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Kampagnedag. Den 8. oktober holdt Socialdemokratiet kampagnedag over hele landet. Også i
Rødovre, hvor der blev budt på gratis fadøl og pølser. Øl fik de to børn dog ikke, de fik sodavand og
pølser samt en snak med vores lokale folketingsmedlem Morten Bødskov, der var glad for at have
mødt endnu en Brøndby IF tilhænger. Det var koldt så der blev ikke drukket så megen fadøl. Men
pølserne gik som “Varmt brød”. Dertil kom, at der blev tegnet et par nye medlemmer.Foto Finn Gade
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Leder

Venstre ved du, hvor du har
Det er partiet Venstres valgslogan. Det burde i stedet være:
Venstre kan du ikke stole på.
Derfor advarede jeg i min tale på Socialdemokratiets
kongres mod, at partiet indgik i forhandlinger om Venstres
stort anlagte 20-25-plan, der er asocial så det gør noget.
For det første er planen det samme som fugle på taget.
Hvis blot et enkelt element tages ud, så falder den
sammen, og giver ikke det provenu i 2025 på over 50 mia.
kr. i 2025. Hvem ved, hvad der sker i 2021 eller 2023.
Ingen. Og hvis Socialdemokratiet går ind i forhandlinger
med regeringen, så skal nedskæringer på SU fjernes. Og
der skal ikke være nogen skattelettelser til de rigeste. Det
er utopi, for så holder planen ikke længere, og det er jo
Venstres valgprogram, som synker i grus. Og det vil
regeringen ikke være med til. Et forlig med regeringen,
som jo også er Venstre vll binde Socialdemokratieti til at
føre Venstrepolitik, hvis Socialdemokratiet igen får magten
før 2025.
Regeringen har ellers lavet st stort spin for at få
befolkningen overtalt til at elske 2025-planen. Først ved at
Lars Løkke lagde planen ud på Facebook, så fik man
finansminister Claus Hjorth Frederiksen til at gennemgå
planen endnu engang med mange gentagelser på et
pressemøde, hvor han udlagde teksten. Derefter blev hver
minister på de områder, der ville blive berørt af planen til
at holde hver deres pressemøder. Det gav megen TV-tid og
masser af presse. Godt tilrettelagt spin.
Mange, specielt folk med tilknytning til
erhvervsorganisationer lappede planen i sig og roste
planen, og sagde , at det ville være godt for Danmark.
Heldigvis har det senere vist sig, at uafhængige økonomer
og politikere har gennemskuet, hvad det er, der vil ske,
hvis planen bliver ført ud i Livet
De offentlige udgifter er sat til at skulle stige med 0,5 pct.
over årene, og det vil i realiteten betyde en besparelse, for
hvis man skal regne med blot en status qo, skal stigningen
være mindst 0,6 pct.. Det vil betyde en nedskæring på de
unges uddannelser m.m. og alt, hvad der spares skal gå til
at lette topskatten.
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Samtidig skal der forhandles en finanslov for 2017, men
den hænger sammen med 20-25-planen, ligesom
nedskæringen af de ældres boligydelse, som jo ikke gik
igennem i 2016, som budgetteret. Den skal give en
besparelse på knap en halv mia. Kr. Altså nedskæringer
over en kam. Der skal også laves en klimaaftale, som
Venstre er sprunget fra. De vil ikke have kystnære
vindmøller, fordi de er grimme . Klimamimisteren vil
hellere have havvindmøller, selvom de er dyrere og levere
mindre el . Igen et eksempel på, at Venstre skulle ændre sit
slogan til ”Venstre kan du ikke stole på”.
Venstre har bygget sin 20-25-plan på, at der skulle være et
milliardsstort provenu i 2025, så har de bedt
embedsmændene i de berørte ministerier at levre
resultatet fra de enkelte ministerier, hvorefter
finansminister1et har strikket planerne sammen på nogle
regneark, og viola så har men en 20-25-plan.
Folk er efterhånden blevet klar over, at alt ikke er taget
med i regnearkene. Derfor har vismændende fået til
opgave at finde frem til, hvordan man i fremtiden kan
indregne de velfærdsforringelser eller forbedringer, som
ikke er med i Fiansministeriets regneark.
Venstre har indkaldt partierne i Folketinget til
forhandlinger, men de er ikke kommet i gang. Det skyldes
jo også, at man i blå blok ikke er enige.
Medierne spekulerer i, at der kunne laves et kompromis
mellem Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet.
Det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at Venstre har fået deres
valgprogram publiceret. Nu har de fået så megen omtale i
medierne, at deres valgprogram er kendt af alle. Så nu kan
Statsminister Lars Løkke Rasmussen godt udskrive valg.
Havde Venstre først præsenteret deres valgprogram efter
en udskrivelse af valget, havde det aldrig fået den omtale,
som Venstres valgoplæg har fået nu.
Så lad os da få det valg.
Helge Møller
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SOLIDT BUDGET FOR RØDOVRE 2017
Så lykkedes det endnu
engang at få et flot budget
for Rødovre, hvor vi sikre
fortsat god velfærd og
tryghed for mange borgere i
Rødovre.
Udgangspunktet var
vanskeligt.
Med heldigvis har vi en
solid økonomi i Rødovre.
Vi har godt styr på
økonomien i Rødovre og vi
har gennem mange år haft
en meget solid likviditet og
kassebeholdning. Vi har år
efter år sikret løbende
effektiviseringer og
omlægninger, så vi hele
tiden er på forkant med
udviklingen.
Senest har vi med budget
2015 (og 2016) været på
forkant, fordi den samlede
Kommunalbestyrelse
besluttede at spare 2 + 2
procent på budgetterne i
både 2015 og 2016.
Og vi kan se, at vores tiltag
virker efter hensigten.
Regnskabet for 2015 var
ganske tilfredsstillende og
slår fast, at Rødovre har en
god og sund økonomi.
Også vores likviditet er
steget gevaldigt i 2015 med
over 100 mio. kr. og var med
udgangen af 2015 på knapt
216 mio. kr. Det er ganske
flot og medvirker til, at vi
har god reaktionstid, når der
træffes beslutninger på
Christiansborg, som vi ikke
har indflydelse på – som fx
det forhadte
omprioriteringsbidrag eller
de nuværende ”tekniske
opdateringer” af kriterierne
i udligningssystemet.
Svært udgangspunkt for
budget 2017
Vi mærker tydeligt, at
Danmark desværre igen har
fået en borgerlig regering,
der ikke vil os det godt her
på Vestegnen.

