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Flere end 400
besøgende til
kampagnedag
Der var næsten
hverken vådt eller tørt
tilbage efter en
succesfuld kampagne
lørdag den 9. oktober.
Langt over 400 gæster
lagde vejen forbi
pølsevognen og fik en
snak med kb- og
bestyrelsesmedlemmer.
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Leder

Så er valgkampen i fuld gang
Endnu er valgt ikke udskrevet, men valgkampen er
allerede i fuld gang. Hvornår valget kommer ved kun
statsministeren. Men med TV2’s duelmøde onsdag aften
er den skudt i gang. En yderst veloplagt og velforberedt
Helle Thorning Schmidt fejede efter min mening gulv
med statsminister Lars Løkke Rasmussen. Også de
borgerlige aviser giver mig ret, fordi de fleste sagde, at
duellen endte uafgjort, og det gør de kun, når den
borgerlige deltager ikke klarer sig godt nok.
Helles aggressivitet skal vi holde fast ved. Det er denne
målrettede kritik af regeringens politik med de massive
ufinansierede skattelettelser, der gør, at landet er ude i
den krise, som vi er nu med 0-vækst i kommunerne og
beskæringer over alt i staten.

at arbejde 12 minutter mere eller en time mere om ugen,
hvor resultatet var at 63 pct. sagde ja til at arbejde mere.
Det er kun FOA’s formand Dennis Kristensen, som ikke
bakker op om forslaget, så derfor er det altid ham, der
dukker op i medierne med kritik. Men han er jo i
mindretal i LO, som Harald Børsting har sagt.
I øvrigt er det uforståeligt, at en forbundsformand, som
altid er kritisk overfor alt, hvad Socialdemokratiet
kommer med af forslag, var inviteret med på
kongressen. Men det var måske for igen at komme i TV
med sin kritik.
Med hensyn til de 31 milliarder, som regeringspartierne
V, O og K påstår, at S-SF-planen vil betyde, så er svaret,
at det er 18 milliarder kr. Og at det udover afgifter på
cigaretter og søde sager ikke vil ramme den almindelige
Kom godt du af budgetet
borger.
Her i Rødovre er vi kommet nogenlunde ud af budgettet De, der bliver hårdere beskattet, er folk der tjener over
for næste år, som Britt Jensen omtaler andet sted i
en million kr. om året, bankerne og de store
bladet. Men tænk på alle de kommuner, som nu skal
multinationale selskaber samt virksomhederne, der
nedlægge skoler, fyre skolelærere og pædagoger i
trækker sundhedsforsikringer fra i skat.
børneinstitutionerne, skære på hjemmehjælpen.
I nogle kommuner har man været nødt til kun at give
Ligger flot i meningsmålingerne
hjælp til rengøring i hver femte uge. Det er fordi
Lige nu ligger vi flot til i meningsmålingerne. Helle
regeringen har dikteret 0-vækst, og de ufinansierede
Thorning Schmidt har fået sin troværdighed igen efter
skattelettelser.
kampagnen mod hende om hendes mands
Vi vil i den kommende valgkamp blive mødt af
skatteforhold, så nu gælder det om at holde fast.
påstanden om, at S og SF vil hæve skatterne med 31
Vi skal holde fast om en ”Fair løsning”, som vil være
milliarder kroner. Den fyrede Lars Løkke Rasmussen
med til at sætte skub i det danske samfund modsat
allerede af under debatten med Helle Thorning Schmidt regeringens spareforslag. Og jeg vil lige slå fast, selvom
under TV2-duellen. Og at arbejde de 12 minutter mere
regeringen forsøger at skabe tvivl om, at de ”12 minutter
om dagen er totalt urealistisk og ikke henter de 15
mere” ikke eksisterer mere, så er det løgn. De ”12
milliarder kroner, som S og SF siger.
minutter mere” er indeholdt i ”En fair løsning”. Det er jo
ikke kun de ”12 minutter mere”, som skal sætte skub
Opbakning fra LO
i Danmarks økonomi, men en masse andre gode
De, som siger det, burde have været til
forslag.
Socialdemokratiets kongres i Aalborg, hvor LO-formand
Harald Børsting fra talerstolen bakkede fuldt og helt op
Helge Møller
om, at man ville være med til at finde de 15 milliarder
Formand
på den ene eller anden måde.
Han oplyste, at man blandt LO-arbejderne havde lavet
en undersøgelse af, hvor mange, der ville være med til
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Ansvarshavende redaktør:

ISSN 0902-5316

Udgives af Socialdemokratiet i
Rødovre

Formand Helge Møller
Skodborgvej 3

Tryk: Kailow

www.socrodovre.dk

Telefon: 36709480
E-mail: helgemoeller@mailtele.dk

Oplag 500 eksemplarer

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Budgetforlig 2011
Samtlige partier i kommunalbestyrelsen
har netop indgået budgetforlig.
Det har været et vanskeligt
budget, fordi Rødovre ligesom alle landets
kommuner - er underlagt
regeringens sparekniv og
krisepakke, fordi regeringen
og Dansk Folkeparti har
valgt at give skattelettelser
for 40 mia. kr. til de
allerrigeste i dette samfund.
Det har Socialdemokratiet
været imod. Vi ønsker
skattekronerne brugt til
velfærd for borgerne. Det gør
vi også i Rødovre.

