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Leder

Vi gik et skridt til venstre
Partiledelsen rykkede Socialdemokratiet et skridt til venstre på
kongressen i september. Det fremgik tydeligt af formanden Helle Thorning Schmidts tale. Back to basis, kan man sige. Ikke
flere privatiseringer, lige adgang for alle til hospitalerne, ingen
skattelettelser, men i stedet penge til omsorg, uddannelse og
miljø.
Ja, Helle udtrykte endda håbet om, at vi med et regeringsskifte
vil slås for at blive det første CO2 neutrale land i verden.
Det var det gode ved kongressen, men også talerne fra LOformanden Harald Børsting, Svend Auken Poul Nyrup Rasmussen og Norges statsminister Stoltenberg. Flotte og målrettede.
Og fra Stoltenberg en beroligelse, Gro Harlem Brundtland var i
opposition i frem år, før hun blev statsminister.

Politisk udtalelse
Et andet ønske, vi har haft i Rødovre og Herlev, var, at vi på
denne kongres fik lavet en politisk udtalelse, som skulle være
kort og klar og skulle udsendes til partiforeningerne til behandling før kongressen Den fik vi også, men der var for kort en frist
til at indkalde til medlemsmøde om udtalelsen. Rødovres bestyrelse mente at udkastet til kongresudtalelse, som jeg fik tilsendt
fra Bjarne Kaspersen Hansen før kongresudvalgets sidste møde,
var for langt, og der var alt for megen kritik af regeringen i stedet for at satse på det, vi selv vil. Jeg skrev derfor de tre sider
ned til halvanden men med samme hovedindhold focuserende
på, hvad Socialdemokratiet vil.

Fik reaktioner
Dette udkast sendte vi til kredsformand Bjarne Kaspersen Hansen, der videresendte det til kongresudvalget før deres sidste
Blandet kongres
møde. Ligeså sendte vi forslaget med vores udtalelse til samtlige
Ellers må man sige, at det var en noget blandet kongres.
formænd i hele landet dels som orientering, dels for at få reaktiDer var mange indlæg til formandens beretning, men de fleste
oner.
var udelukkende roser og forskellige folketingsmedlemmer og
EU-kandidater, der skulle markere sig. Dog var der et par enkel- Vi fik reaktioner, og nogle af de ændringsforslag føjede vi ind i
te kritiske talere, deriblandt undertegnede, der i mit indlæg sag- udtalelsen, som så blev sendt til partikontoret som ændringsforde, at det jo var dejligt at være til kongres og høre en god tale fra slag.
Derfor kiggede vi lidt, da der i hæftet med ændringsforslag fra
formanden.
kongresudvalget stod, at forslaget skulle afvises, fordi det ikke
Men hvad kan de politiske aktivister bruge det til, spurgte jeg,
havde været udsendt til partiforeningerne forinden.
når der kommer så mange forskellige meldinger fra partiledelDe fleste af de, der havde ordet til kongresudtalelsen, udtalte,
sen.
Skal vi rette ind efter Mette Frederiksens ni teser, eller Helles 10 ligesom vi, at kongresudtalelsen var for lang, og at der var for
teser, eller Ritt Bjerregaards røde skole. Jeg opfordrede partile- megen unødvendig kritik af regeringen.
delsen til at komme med enkle og entydige budskaber, som de
aktive, der er ude på gader og torve for at agitere for partiet, ved, Ihærdighed betaler sig
hvad man skal rette sig efter. Jeg fik dog intet svar i formandens Jeg gik på talerstolen og kritiserede begrundelsen for afvisningen, da udvalget havde fået vores forslag til udtalelse før dets
replik.
sidste møde og kunne have sendt det med ud. Jeg opretholdt
vores forslag, som kom til afstemning ved håndsopretning.
Vi får et arbejdsprogram
I Rødovre har vi længe ytret ønske om at partiet ved sin ordinæ- Dirigenten Carsten Hansen fastslog, at det var nedstemt, men
re kongres vedtager et arbejdsprogram. Via vores repræsentant i kom i tvivl og bad om endnu en håndsoprækning, som gav sampartistyrelsen, kredsformand Bjarne Kaspersen Hansen, blev der me resultat, men det var snert. I bagklogskabens lys skulle vi
måske have anmodet om en optælling af stemmerne. Især efter
i foråret fremsat et forslag om, at partiet igen skulle have et arat vi oplevede, at et andet forslag til ændring af kongresudvalbejdsprogram.
gets forslag kom til afstemning, hvor Carsten Hansen også erDet faldt ikke i særlig god jord hos alle i styrelsen, men man
vedtog dog, at der skulle arbejdes med et eller andet, dog ikke et klærede det for nedstemt.
Her blev der protesteret, og der blev talt op. Det viste sig, at fordecideret arbejdsprogram.
slaget blev vedtaget med ni ja-stemmer flere end nej-stemmer.
Derfor var det da også en glæde for de delegerede fra Rødovre
Nu er kongressen overstået, og vi glæder os til, at vi til foråret
og Herlev at høre, at partisekretær Lars Midtiby i sin beretning
skal i gang med at drøfte forslag til et nyt arbejdsprogram. Ihærog i sine afsluttende bemærkninger ved kongressens afslutning
dighed betaler sig.
havde taget ideen om et arbejdsprogram til sig ved at fortælle
om, at det, at få udarbejdet et arbejdsprogram til næste års kongres, var en af de store opgaver for hele partiapparatet i det næ- Helge Møller
Formand
ste år. Så vi glæder os.
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Fotos fra kongressen af Finn Gade Ærø

Til venstre: Formanden Helge Møller var på talerstolen to gange.
Til højre: Kirsten Gade Ærø, og Dorit Svendsen med Helge Møller i midten.