Vi har en regering, der
praktiserer en ”omvendt
Robinhood”. De tager fra de
dårligst stillede borgere bl.a.
her på Vestegnen for at give
store rabatter til velhaverne
nord for København med
bl.a. håndværkerfradrag og
nedsættelse af
registreringsafgifter. Jeg
tænker også på
konsekvenserne af deres
såkaldte ”moderne”
kontanthjælpsloft, der i den
grad strammer nettet om
bl.a. enlige mødre, som
mister flere tusinde kr. om
måneden.
Og regeringens dunkle
initiativer er fortsat i samme
spor over for kommunerne
her på Vestegnen.
Da vi gik på sommerferie, så
vores økonomi efter
kommuneaftalen rigtig lys
ud, men over sommeren
havde Social- og
indenrigsministeren
gennemført en række
administrative ”tekniske
opdateringer” i tilskuds- og
udligningssystemet, som
koster Rødovre ca. 21.
mio.kr. på driften i 2017.
Hele hovedstadsområdet er
blevet ramt af disse tekniske
opdateringer og mister
samlet set ca. 8 pct. for 2017.
Det er markant og et svært
udgangspunkt for alle i
Hovedstaden.
Det er helt klart, at en
borgerlig mininister ikke er
noget positivt bekendtskab
for os her på Vestegnen!
Og derfor er det godt, at det
er lykkedes at samle næsten
hele kommunalbestyrelsen
til et budgetforlig for 2017.
Kun Konservative har valgt
at stå uden for
budgetaftalen.
Og selv om regeringen har
lagt sine meget dunkle spor
ud over kommunerne med
besparelser for de dårligt