-

-

Socialt og
ansvarligt budget
Med de nuværende
økonomiske præmisser,
kommer vi desværre ikke
uden om besparelser på næste
års budget. Opgaven har
derfor været at få et
økonomisk og socialt
ansvarligt budget - og det er
lykkedes os. For
Socialdemokratiet har det
samtidig handlet om at få et
budget, der har en fornuftig
social balance. Og det er meget
vanskeligt, når det samlede
socialområde dækker langt
over halvdelen af kommunens
udgifter. Derfor indeholder
næste års budget desværre
også besparelser på mange
sociale kerneområder inden
for social-, institutions- og
skoleområderne.

-

-

-

-

-

Bevarer dagcenter

I forhandlingerne lagde
Socialdemokratiet bl.a. vægt
på at bevare dagcenteret,
indskolingsordningen i
folkeskolen og
beboerrådgiveren i Kærene.
I forbindelse med
budgetforliget ønskede
partierne i
kommunalbestyrelsen, at
undersøge, om vi kan
organisere dagcentertilbuddet
lidt anderledes end i dag –
De opsøgende
sygeplejersker ændres med henblik på., at give
Rødovres borgere det mest
til lovgivningens
minimumskrav med et optimale tilbud.
Forligspartierne ønsker en
årligt besøg
plan for omorganisering af
Bortfald af
Dagcenteret, som forelægges
frugtordning i
Social- og Sundhedsudvalget,
daginstitutionerne
således at der indenfor den
Halvering af
økonomiske ramme stadig er
lejrskolebudgettet i
daghjem og dagcenter tilbud.
folkeskolerne
Forligspartierne har desuden
Stigning i madpriserne tilsluttet sig en række
for borgere på
resolutioner med en række
plejehjem
temamøder i
Islevbadet omlægges kommunalbestyrelsen bl.a. om
til foreningsbad – dog det besluttede indhold i
så der fortsat er åbent sundhedscenteret og fordele/
ulemper ved holddeling i
for morgenbadning
folkeskolen.
Fjernelse af
nytårsfesten for
Strøjhandlingsplan
pensionister
Kommunal bestyrelsen har
Rammen til
netop sendt forslag til
folkeoplysning
Støjhandlingsplan i høring.
reduceres med 1 mio.
kr.
Rødovres støjhandlingsplan er

Reduktion i antallet af en samlet plan for støj i
Rødovre fra både statslige og
aflastningsdøgn for
kommunale veje samt fra
udsatte børn
statens jernbanenet.
Hertil kommer, at personalets
Svære besparelser
Støjhandlingsplanen er baseret
sygefravær skal reduceres
på en kortlægning af støjen fra
Jeg vil nævne følgende
væsentlig og der skal spares 4
vej- og
besparelser – som vi gerne
mio. kr. på administrationen,
havde været foruden – men de foruden en række forventede togtrafik i Rødovre.
økonomiske præmisser gjorde besparelser pga. digitalisering Støjhandlingsplanens mål er at
forebygge og reducere ekstern
det ikke muligt at bevare disse af administrative opgaver.
støj, og støjhandlingsplanen
tilbud i sin nuværende form:
-

beskriver de aktiviteter, som
kommunen vil foretage for at
begrænse støjen, når
kommunen vurderer, at det er
nødvendigt, eller for at bevare
en høj miljøkvalitet og
beskytte stilleområder mod
støj.
Støddæmpende asfalt
For at reducere og forebygge
støj vil Rødovre tage en række
tiltag - bl.a.:
• tilstræbe at anvende en
støjdæmpende asfalt ved
renovering af trafikvejene med
en ÅDT (Årsdøgntrafik) over
10.000 køretøjer,
• overveje hvorvidt der skal
anvendes en støjreducerende
asfalt ved renovering af
sekundære trafikveje og
fordelingsveje med en ÅDT
over 2500 køretøjer,
• tilstræbe at renovere 2
mindre vejstrækninger hvert
år,
• vurdere mulighederne for at
gennemføre støjdæmpende
foranstaltninger gennem
trafikplanlægning,
• arbejde for at fremme
cykeltrafikken og den
kollektive trafik,
• undersøge mulighederne for
udpegning af såkaldte
stilleområder, hvor
trafikstøjen ikke må overstige
55 dB.
• Foruden de planlagte
foranstaltninger i perioden
2009-2014 er der i
støjhandlingsplanen
et langsigtet mål. På lang sigt
(30+ år) er det Rødovres
intention, at boliger langs
kommunens veje højst vil blive
udsat for et støjniveau
svarende til den gældende
vejledende grænseværdi for
trafikstøj.
Rødovre er en kommune med
meget støj fra trafiknettet og
derfor er en støjhandlingsplan
meget væsentlig for os i
Rødovre.