Nu er det de ældres tur-kampagne
Egentlig skulle den første kampagneuge i partiets nye kampagneværktøj med otte ugers kampagner 2 25 såkaldte superkredse vær sat i gang allerede i uge 39. Men desværre fik vi
materialerne for sent. Så i første omgang uddelte vi, det vi
havde fået på torvemøde ved Netto i Kærene på det ordinære
torvemøde. den 27. september, mens vi rigtigt tog fat på torvemøder ved Rådhuspladsen og på Islev Torv den 4. oktober,
ligesom der blev husstandsomdelt pjecer i kommunens ældreboligkvarterer. Vi har rejst kritik af, at de var for lidt tid
til at få arrangeret aktiviteter, så det håber vi bliver taget til

efterretning på partikontoret.
Lørdag den 25. oktober er det fælles kampagnedag over hele
landet. Det er en miljøkampagne. Her vil vi ære til stede ved
Kærene i Netto, ved Rådhuspladsen, ved Fakta på Fortvej og
på Islev Torv. Alle steder vil desuden få besøg af borgmester
Erik Nielsen, vores folketingsmedlem Morten Bødskov, og
regionens spidskandidat til Europaparlamentet Claus LarsenJensen.
Herunder et par fotos fra fra Ældre-kampagnen fra Islev
Torv og Rådhuspladsen.

Per Larsen kommer
på besøg i Rødovre

kriminalitet, der p.t. finder sted mellem indvandrerbander indbyrdes og indvandrerbander og
Hells Angles.
Men Per Larsen kan mere end det. Han kan også
fortælle om Blekingebanden, som også er meget
aktuel. Der er udgivet bøger om den, og nu skal
der også laves en fil over forfatteren Peter Øvig
Knudsens bøg om banden.
Per Larsen var nemlig, da Blekingebanden opererede, chef for Politiets Efterretningstjeneste PET.
Vi håber at mange møder op til dette arrangement.

Der er lagt op til et meget spændende besøg i Valhøj skoles festsal den 26. november kl. 19. Da får
vi besøg af den kendte chefkriminalinspektør i Københavns Politi, Per Larsen. Når vi har lavet arrangementet i Valhøj skoles festsal, er det fordi, vi
laver det som et åbent møde for alle Rødovreborgere. Lige nu er der jo megen debat om den bande-
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Kommunalnyt ved gruppeformand Alex Nielsen

Samarbejde om letbane skal
føre til Metro i Rødovre
I den vedtagne regionale udviklingsplan er Rødovre Kommunes ønske om
en fremtidig udbygning af en højklasseforbindelse igennem Rødovre blevet
indarbejdet i form af en forlængelse af
metrolinien fra Vanløse, gennem Rødovre til den påtænkte letbane langs
Ring 3.
Allerede i år 2000 blev der
igangsat forundersøgelser
for linjeføring og finansiering af en letbane langs Ring
3. Baggrunden var, at en
letbane vil være et afgørende
bidrag til at løse trafikproblemer i hovedstadsområdet
og muliggøre velbetjente,
moderne byområder ved
omdannelse af ældre erhvervsområder langs Ring 3.
Der er etableret et samarbejde mellem Miljøministeriets
By- og Landskabsstyrelse,
Region Hovedstaden, Lyngby-Tårbæk, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Ishøj, Brøndby, Hvidovre, Rødovre, Albertslund og Vallensbæk
kommuner. Borgmestrene i
kommunerne har dannet
Borgmesterforum i letbaneprojektet. Parterne har
sammen formuleret oplæg til
kommissorium.
Det forudsættes, at der nedsættes arbejdsgrupper som
udarbejder forslag til produkterne til den gruppe som
forbereder dialogprojektets
møder. Herefter behandles
forslagene af styregruppen
som består af referencegruppen for letbaneprojektet suppleret med By- og Landskabsstyrelsen. Produkterne
behandles politisk af Borg-

mesterforum i letbaneprojektet.
Langsigtet mål
Teknisk Forvaltnings repræsentanter indgår i arbejdsgrupperne i "Ring 3 Dialogprojekt”, dvs. i referencegruppen for letbaneprojektet
og i dialogprojekt by-vision,
som begge refererer til Borgmesterforum.
Da der ikke planlægges
standsningssteder for letbanen i Rødovre Kommune
vurderes by-visionen især at
kunne påvirke en langsigtet
udviklingsmulighed for intensivering af Islevdal erhvervsområde. Herudover
vil mulighederne for udvikling i nabokommunerne også
kunne gavne Rødovre Kommune f.eks. ved nærheden til
nye, tidssvarende arbejdspladser etc.
Det virkelige perspektiv i
projektet for Rødovre er
metroens videreførelse gennem kommunen til letbanen
som skitseret i den regionale
udviklingsplan for Hovedstaden.
I den vedtagne regionale
udviklingsplan er Rødovre
Kommunes ønske om en
fremtidig udbygning af en
højklasseforbindelse igennem Rødovre blevet indar-