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Beskæftigelsesplan vedtaget
Kommunalbestyrelsen har
netop vedtaget
beskæftigelsesplanen for 2011.
Ifølge loven skal Rødovre
Jobcenter udarbejde en årlig
beskæftigelsesplan.
I beskæftigelsesplan 2011
redegør Rødovre for
jobcenterets mål og strategi i
2011.
Beskæftigelsesplanen er
udarbejdet på baggrund af
beskæftigelsesministerens
årlige udmelding af mål og
indsatsområder,
beskæftigelsespolitiske mål

og strategier, bidrag fra Det
Lokale Beskæftigelsesråd og
Beskæftigelsesregion
Hovedstaden & Sjælland,
samt Rødovre Jobcenters egne
vurderinger og strategier.
Målsætninger
Beskæftigelsesplan for 2011
indeholder følgende
målsætninger:
1. Jobcentrene skal sikre, at
antallet af ledige med mere
end tre måneders
sammenhængende

Skimmelsvamp er
årsag til nedrivning
Børnehaven, Mælkevejen rives ned til fordel for
en ny og større institution
Rødovre kommune har
foretaget en screening af
børneinstitutionerne for
skimmelsvamp.
Undersøgelserne viste, at
børnehaven Mælkevejen er
angrebet af skimmelsvamp i
vidt omfang, og at
skimmelsvampen er kommet

på grund af, at bygningen er
konstrueret så fugten kan
komme ind i bygningen fra
mange sider, og at der flere
steder dannes kondens i
konstruktionerne om
vinteren.
Det kan ikke betale sig at
renovere bygningen, fordi

Kvalitetsstandarder
fortsætter uændret

offentlig forsørgelse
(arbejdskraftreserven)
begrænses mest muligt.
2. Jobcentrene skal sikre, at
antallet af personer på
permanente
forsørgelsesordninger
(ledighedsydelse, fleksjob og
førtidspension) begrænses
mest muligt.
3. Jobcentrene skal sikre, at
antallet af unge under 30 år
på offentlig forsørgelse
begrænses mest muligt.
4. Jobcentrene skal sikre, at
antallet af ikke-vestlige
indvandrere og
institutionen er bygget med
meget ringe isolering og
uden dampspærrer i
konstruktionerne. Så det vil
være meget omfattende og
kostbart at renovere
bygningen.
Ny daginstitution
Kommunalbestyrelsen har
derfor godkendt, at nedrive
Mælkevejen og bygge en ny
daginstitution.
I byggeperioden opsættes der
midlertidige pavilloner til
genhusning af institutionen.
Det er muligt at placere
pavilloner til genhusning på
grundens vestlige del.
Det er meget glædeligt, at
Rødovres
kvalitetsstandarder kan
fortsætte uændret i det
kommende år.

Ikke mindst i lyset, at
kommunens økonomi er
Et vigtigt socialdemokratisk fingeraftryk
under pres. Mange
på næste års budget.
kommuner rundt i landet
diskuterer massive
ændringer i
Kommunalbestyrelsen skal
borgerne. Og det er netop sket kvalitetsstandarder – nogle
hvert år godkende
i Rødovre.
kommuner planlægger fx
kvalitetsstandarderne for
rengøring hos de ældre
hjemmeplejens ydelser til
borgere hver 5. uge. I Rødovre

efterkommere på offentlig
Forsørgelse, begrænses mest
muligt.
5. Jobcentret skal sikre, at
antallet af
sygedagpengemodtagere med
varighed over 26 og 52 uger
skal nedbringes.
6. Jobcentret skal sikre, at
antallet af ikke-forsikrede i
match 4 og 5 (nymatch 2 og 3)
og øvrige
ledige på kanten af
arbejdsmarkedet, begrænses
mest muligt.
Beskæftigelsesplanen er
blevet til efter en lang proces
med drøftelser lokalt og
centralt, høringer og
inddragelse af
arbejdsmarkedets parter i fra
I stedet for den nuværende
børnehave, opføres der en
integreret institution for børn
i alderen 0 - 6 år med 4
basisrum (80 enheder) på ca.
600 m2.
Den nye institution koster
knapt 10 mio. kr. Det er værd
at bemærke, at det kun er
muligt at bygge en ny
institution og sikre
genhusning, fordi Rødovre
har en sund økonomi med en
høj likviditet. Mange
kommuner misunder os vores
gode likviditet, som er
resultatet af mange års hårdt
slidt for at sikre en stabil
økonomi.
kan vi bevare rengøringen
hver 2. uge.
Trods et netop indgået barsk
budgetforlig, er det alligevel
lykkedes os at sikre uændrede
høje kvalitetsstandarder inden
for hjemmeplejen i Rødovre.
Et vigtigt socialdemokratisk
fingeraftryk på næste års
budget.
1. juli 2010 var der visiteret
5.500 timers hjemmepleje om
ugen til 1.220 borgere i
Rødovre.

Fødselsdagsportræt

Formanden fylder 70 år
netop blevet genvalgt
som formand for
Københavns Vestegns
skatteankenævn, og
han har fået mere tid
til at sit arbejde i
partiet og til at følge
sin elskede
fodboldklub, FCK.
Samtidig spiller han
badminton med sine
gamle kolleger fra
Berlingske og BL.
Sporten har faktisk et
godt greb i Helge.
Godt nok går han
meget op i FCK, men
han følger også de
lokale
idrætsklubber.
Helge Møller har været formand for
Han har til eksempel været med
Socialdemokratiet i Rødovre i 19 år
til at skrive nogle af
AvartAviserne, og han ses
politireporter. I 1970 blev han
Torsdag den 18. november
blandt andet i Espelunden til
fylder vore mangeårige formand, hentet til Berlingske Tidende,
Avartas kampe, hvor han gerne
hvor han også fungerede som
Helge Møller, 70 år. Det siger
runder banens ”pølsesving”.
politireporter, men desuden også
dåbsattesten!
”Jeg er pølse-narkoman”, har
blev tillidsrepræsentant for
nogen hørt ham sige, spørg bare
Men alderen trykker ham ikke.
Berlingske Tidende og tillige
i BL. Men det ses nu ikke på
Han er ligeså aktiv, som da han i Fællesformand for journalisterne
figuren, der muligvis også
1991 blev konstitueret som
i Det Berlingske Hus. Men han
holdes i form på anden vis, fx til
fællesformand og i marts 1992
var også kommunalreporter,
en svingom, hvis Elvis er i
blev valgt på det årlige
almindelig ”all round” reporter
æteren. For ham er han nemlig
repræsentantskabsmøde. På det og boligmedarbejder.
også fan af. Og for resten:
tidspunkt havde han allerede i
Motion ror han sig (også) til
en årrække – siden 1986 – været Blev hentet til BL
dagligt i kælderen i huset i
redaktør af det blad, du sidder
Hendriksholm-kvarteret. ”Det er
Det var som boligmedarbejder,
med i hånden. Og det har han
en god sport, for så kan man
han i 1988 blev hentet til
været siden – selvom han af og
Boligselskabernes Landsforening samtidig følge med i Nyhederne
til brokker sig over, at
på TV2 News”.
(BL) som presse- og
formanden også samtidig er
informationschef samt redaktør
både redaktør og
Altid politisk aktiv
af foreningens to blade, Boligen
ansvarshavende.
og Beboerbladet. Og det
Helge har altid været politisk
Et par gange er det dog de senere fortsatte han med frem til sin
aktiv. Han indledte karrieren
pension i 2005. Helt holde op
år lykkedes ham at få en anden
som næstformand for DSU i
kunne han dog ikke. Han fik
til det, men desværre kun
Holstebro, mens han var
nemlig et job på deltid i
kortvarigt, så han nu atter
journalistelev. Da han i 1963
boligselskabet DAB. Men det er
hænger på begge titler.
flyttede til Rødovre og blev gift
nu også slut.
med sin Kirsten, koncentrerede
Men der er da også en fornuft i,
han sig om sin uddannelse og sit
Fodbold, pølser og Elvis
at han er redaktør. Helge er
arbejde. Han meldte sig ind i
uddannet journalist. Han
partiet i Rødovre i 1967 og blev
Det er dog ikke ensbetydende
startede i 1962 som elev i Amidt i 70-erne medlem af
med en traditionel opfattelse af
pressen, kom i 1966 til Aktuelt i
skolenævnet på Hendriksholm
pensionisttilværelsen. Helge er
København, hvor han var
skole, blev senere medlem af

ungdomsskolenævnet og den
daværende skolekommission.
Desuden har han været formand
for det lokale radionævn og
medlem af Idrætsrådet. En
periode var han uddannelsessekretær i Rødovre Syd.
Derudover var han behjælpelig
med at producere valgaviser,
som han i øvrigt stadig står for.
Fortaler for en partiforening
Helge var tidligt fortaler for at
lægge de daværende tre
partiforeninger sammen. Det var
hans faste indlæg på
generalforsamlingerne i Syd og
senere i Nord. Men da han i 1991
blev valgt som fællesformand,
holdt han op med at tale om det.
Og det holdt lige indtil de tre
foreninger i 1999 selv begyndte
at diskutere det. Og så i 2000
lykkedes det samle foreningerne
i et.
Helge har under hele sin tid som
fællesformand og formand haft
et meget nært samarbejde med
Erik Nielsen, både mens Erik

var gruppeformand og siden
borgmesterDe to har sørget for
”ro på bagsmækken” og ikke
mindst partiets fremgang ved
kommunevalgene. De da
indledte samarbejdet, var der
otte socialdemokratiske
medlemmer i
kommunalbestyrelsen. I dag er
der 11. Det sig vel det hele. Og
tak for det.
Per Biener
Næstformand