bejdet i form af en forlængelse af metrolinien fra Vanløse, gennem Rødovre til
den påtænkte letbane langs
Ring 3.
International storbyregion
I forbindelse med strukturreformen, der bl.a. skabte de
nye kommunegrænser, blev
den regionale udviklingsplan
indført som et strategisk
instrument, der skal opstille
visioner for den ønskelige
regionale udvikling.
Regionernes udviklingsplaner skal beskrive en ønskelig
fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og
udkantsområder samt for
natur og miljø, herunder
rekreative formål, for erhverv, inkl. turisme, for beskæftigelse, for uddannelse
og for kultur.
Forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsregionen, med titlen ”Danmarks
hovedstadsregion – en international storbyregion med
høj livskvalitet og vækst”,
har været sendt i høring hos i
regionen.
Kommunalbestyrelsen fremhævede i sit høringssvar, at
det er Rødovre Kommunes
holdning, at den regionale
udviklingsplan kan styrke
regionens kommuner gennem øget samarbejde på
tværs af regionen.
Høringssvaret indeholdt
kommentarer om infrastruktur; herunder udbygning af
den kollektive trafikbetjening, uddannelse; herunder
ungdomsuddannelse, natur;
med fokus på Vestvolden,
miljø; herunder bæredygtig
vandindvinding og grundvandsforurening, erhvervsudvikling og kultur.

Omlægning af
skoledistrikter
For at opnå en bedre sammensætning af elever med
dansk og elever med anden etnisk baggrund end
dansk på kommunens 6
folkeskoler bliver distriktsgrænserne mellem
Rødovre Skole, Valhøj
Skole og Nyager skole
ændret.
Ændringer fra og med
skoleåret 2009/2010 er
følgende:
Valhøj distrikt udvides mod nord fra
Rødovre Parkvej til
og med Knud Anchers Vej (ulige nr.)
Valhøj distrikt afgiver et boligblokområde på Valhøjs Allé,
Brandholms Allé,
Rødager Allé, Roskildevej og
Hornstrupvej.
Nyager distriktudvi
des med området
mellem Egegårdsvej,
Næsby og Tæbyvej
(lige nr.)
Nyager distrikt afgiver området mellem
Knud Anchers vej
(ulige nr.) og Rødovre Parkvej.
Rødovre dstrikt
udvides med nogle
boligblokområder fra
Valhøjs Allé, Brandholms Allé, Rødager
Allé, Roskildevej,
Hornstrupvej.
Rødovre distrikt
afgiver området mellem Egegårdsvej,
Næsbyvej og Tæbyvej (lige nr.)
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Ny ungdomsklubstruktur

af fester. Og at der skal være
åbent både om eftermiddage
og på aftener.
Undersøgelsen er lavet på
baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om at lave
en ny ungdomsklubstruktur.
Eleverne i 7. – 10. klasse blev
stillet spørgsmål med fokus
inden for tre hovedtemaer:
• Hvad bruger du din
fritid til?
• Går du i ungdomsklub?
• Hvordan synes du
rammer og indhold
skal være i et eventuelt nyt ungdomshus?

var ”Din fritid – din fremtid –
dit aftryk” om en ny ungdomsklubstruktur. Repræsentanter fra Odense Kommune
og Herlev Kommune fortalte
om deres erfaringer med henholdsvis inddragelse af de
unge i et ungdomshus og med
opstartsfasen.

Temamøde i 2009
Efterfølgende var der debat,
hvor de unge fik lejlighed til
at stille spørgsmål til formanden for Børne- og Skoleudvalget og formanden for Kulturog Fritidsudvalget. Hovedparten af de fremmødte unge var
alderssvarende til 6. og 7.
klasse.
Svarprocent på 63,7
748 unge deltog og besvarede Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at det
spørgeskemaet ud af 1.174
mulige, hvilket er en svarpro- samlede udbytte i forhold til
oplæggene fra Odense Komcent
mune og Herlev kommune
på 63,7. Undersøgelsen har
tegnet et repræsentativt bille- ikke i tilstrækkelig grad havde
de unges interesse og opde af de unges fritidsvaner,
herunder i hvilket omfang de mærksomhed. De unge blev
opfordret til at aflevere deres
unge benytter sig af tilbud
som sport, dans, ridning, mu- navn og adresse, såfremt de
sik og kor, spejder, ungdoms- ønskede at deltage i et ungefo63,7 pct. af 7.—10.klasseeleverne besvarede skemaer om en
skole, ungdomsklub, byggele- rum, som fremadrettet vil
kunne inddrages i spørgsmål
ny ungdomsklubstruktur
geplads og andet, samt de
unges forventninger til hvilke vedrørende unge. 15 unge
viste interesse herfor.
disse. Desuden at relationer til aktiviteter, der skal være i et
En undersøgelse blandt bruvenner har stor betydning.
eventuelt fremtidigt ungdoms- På baggrund af høringssvarene vil Kommunalbestyrelsen
Undersøgelsen siger også, at hus for de unge.
gerne i ungdomsklubberne i
primo 2009 holde et temamøRødovre viser blandt andet, at et nyt sted skal give mulighe- Der udover har der den 24.
de om ungdomsklubstrukturen
det fortrinsvis er unge fra de
der for at købe mad, have mu- september været holdt møde
skoler, hvor ungdomsklubber- lighed for internetadgang og
med de unge i Kulturhus Vif- som optakt til en endelig beslutning
computerspil, samt afholdelse ten, hvor temaet
ne er placeret, der benytter