Kongres
det private, jobmulighederne,
effektiviteten i det offentlige og
kvaliteten af den borgernære
service.
Endelig skal vi give erhvervslivet
bedre rammevilkår, så
betingelserne for vækst og
besparelser. Danskerne kan se
i den private sektor, og
udvikling forbedres, og der skal
frem til besparelser på den
derigennem vil vi reducere
kernevelfærd, der er så vigtig for arbejdsløsheden, som har dybe og ikke mindst ydes særlig hjælp til
virksomhederne i de dele af
den enkelte og for familierne:
alvorlige konsekvenser for den
Danmark, der har det vanskeligt
Færre pædagoger i
enkelte dansker.
i disse år. Vi vil genskabe en
daginstitutionerne, flere
Dernæst skal vi sikre den
positiv udvikling og vækst i alle
lukkedage, færre timer i
langsigtede holdbarhed i den
egne af Danmark, sådan at vi
folkeskolen, ringere
danske økonomi. Det skal især
modvirker, at der opstår
hjemmehjælp, mindre omsorg til ske ved, at vi alle sammen
marginaliserede områder i
de ældre, nedskæringer i
arbejder i gennemsnit 12
Danmark. Vi skal tage et opgør
børnepengene, forringelser i
minutter mere hver dag. En så
med den stigende fattigdom i
sundhedsvæsnet og forringelser i omfattende reform vil blive
Danmark. Det hører ikke hjemme
dagpengene.
gennemført i samarbejde med
i et velfærdssamfund.
Alt sammen er det konsekvenser arbejdsmarkedets parter i en
Kommuner og regioner skal
af regeringens og Dansk
trepartsaftale.
slippe for den permanente
Folkepartis nedskæringspolitik.
spareskrue, og vi vil give
Det er et angreb på vores fælles
Veluddannet arbejdsstyrke
kommuner og regioner bedre
samfund og de værdier, det
Samtidig skal vi sikre vores
rammevilkår til at løse
bygger på. Det øger uligheden i
vigtigste ressource i form af en
opgaverne. Der skal være en fair
det danske samfund, det sætter
veluddannet arbejdsstyrke.
vej til bedre kvalitet og
Danmark i en svagere økonomisk Uddannelse er den vigtigste
situation.
langsigtede forudsætning for, at effektivitet. Derfor skal VKOblokkens beslutning om nulvækst
Danmark kan opretholde sin
tages af bordet. I stedet skal vi
Vi kan arbejde os ud af krisen: velstand og velfærd. Flere skal
tilføre kommunerne 12 mia. kr.,
Socialdemokraterne har altid
derfor tage en uddannelse, de
så den borgernære velfærd i
kæmpet for et Danmark med
skal hurtigere i gang, og de skal
blandt andet folkeskoler,
stærke, solidariske værdier og
hurtigere igennem
daginstitutioner og ældrepleje
sund økonomi. Vi har aldrig stået uddannelserne.
forbedres. Derudover skal
tilbage for at gennemføre de
Vi skal ikke kun bremse
nødvendige reformer. Det er vi
nedturen. Vi skal også skabe job regionerne tilføres 15 mia. kr. til
massive investeringer i sundhed
klar til igen, og vi rækker hånden på gode arbejdspladser i
ud til et stærkt samarbejde med
virksomheder, som gør en forskel og forebyggelse.
lønmodtagerne, virksomhederne, for det danske samfund. Vi skal
Vil arbejde for en
uddannelsessektoren,
med en aktiv og progressiv
ny samfundspagt
kommunerne og regionerne, når erhvervs- og forskningspolitik
Socialdemokraterne vil arbejde
vi skal sikre et styrket Danmark stimulere Danmarks
for en ny samfundspagt. En pagt,
efter krisen.
styrkepositioner på en række
der giver alle, som vil yde, en
Vi skal bruge vores flid og vores områder, hvor der er fælles
plads ved bordet. Alle kan være
evner til at sikre Danmarks
globale udfordringer. Miljø- og
med til at udvikle et bedre
økonomi og velfærd. Vi skal rykke klimaproblemer, et stigende
sammen om vores
behov for sikker energiforsyning Danmark, men alle skal også
være med til at bidrage. På den
velfærdssamfund og alle bidrage og udvikling af bedre
måde kan vi skabe en ny tro på
til de nødvendige reformer og
behandlingsmetoder - er alle
fremtiden. En tro på, at Danmark
løsninger. En fair løsning, hvor
områder, der skal løses på tværs
kan gå forrest i EU og på globalt
alle yder det, de kan.
af verdens lande.
plan i kampen for en grønnere
klode og en verden baseret på lige
Kickstart af økonomien
Stærkere offentligt/privat
muligheder, høj velfærd og stor
Først og fremmest skal vi have
samarbejde
velstand.
kickstartet økonomien ved at
Vi skal basere vores