Revision af kvalitetsstandarder
Ændringerne i kommunens
krav til leverandører og kvalitetsstandarder har været til
høring i Seniorrådet og Handicaprådet.
Seniorrådet finder, at de foreslåede ændringer i weekenden
er uacceptable, idet de foreslåede serviceændringer er
uværdige for de borgere, der i
forvejen har det dårligt og har
behov for omsorg. Rådet op-

private firma, der varetager
indkøbsordningen, således at
fejl og problemer minimeres.
opvask og snavset tøj, hvis
Social- og Sundhedsforvaltfordrer desuden ældre- og
handicapafdelingen til at føl- man nedsætter besøgstallet
ningen har indstillet til Komge den private indkøbsordhos borgerne.
munalbestyrelsen, at de forening nøje, da man har modta- Der vil forsat ske en individu- slåede ændringer i krav til
el vurdering af ydelserne til
leverandører og kvalitetsstanget en del klager.
Handicaprådet påpeger, at
den enkelte borger, således at darder 2008 godkendes til
borgernes varierende behov
borgerne ikke oplever, at der ikrafttrædelse 1. november og
skal tilgodeses alle dage, også efterlades affald, der skaber
at sagen genfremlægges i
i weekenden. Det er væsent- lugtgener, og at der forsat er april 2009 med henblik på at
en god hygiejne.
vurdere effekten af de tiltag,
ligt at være opmærksom på
hygiejniske forhold i forbin- Ældre- og handicapafdelingen der igangsættes eller er igangdelse med personlig pleje,
har en tæt dialog med det
sat.
5

Budgetforlig

Bredt forlig igen, igen
enige. For det andet havde
Dansk Folkeparti i realiteten
kun et eneste ønske, nemlig at
der på baggrund af en uhjælpelig rapport om et sundhedscenter, som Niels Spittau selv
havde forfattet - med en
mængde bilag fra alle mulige
Det er ikke hver gang,
tidsskrifter fra Helse til komdet lykkes at få så bredt
munens personaleblad ”Den
et budgetforlig som denrøde tråd” – skulle danne bagne gang, hvor alle komgrund for en beslutning, om vi
munalbestyrelsens syv
skal have et sundhedscenter i
partier er med. Det skylRødovre. Og det skulle ske,
des formentlig regerinhu, hej, vilde dyr.
gens straffepolitik, hvor
Dette spørgsmål har man lænder skal betales krone til
ge arbejdet med i social- og
krone til staten for oversundhedsforvaltningen. Og
skridelser på både anmed baggrund i dette arbejde
lægs- og driftsbudget.
var partierne enige om, at der
Det har holdt partierne
før sommerferien 2009 skal
fra at komme med for
foreligge en analyse for at
store ønsker, som de ved
etablere et sundhedscenter.
ikke kan opfyldes.
Samtidig med at DF gik med i
Budgetforliget følger de
budgetforliget, gik partiet
ønsker, som blev fremsat
også ind for byggeriet af nye
på partiets budgetmøde i
træningshaller til tennisklubaugust, hvor det blev
ben, ishockeyklubben og
fremhævet, at det var en
håndboldklubben. Det har
dårlig idé at gøre IslevBorgmester Erik Nielsen har gjort
partiet tidligere stemt imod.
badet til et foreningsbad
det igen
De er nemlig også med i budog at lukke filialbibliotegettet for 2009.
ket Trekanten. Ligeledes
blev der lyttet til forslaget om, af, som det eneste parti at haat man måske ikke skulle spa- ve fået alle deres ønsker igen- Der er ogdså andet
re 2 pct. på alle konti i 2009, nem.
end besparelser
Nok skal der skæres i driften
men måske fordele dem med
med de 1 + 1 pct., men der er
1 pct. i 2009 og 1 pct. i 2010. Kom sidst ind
For det første var DF det sid- udover bygningen af træDerfor er det også at iklæde
ningshallerne og en ny gymsig lånte fjer, når DF’s grup- ste parti, der var til forhandling om budgettet. På det tids- nastiksal på Rødovre skole
peformand Niels Spittau i
bliver der også plads til forRødovre Lokalavis bryster sig punkt var alle andre partier

Men nogen skulle absolut bryste sig med lånte fjer i Rødovre
Lokalavis

Mindeord over
Christian Søjberg
Christian Søjberg, fhv. politiinspektør og stationsleder i
Rødovre, Rødovre Centrum
567, er død i en alder af 89 år.
Jeg har kendt Søjberg i mange
år dels som journalist, da jeg

var kriminalreporter, dels som
en god partikammerat, som
jeg ofte fik en sluder med, når
vi mødtes i Kvickly i Rødovre
Centrum.
Han spurgte altid til, hvordan
det gik i partiet både lokalt og

på Christiansborg.
At han var interesseret er
klart, for han havde i en årrække været formand for Socialdemokratiet i Københavns
Amt og dermed medlem af
hovedbestyrelsen, og også af
partiets forretningsudvalg.
Nu får vi ikke den hyggelige
snak mere.
Søjberg blev efter 44 års tje-

bedringer. Der er således afsat
5 mill. kr. til at indrette børneinstitutionerne, så de kan levere mad til børnene i 2010. 8
mill. kr. til indretning af to
kunststofbaner i Espelunden,
3 mill. kr. til ny lokalplan for
Rødovre Landsby ved Rødovre kirke. 3,78 mil.. kr. til ny
vejbelysning, 1,5 mill. kr. til
nye læskærme ved stoppestederne, 1. mill. kr. til færdiggørelse af legepladser ved skolerne, 1,36 mill. kr. til udskiftning af låsesystemet på diverse skoler. Ombygning af Øen
og sydfløjen på Hendrikshom
skole samt elevator. Fjernelse
af palavergård og etablering af
nyt legeområde ved Tinderhøj
skole og 3,8 mill. kr, til opførelse af ny daginstitution ved
Rødovrehallen. Dertil kommer, at der er ansat endnu en
visiterende sygeplejerske på
sygehuset i Herlev, hvor hun
skal hjælpe især de ældre patienter, som indlægges med at
koordinere deres udskrivelse,
så der er hjælp derhjemme,
når man bliver udskrevet.
Med hensyn til besparelserne
på 1 + 1 pct. i 2009 og 2010,
så er det aftalt, at besparelserne skal findes i de stående
politiske udvalg i samarbejde
med administrationen. Økonomiudvalget har netop besluttet
en ramme og tidsplan for arbejdet. –møl.

neste i politiet pensioneret i
1988. Han var desuden en af
de mange politifolk, som blev
taget af tyskerne under besættelsen og blev interneret i
tyske koncentrations-og arbejdslejre.
Ære været hans minde
Helge Møller

Formand
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Sundhed

Sundhedsprofil for hovedstadsregionen
Socialgruppe
Kommunerne er inddelt i socialgrupper 1 til 4 på baggrund af:
• andel borgere uden
for arbejdsmarkedet,
• andel borgere med
kort uddannelse
• gennemsnitlig bruttoindkomst i kommunen.
I Rødovre Kommune er:
• 16 % udenfor arbejdsmarkedet
• 31 % af borgerne har
en kort uddannelse
• den gennemsnitlige
bruttoindkomst i
kommunen er på
Sundhedsprofil for region og
228.000 kr.
kommuner 2008 er netop ofRødovre er placeret i socialfentliggjort. Undersøgelsen er
gruppe 3 sammen med bl.a.
bestilt af Region Hovedstaden
Høje-Tåstrup, Glostrup og
og udarbejdet af ForskningsTårnby.
center for Forebyggelse og
Sundhed på Glostrup HospiHvordan er sundhedstiltal.
Sundhedsprofilen kortlægger standen i Rødovre?
voksne borgeres sundhed,
Sundhedsprofilen sætter prisygelighed og sundhedsadmært fokus på de fire store
færd i alle 29 kommuner i
faktorer forbundet med livsHovedstadsregionen. Den
stilssygdomme:
bygger på data fra centrale
registre og en spørgeskema• Rygning
undersøgelse af ca. 35.000
• alkoholforbrug
borgere. 972 Rødovreborgere
• kostvaner
har besvaret spørgeskemaet.
• fysisk aktivitet
Undersøgelsen fokuserer på
følgende temaer:
Rygning
• Demografi og socia- Rygning er blandt de risikole forhold
faktorer, der giver anledning
• Levevilkår
til flest kroniske sygdomme.
• Sundhedsadfærd
I Rødovre Kommune er ande• Generelt helbred
len af daglig rygere:
• Biologiske mål og
• Mænd 23 %
kroniske sygdomme
• Kvinder 24 %
• Social ulighed i
Rødovre Kommune ligger
sundhed
over regionsgennemsnittet i
Temaerne matcher temaerne i forhold til passiv rygning og
Rødovre kommunes sundrygning i hjem
hedspolitik.
med børn under 16 år

af Britt Jensen, Social- og
sundhedsudvalgsformand

Hvad viser sundhedsprofilen så om Rødovre?

Alkohol
Udover rygning har alkohol,
kostvaner og fysisk aktivitet

betydning for borgernes sundhedstilstand.
I forhold til alkoholforbrug
ligger Rødovre under regionsgennemsnittet, men tallene er
stadigvæk høje.
I Rødovre Kommune er andelen af borgere med et risikabelt alkoholforbrug:
• Mænd 35 %
• Kvinder 19 %
Regionsgennemsnittet er
42 % for mænd og 24 % for
kvinder.