En “klappe kage” - kongres
Det blev en “klappe kage “kongres i Aalborg i år.
Dermed sagt, at udover en
kongresudtalelse, der skulle
vedtages, så bestod
kongressen i realiteten i at
klappe af de mange talere.
Især Helle Thorning Schmidts
beretning blev der klappet
meget af. Den var også god.
Men både LO-formand
Harald Børsting og Mogens
Lykketoft fik også mange
ovationer.
Men der vat alt for mange
taler af folketingsmedlemmer,
opstillede kandidater og
DSUére. Hver fjerde taler var
DSU’er. De har jo deres egen
kongres, hvad skal de så på
partiets? Det var et spørgsmål,
som mange diskuterede.
Men her er så
kongresudtalelsen, der for
første gang var så kort, at vi
kan bringe den her:

Kongresudtalelsen
Danmark er i krise. Balancen i
landets økonomi er på få år
forringet med 175 mia. kr., og
arbejdsløsheden er eksploderet.
Uligheden stiger,
sammenhængskraften smuldrer.
Danmark er ikke mere et lysende
eksempel på et stærkt, solidarisk
og visionært samfund.
Danmark og danskerne har en
akut udfordring i at lukke hullet i
statskassen efter VKO-blokkens
ufinansierede skattelettelser på
19,5 mia. kroner, at få bugt med
den stigende ledighed og
langtidsledighed samtidig med,
at vi som samfund skal komme
styrket ud af krisen.
Der er to muligheder.
Vi kan spare os ud af krisen:
Regeringen og Dansk Folkeparti
har valgt at lukke hullet i
økonomien med nedskæringer og

fremrykke offentlige
erhvervsudvikling på et stærkere
investeringer. Det vil skabe den
offentligt/privat samarbejde.
beskæftigelse, som er så tiltrængt Samarbejdet vil gavne væksten i

Politik

Skandalernes regering
Dét, regeringssamarbejde Lars Løkke
Rasmussen nu leder, vil gå over i
historien som skandalernes regering.
Af Rødovres
folketingsmedlem, Morten
Bødskov

Lars Løkke Rasmussen fortjener
én ros. Han besidder en stor grad
af selverkendelse. Han har ikke
udråbt sig selv til moralens
vogter, og ikke placeret sin
embedsførelse på dydens smalle
sti. Det forstår man godt.
Dét regeringssamarbejde Lars
Løkke Rasmussen nu leder
vil gå over i historien som
skandalernes regering.
Der kan ikke findes ét årti i
dansk
politik,
hvor
forbrydelserne
mod
god
embedsførelse har været så
mange, hvor magtmisbruget
er så groft og skandalerne
står så meget i kø.
Privathospitaler
blev overbetalt
Privathospitaler overbetalte
Skandalen om overbetaling af
privathospitalerne er enorm.
Lars Løkke Rasmussen har
indrømmet,
at
privathospitalerne blev overbetalte.
Det er i sig selv usympatisk,
men ganske rammende for
Lars Løkke Rasmussens ideer
for Danmark.

Penge der kunne være brugt
til at styrke behandlingen af
k r æ f t p a t i e n t e r,
æ l d re
medicinske patienter eller
psykisk syge børn er gået til
overbetaling
af
privathospitalerne.
Dækker over skandale
Regeringen har gjort alt for at
dække
over
sagen.
Udenrigsminister
Lene
Espersen har ikke fortalt
sandheden om sagen til
Folketinget. Den tidligere
sundhedsminister Jakob Axel
Nielsen
tilbageholdte
informationer for Folketinget.
Begge har de efter eksperters
overbevisning dermed brudt
loven.
Samtidig er det kommet frem,
at regeringen har gjort alt for
at
spænde
ben
for
Rigsrevisionens arbejde. De
har ikke fået de materialer, de
bad om. Det er et klokkeklart
brud på loven.
Der er ingen tvivl om, at Lars
Løkke
Rasmussen
har
arbejdet intenst på at sikre
privathospitalerne de bedste
vilkår. Koste hvad det ville.
Men at vores styreform og
kontrolmuligheder
med
regeringen skal tilsidesættes
er uden fortilfælde.
Afviser undersøgelse
Indicierne for magtmisbrug
er mange. Selvom regeringen
påstår det modsatte ved vi
endnu ikke om der er slettet
mail. Hvis det er rigtigt, at
mails er slettet for at
forhindre
offentligheden