svarer til regionsgennemsnittet.
Borgere med dårlig eller mindre god selvvurderet kondition er 21 %, hvilket er 2 procentpoint over regionsgennemsnittet.
Der er 25 % i Rødovre, som
er meget generet af symptomer i bevægeapparatet (22% i
Region Hovedstaden) og 9%,
som er meget generet af psykiske symptomer (10% i Region Hovedstaden).
Kroniske sygdomme
Allergi er den hyppigst foreKostvaner
kommende kroniske sygdom i
Kigger man på kostvaner,
placerer Rødovre sig omkring Danmark. 20 % af borgerne i
hovedstadsregionen har allerregionsgennemsnittet:
I Rødovre Kommune er an- gi. I Rødovre har 19 % allerdelen af borgere med usunde gi.
De to næsthyppigste forekostvaner:
kommende kroniske sygdom• Mænd 16 %
me er psykiske lidelser og
• Kvinder 10 %
kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) – begge 15 % på
Fysisk inaktivitet
Fysisk inaktivitet øger risiko- regionsniveau.
Derefter kommer Osteoporoen for en række sygdomme
se, rygsygdomme, hjertesygsom for eksempel hjertekardomme, gigt, diabetes, kræft
sygdom
og apopleksi.
og type 2 diabetes.
I Rødovre kommune er ande- Rødovre kommune lidt over
regionsgennemsnittet i forlen af borgere med fysisk
hold til osteoporose, hjerteinaktivitet (fysisk aktive i
mindre en 30 min. om dagen): sygdomme, diabetes og apo• Mænd 32 % (3.700 pleksi.
mænd)
Tids- og handleplan:
• Kvinder 40 %
Social- og Sundhedsforvalt(5.000 kvinder)
Der er et stort forebyggelses- ningen planlægger at afvikle
potentiale i Rødovre, når der et borgermøde ultimo 2008,
også kigges på, at 37 % bor- som opfølgning på sundhedsprofilen.
gerne i kommunen er overvægtige. Og næsten halvdelen Sundhedsprofilen er virkelig
godt basisviden i sundhedsaf alle mænd i Rødovre (44
indsatsen. Sundhedsprofilen
%.) er overvægtige.
viser, hvor det er særligt relevant for Rødovre Kommune
Generelt helbred
I sundhedsprofilen er borger- at sætte ind eller videreføre
forebyggelsestiltag.
ne også blevet bedt om, at
vurdere deres generelle sund- Sundhedsprofilen bliver udgangspunkt for handleplan for
hedstilstand.
sundhedsområdet 2009, som
I Rødovre vurderer 15 %, at
fremlægges politisk i januar/
de har dårligt eller mindre
godt helbred, hvilket stort set februar 2009.
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Mindeord
malia, som er ramt af borgerkrig.
Han var ligeledes initiativtane tog det hårde slid - og han ger til dannelsen af Rødovre
Kanalen - den ældste lokalrastillede op, når partiet eller
andre havde brug for en hånd. dio i Rødovre, hvor han gennem alle årene var en lydhør
Hans politiske pejlemærke
var krystalklart. Det handlede og varm formand, som gav
om Socialdemokratiet og det almindelige mennesker muværdigrundlag, det bygger på. lighed for at lave radio og

Leif Flemming Jensen
Humor, indsigt og vedholdende. Tre træk, der karakteriserede Leif Flemming Jensen, som gennem mange år
var en respekteret og dygtig
politiker i Københavns Amt,
hvor han sad for bordenden
som formand for
sygehusudvalget i
amtet - og sidenhen
som medlem af Regionsrådet for Hovedstaden, da amterne blev sammenlagt
og ændret.
I det daglige var han
en af de solide kræfter, som der er brug
for i det politiske
arbejde. Han havde
en særlig evne til at
skabe kompromis og
enighed mellem
mange parter, som
fra starten var grundlæggende uenige om
retningen.
Leif Flemming var aldrig i
tvivl om retningen.
Han vidste om nogen, hvad
det betød at skabe de rette
vilkår og forudsætninger for,
at almindelige mennesker fik
samme ligeværdige behandling som andre.
Blev cand.mag.
Selv kom han ud af en almindelig arbejderfamilie, hvor
viden og uddannelse nærmest
var uopnåelige mål. Men ikke
for ham: Efter endt uddannelse som maler læste han videre. Han blev cand.mag. i historie, og gennem en lang
årrække var han en respekteret og afholdt lærer inden for
V.U.C.
Politisk var han den, der ger-

Det handlede om almindelige
menneskers livsvilkår - og
helt karakteristisk for ham var
han at finde i front med at
etablere menneskelig omsorg
og hjælp til hundredvis af
polakker i tiden efter murens
fald.
Her kom hans organisatoriske
evner kom til fri udfoldelse i
den såkaldte Poznan-komite,
der sendte i snesevis af vogntog af sted fyldt med tøj og
hospitalsudstyr til den trængte
by Poznan i den vestlige del
af Polen.
I de senere år satte han sig
spidsen for projekt ”Vand til
Afrika”, hvor det lykkedes at
skaffe penge til at etablere en
vandforsyning, der dagligt
leverer drikkevand til hen ved
10.000 børn og voksne i So-

komme til orde.
Formand for FAEM
Han påtog sig opgaven som
formand for de mange forskellige lokalradioer i organisationen FAEM - ligesom
hans engagement i boligbevægelsen var second to none ligesom hans arbejdsindsats i
det lokalpolitiske liv var båret
af ægte entusiasme og vilje.
Han ville gøre en forskel - og
det gjorde han.
Ikke mindst i Foreningshuset, hvor han som bestyrelsesmedlem var en af de, der
holdt fast i husets grundide
om at være et fælles mødested for mange og forskellige
typer af mennesker og foreninger. Hans analytiske evner samt evnen til at skabe