indblik i sagen, så står vi med
en sag, som let tåler
sammenligning med Tamilsagen.
Krav om undersøgelse
Derfor fremsatte opositionen
i torsdagens åbningsdebat et
forslag til såkaldt vedtagelse i
Folketinget med krav om
nedsættelse
af
en
undersøgelseskommission.
Regeringen
og
Dansk
Folkeparti afviste forslaget.
Arbejdet med at komme til
bunds i sagen fortsætter. Dels
i
folketingssalen
og
i
Folketingets mange udvalg.
Både Lene Espersen og Lars
Løkke Rasmussen er kaldt i
samråd
i
Folketingets
Finansudvalg. Her skal de
begge svare på spørgsmål om
overbetaling, hemmeligholdt
rapport og benspænd for
Rigsrevisionen.
Alt skal frem
Svarene skal frem. Alle
sammen.
Den
danske
befolkning skal se, hvad der
er dækket over. Hvad man
kan misbruge et flertal til.
Blokpolitikkens skyggesider
skal frem. Skandalernes årti
skal frem i lyset.

Vi inviterer dig og
dit barn til gratis
”Lær med lyst”-workshop
”Du kan bedre hjælpe dit barn,
når du ved, hvordan det lærer”
læringsstilsekspert Svend Erik Schmidt

Søndag den 14. november kl. 10:00 - ca. 13:30
Du og dit barn har nu mulighed for at deltage i en spændende ”Lær med lyst”-workshop. Her får du større forståelse for, hvorfor det kan gå galt, når du vil hjælpe dit barn
med lektierne. Men nok så vigtigt, får du også redskaber og ideer til at gøre arbejdet
med lektierne mere lærerigt og sjovere for både dit barn og dig. I løbet af dagen finder
vi bl.a. frem til netop din og dit barns specielle læringsstil.
Workshoppen afholdes af læringsstilsekspert Svend Erik Schmidt og Marianne Schmidt
samt lærer og forfatter Lisbeth Stein Mortensen og Alice Østergaard.
Hvor og hvornår:
Søndag den 14. november 2010 | kl. 10:00 - ca. 13.30 i Frihedens Idrætscenter
Boldhallen | Hvidovrevej 446 | 2650 Hvidovre.
Sådan kommer du med:
Du kan reservere billetter på vanloese@al-bank.dk, husk at skrive dit navn og
mobilnummer. Da der er begrænset antal pladser, gælder princippet først til mølle.
Afhentning af billetter foregår på én af fire nedenstående adresser
den 3./4. november, og de skal afhentes personligt.
Svend Erik Schmidt er læringsstils-ekspert, foredragsholder, konsulent og den
ene af idemændene bag TV2-serierne:
”Plan B” og ”Skolen - verdensklasse på
100 dage”.

Jernbane Allé 66 | 2720 Vanløse

Falkoner Allé 62 | 2000 Frederiksberg

Hvidovrevej 85 | 2650 Hvidovre

Tårnvej 221 (Langhuset) | 2610 Rødovre

Kampagne-dag
disken som hotdogs
franske hotdogs eller blot
ristede eller kogte pølser
med brød. Desuden var
Den landsdækkende
pølse.- Det trak folk.
der balloner og bolcher til
kampagnedag den 9.
Vi havde lejet en
Oktober blev en stors
pølsevogn fra Holbæk, og børnene masser af partiets
succes i Rødovre.
de to “pølsemænd” havde materiale og Morten
Her indbød vi Rødovres
en travl dag. I de tre timer Bødskovs Nyhedsbrev.
borgere til at afstå 12
kampagnen varede var der Det blev også til mange
minutter af deres tid for at kø foran pølsevognen. 400 samtaler om både det ene
og det andet.
få en fadøl/sodavand og en pølser blev rakt ud over

Succesfuld kampagnedag

Tilbud fra AOF
AOF Rødovre summer i øjeblikket af
masser af aktivitet. Vores mange hold kører
rigtig godt, men vi har altid plads til en
motionist, hvis du brænder for Zumba
Fitness, Retro Fitness eller blot ønsker at holde dig i gang med
Yoga eller stille motion.
Efteråret og foråret byder også på mange spændende foredrag
om bl. a. personlig udvikling, kostvaner og rejseforedrag. I
samarbejde med Café Palermo tilbyder vi den 21. oktober 2010,
et musikalsk foredrag med "Hot Spots Jazzband" med spisning,
ligesom vi har arrangementer med vinsmagning på Café
Palermo.
Ku Klux Klan
Hen over vinteren byder på en lang række af foredrag og
debataftner, hover temaet er børn og unge, Ku Klux Klan, med
Jacob Holdt og hvad med en tur på "Herrens mark - en dansker
i Indien"
Har du ikke modtaget vort program for efteråret 2010 så ring
til kontoret påtlf. 36 4 15 99 eller kig forbi på Højnæsvej 77.
Husk du kan altid tilmelde dig vores aktiviteter på
hjemmesiden:
www.aof-rodovre.dk.

Her er et par fotos fra
begivenheden, som giver
et lille indtryk af, hvor
mange der var og et glimt
af de røde jakker, som
aktive bestyrelsesmedlemmer og kommunatlbestyrelsesmedlemmer var
iklædt.

Aktivitetskalender
Den 14. oktober kl. 19 social-og sundhedsgruppen møde på Islevgaard
Den 25. oktober kl. 19 bestyrelsesmøde i Gunnekær 28
Den 30. oktober kl. 11 - 13 torvemøde ved Rådhuset
Den 6. november kl. 13- 15 torvemøde ved Fakta på Fortvej
Den 9. November kl. 19 kultur og fritidsgruppen: Medlemsmøde med besøg på Københavns Befæstning
Den 13. november kl. 13 - 15 torvemøde ved Fakta på Valhøj Alle
Den 15. November kl. 18 gruppemøde og FU på rådhuset
Den 20. november kl. 13 - 15 torvemøde på Islev Torv
Den 22. november kl. 19 børne-og skolegruppen i Gunnekær 28
Den 27. november kl. 13 - 15 torvemøde ved Rådhuset
Den 29. november kl. 19 bestyrelsesmøde i Gunnekær 28

Se og hør om Københavns
befæstning
Socialdemokraternes kulturgruppe og AOF Rødovre har
arrangeret en medlemsaften på Københavns befæstning, hvor
du får en enestående mulighed for, at høre om Københavns
Befæstning og projekt Vestvolden.Vestvolden er en del af
Københavns Landbefæstning, hvor befæstningen efter
Utterslev Mose fortsætter med forter og batterier ud til
Øresund ved Klampenborg. Forterne, fx Lyngby Fortet og
Garderhøjfortet, lå i forreste række og kunne forsvares som en
fæstning til alle sider. Batterierne lå bagved forterne og kunne
kun forsvares mod angreb fra forsiden. Derudover var der
simple jordanlæg og skyttegrave. Mod syd var København op
til 1. Verdenskrig kun beskyttet af Christianshavns gamle
vold. Under verdenskrigen blev Tømmerupstillingen tværs
over Amager anlagt. Et par år senere blev stillingen flyttet ud
til Sydamagers kyst. Foredraget og diasshowet om
Vestvoldens historie vises i det genopbyggede
Artillerimagasin (den røde træbygning), som ligger på
Voldgaden for enden af Rødovre Parkvej.Dato: Tirsdag den 9.
november 2010, kl. 19.00Tilmelding foretages til AOF Rødovre

Helge Møller 70 år
18. november 2010

Kurser og konferencer
Medlemskonference
Lørdag den 6. November holder Socialdemokratiet
medlemskonference i Århus fra kl. 10 - 17.
Århus´ borgmester Nicolai Wammen byder velkommen på
rådhuset,, giver en politisk orientering og slutter af med en
rundvisning. Herefter fortsætter konferencen i Aarhussalen,
hvor der vil være workshops med bl.a. Henrik Dam
Kristensen og Julie Rademacher.
Tilmelding til kursus@partikontoret eller kontakt Susanne
Saudier på 72300802.

Kirkekonference
Det socialdemokratiske kirkenetværk inviterer alle
socialdemokratiske menighedsrådsmedlemmer
(provstiudvalg, stiftsudvalg m.v.) og medlemmer med særlig
interesse for folkekirken og arbejdet i menighedsråd til
kirkepolitisk konference lørdag den 20. November kl. 10 - 16
på Christiansborg.
Der vil være oplæg fra blandt andre kirkepolitisk ordfører,
Karen Klint og sognepræst Flemming Pless. Man kan se hele
dagens program på www.partikontoretd.k.
‘Deltagelse, kaffe og frokost er gratis.

Udgivelsesplan for
Socialdemokraterne i
Rødovre

Socialdemokratiet i Rødovre vil gerne fejre,
at vores formand Helge Møller bliver 70 år.

Nr. 6
Den 25.11.:
Redaktionsmøde

Vi holder en reception for Helge, hvor vi håber
du/I gerne vil komme og lykønske ham.

Den 9.12.: Deadline

Receptionen er den 18. november 2010, kl.
15-17 i Foreningshuset, Højnæsvej 63, 2610
Rødovre.

Den 14.12.: Til tryking
Den 16.12..: Til distribution
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