sammenhæng var unik.
Det var dog ikke kun det politiske - der havde en stor plads
i hans liv. Også hans seks
døtre og kone gennem en
menneskealder var en centralt
omdrejningspunkt. Han elskede at samle hele familien i
deres fælles hus i Sverige,
som blev købt dengang en
ødegård kunne erhverves for
mindre end en slik.
Det blev samlingspunktet for
talrige ferier og var stedet,
hvor han søgte hen, når tiden
levnede plads.
Politisk rebel
I sine helt unge dage var Leif
Flemming lidt af en politisk
rebel - set med datidens øjne.
Han drog på valsen tværs
gennem USA, og den tur åbnede hans blik for, at der var
behov for at skabe en bedre
verden. Det bidrog han til
med sin energi og sin indsigt og han var aldrig ræd blev for
at tage en diskussion, så længe der var udsigt til at skabe
en form for enighed, der kunne skabe fremdrift.
Leif Flemming Jensen blev
65 år - og han efterlader sig
foruden sin kone Karen også
seks døtre, svigersønner og
børnebørn.
Han gjorde en forskel på så
mange måder. Det bliver
svært at vende sig om for at
søge et godt råd eller en kommentar - blot for at erfare, at
han ikke er der mere.
Leif Flemming - et ord er et
ord. Det sagde du altid. Dette
gælder også nu!
Vi vil savne dit skæve smil,
din humor - men mest af alt
dit positive livssyn og engagement - og ikke mindst indsigt i alskens livsforhold.
Flemming Riedel
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Fra Folketinget
cialdemokratiet siger,
at nu er det de ældres
tur. Nu er tiden kommet til at sikre, at alle
Men det forslår som en kan få en ældrepleje,
skrædder et vist sted,
de kan være trygge
når Anders Fogh og
ved. Og vi kan gøre
Pia Kjærsgaard samti- det lige nu, hvor komdig har ladet ældremunerne slås med
centre, plejehjem og
budgetterne og vi på
hjemmeplejen blive
Christiansborg skal
mere og mere nedslidt. forhandle om finansI løbet af i år og næste lov.
år giver Anders Fogh
og Pia Kjærsgaard
Væk med skatteletskattelettelser for mil- telser
liarder af kroner. En
Socialdemokraterne
del af de penge kunne går til forhandlingerne
og burde i stedet have med forslag om at afværet brugt på at for- sætte en ekstrabedre ældreplejen i
milliard til kommunerDanmark.
ne, så de ikke behøver

Nu er det de ældres tur
I et helt liv har vores ældre passet godt på os. Nu skal vi passe
godt på dem. Nu er det de ældres tur.
Af Morten Bødskov, Rødovres
folketingsmedlem

færre besøg.
Mere og mere
nedslidt
For få dage siden kunne vi på tv se, hvordan
Skanderborg kommune sparede nattevagten
væk for demente pensionister på et plejecenter. Beboerne blev
låst inde og overladt til
sig selv, natten over.
Det står med andre ord
helt grelt til i landets
kommuner. Og det
skyldes stort set ene og
alene den politik, regeringen og Dansk Folkeparti har ført igennem syv år.
Regeringen og Dansk
Folkeparti har ikke
villet investere nok i at
forbedre ældreplejen i
Danmark – eller for
den sags skyld blot
sikre, at den ikke blev
forringet. Man har
indført ældrecheck,
javist, og det er fint.

Lige nu sidder de og
vender hver en øre –
hver en linje i budgettet. Jeg taler ikke om
danskerne. Mange af
os oplever at have fået
flere penge mellem
hænderne de seneste
år.
Jeg taler om kommunerne. Mens resten af
samfundet er kørt derudaf, er den kommunale velfærd sakket
mere og mere bagud.
Og nogen af dem, der
mærker det hårdest er
pensionisterne.
I disse uger skal kommunerne afgøre, om de
skal spare på rengøringen hos de ældre eller
hæve prisen på mad til
de ældre.
Om personalet i ældreplejen skal løbe endnu
hurtigere, eller om de Forslår som en
ældre skal have endnu skrædder i Helvede

Kan ikke være rigtigt
Det kan ikke være
rigtigt, at vores ældre,
der har givet det meste
af deres liv til det samfund, vi lever i i dag,
skal tigge og bede om
at få en ordentlig pleje
i deres alderdom.
Det kan ikke være
rigtigt, at mennesker i
Danmark er utrygge
ved tanken om at skulle blive gammel på et
plejehjem. At de selv
og deres familier skal
frygte omsorgssvigt
som vi har set talrige
eksempler på de seneste år.
Det er derfor, vi i So-

at skære helt så dybt i
ældreplejen. Vi foreslår at aflyse næste års
skattelettelser og i
stedet bruge de fem
milliarder kroner på
bl.a. at sørge for, at
medicinske patienter
ikke skal ligge på gangene rundt om på sygehusene. Og så vil vi
arbejde for at sikre, at
alle plejekrævende
ældre i Danmark får
ret til rengøring mindst
én gang om ugen.
I et helt liv har vores
ældre passet godt på
os. Nu skal vi passe
godt på dem. Nu er det
de ældres tur.

Kursus for kvinder der
vil i kommunalbestyrelsen
Hvis der er nogle kvinder blandt vore medlemmer, som er interesseret i at være
aktive i lokalpolitik, så har Socialdemokratiet et tilbud om at deltage i et kandidatkursus udviklet af kvinder til kvinder.
På kurset kan man høre mere om kommunikation, kampagner, pressehåndtering,
netværksdannelse og få et par gode råd om, hvordan det er at være kvinde i
kommunal-og regionsrådspolitik.
Her i region Hovedstaden holdes kurset lørdag den 22 november fra kl. 11 – 17.
Man kan høre mere og tilmelde sig kurset gennem s-dialog på
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Aktivitetskalender
Den 25. oktober: kl.11 - 13 Kampagnedag med torvemøder
Den 27. oktober kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28
Den 1. november: kl.11-13 Torvemøde Fakta på Fortvej
Den 5. november. kl. 19: Beskæftigelsesgruppen og skolegruppen: Besøg på Københavns Tekniske skole
Den 8. november kl.11-13 Viften: Sildemøde
Den 11. november kl. 19 Gunnekær 28: Medlemsmøde om regionens valgprogram
Den 12. november kl. 19. Gunnekær 28: Møde i social-og ældregruppen
Den 15. november kl.11-13 Torvemøde Ved rådhuset
Den 17. november kl. 18: Rådhuset Gruppe-FU-møde
Den 22. november kl. 11-13: Torvemøde ved Netto i Kærene
Den 24. november. kl. 19: Gunnekær. Bestyrelsesmøde
Den 26.november. kl. 19: Valhøj skoles festsal: Møde med chefkriminalinspektør i København, Per Larsen
Den 29. november kl. 11-13 Torvemøde på Islev Torv
Den 2. december kl. 19 – 21: Teknik-og miljøgruppen hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282
Den 10. december kl. 19-21: Gunnekær 28 Skolegruppen holder møde

Medlemskonference
Socialdemokraterne afholder en medlemskonference d. 21.
- 22. november 2008 på LO skolen i Helsingør, hvor du kan
møde en række af vores politikere og en masse andre medlemmer.
Program.
Fredag d. 21. november:
17,00 Indkvartering
18.00 Middag
19.00 Den politiske situation v/ Nick Hækkerup (MF)
20.30 Udfordringer for Socialdemokraterne v/ partisekretær
Lars Midtiby
21.15 Socialt samvær
Lørdag d. 22. november:
08.00 Morgenmad
09.00 Workshops I
10.30 Pause
10.30 Workshops II
12.30 Frokost
13.30 EU politik v/ Dan Jørgensen (MEP)
15.00 Afslutning
Lørdag formiddag kan der vælges 2 af 3 workshops:
1.

Udenrigspolitik ved Jeppe Kofod (MF)

2.

Kommunalpolitik ved medlem af Københavns
Borgerrepræsentation Anne Vang

3.

Energi- og klimapolitik ved Mette Gjerskov (MF)

Det koster 250 kr. at deltage.
Der er plads til 100 deltagere, så skynd dig at tilmelde dig
enten via s-diolog eller ved at sende en mail til kursus@partikontoret.dk

Kom med på besøg på Københavns
Tekniske Skole

Har du lyst til at få en rundvisning på Københavns Tekniske Skole og høre om, hvordan uddannelserne er tilrettelagt her, så er du velkommen til at tage med Beskæftigelsesgruppen og Børne- & Skolegruppen, når vi besøger
Københavns Tekniske Skole
onsdag 5. november 2008, kl. 19 - 21

Uddannelsesleder Børge Askov og lærer Henrik Poulsen
vil fortælle os om livet på skolen, de forskellige uddannelseslinier og meget andet ☺
Der vil blive serveret kaffe og kage. For at være sikre på,
at der er nok til alle, er det nødvendigt med tilmelding,
som foregår til Birgitte Glifberg, e-mail: birgitte.glifberg@mail.tele.dk. eller på telefonnr. 36413515.
Tilmeldingsfristen er 1. november 2008.
Københavns Tekniske Skole ligger på Rebslagervej 11,
2400 København NV. Der er mulighed for parkering inde i
gården. Hvis du har problemer med at komme ind på skolen, når du ankommer, kan du ringe på mobilnr. 20454117.
Vel mødt !
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Adresseliste
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand:
* Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Hovedkasserer:
* Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1 th
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Dorte Hildebrandt, Tårnvej 227, 5
3672 4993 / dortehildebrandt@hotmail.com
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st th .
3641 8301 / danlarsen@larsen.mail.dk
Aktivitetsformand:
*Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / johnhedegaard@db.dk
*Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
*Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1 tv
2063 6360 / onnik78@gmail.com
*Birgitte Glifberg, Tårnvej 497
3641 3515 / birgitte.glifberg@mail.tele.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurtfaber@get2net.dk
* På valg i 2008
Bestyrelsessuppleanter:
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Margit Grenaae, Espely 20
* 3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn-aeroe@kabelnet.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail tele dk
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1 tv
3648 0677 / lotto7@mail.dk
Revisorsuppleanter:
Hanne Kjærulff, Rødovrevej 220 A st.tv
3670 6850 / hanne.kj@privat.dk
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10
bsb@os.dk
Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk

Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1 / 3672 5610
Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming.Østergaard.Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver,
2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
3641 1831 / dora.arvidsen@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A.
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3670 0608 / jko@e-posthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
4484 6085 / j-j-j@e-posthus.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DSU-Rødovre:
Rune Thingcvad Olsen, Slotherrensvænge 15, 2. th., 23961287
DUI Rødovre
Gunnekær 28, 1
Leif Olsen, Lørenskogvej 26
3670 0670 / leif.olsen@lic.maildk
Lis Olesen, Jyllingevej 177
4670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Bladet Socialdemokraterne:
Michael Dahm, Espely 22
28565608 / mirada@post.tele.dk
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Returneres ved
varig
Adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Dorte Hildebrandt
Tårnvej 227, 5.
2610, Rødovre
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