stillede borgere og ”tekniske
opdateringer” i tilskuds- og
udligningssystemet er det
alligevel lykkedes os at få et
godt forhandlingsresultat ud
af budgettet for 2017.
Vi har haft gode og
konstruktive forhandlinger
om næste års budget med
vores forligsparter i
kommunalbestyrelsen.
Konkrete indsatser i budget
2017
Trods det svære
udgangspunkt er der blevet
plads til forskellige
initiativer i budgettet for
2017. Og I Socialdemokratiet
er vi særdeles tilfreds med
forhandlingsresultatet for
næste års budget.
Vi kan nemlig fastholde
vores kernevelfærd og sikre
fortsat god service og
velfærd.
Vi er især tilfreds med, at vi
fastholder vores fokus på
stram økonomistyring og
stærk velfærd.
Folkeskolen er en af de
vigtigste institutioner i vores
samfund og vi har en
forpligtelse til at sikre vores
børn og unge en god
skoleuddannelse. Vi ønsker,
at folkeskolen i Rødovre skal
være i ’verdensklasse’.
Vi glæder os over, at der er
opbakning til at udvikle
Tinderhøj skole som en grøn
profilskole, efter samme
koncept som vi har udviklet
Valhøj,skole som
idrætsprofil skole med en
investering på 600.000 kr.
årligt.
Vi er også tilfreds med, at vi
fastholder kulturpædagoger
i daginstitutionerne med en
årlig bevilling på 1.6 mio.kr.
Og vi er særdeles tilfredse
med, at der er opbakning til
det boligsociale arbejde i
Kærene og vi dermed kan
fastholde vores aftale med

boligselskaberne, fordi vi
har afsat 346.000 kr. årligt.
På anlægsbudgettet er vi
meget tilfreds med, at der er
fundet penge til en ny stor
dagsinstitution ved
Irmabyen til 22 mio. kr. i
både 2017 og 2018.
Vi er også tilfreds med, at vi
har sikret servicearealerne
på Ørbygård med samlet set
45 mio. kr. over de
kommende år samt
gennemfører vi en
facaderenovering på
træningscenteret på
Broparken for 7 mio. kr.
Vi har også sikret økonomi
til p-arealer ifb. med
ombygningen af
Damhustorvet og området
omkring. Vi flytter rundt på
investeringerne på ID-linjen,
så vi næste år gennemfører
renovering af Islevbrovej fra
motorvejen til volden.
Og sidste men ikke mindst
er en ny Musikskole
omkring viften nu sat på
budgettet i 2019..

Protokollater i budget
2017
Som tidligere år har vi også
valgt at skrive et par
protokollater ind i
budgetaftalen. Det drejer sig
om følgende:
Forvaltningen anmodes om at
undersøge forbruget af lærervikarer
i de seks folkeskoler. Redegørelsen
skal omfatte omfang, indhold og
fordeling. Redegørelsen kan også
anlægge et ressourcemæssigt
perspektiv.
Forvaltningen anmodes om at
undersøge det pædagogiske
personales såkaldte ”alenetid”.
Redegørelsen skal omfatte
begrebsafklaring, omfang, og
fordeling. Redegørelsen kan også
anlægge et ressourcemæssigt
perspektiv.

Der ønskes en undersøgelse af
hvad der er årsag til, at nogle
Rødovre borgere vælger
privatskole.
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Konservative foreslår besparelser
på kernevelfærd
I Socialdemokratiet arbejdede vi
for en bred budget aftale med
kommunalbestyrelsens partier –
det er godt for stabiliteten i
kommunen.
Og det er lykkedes – næsten.
Konservative ønskede ikke at være
med!
Vi kunne ikke finde hinanden,
fordi vi i Socialdemokratiet ikke
ønsker at nedsætte grundskylden,
det er simpelthen alt for dyrt.
Det fremgår tydeligt af den
rapport vi netop har fået
udarbejdet om grundskylden i
Rødovre, at nedsættelse af
grundskylden med et enkelt
promille-point vil koste 8 mio. kr.
om året og giver kun hver enkelt
familie få hundrede kr. på årsbasis.

Det vil koste Rødovre ganske
mange mio. kr., hvis vi skal
nedsætte grundskylden og
konsekvensen vil jo ganske enkelt
betyde store besparelser på
kernevelfærdsområderne.
Det er Christiansborg, der har
skabt problemet med skatteloftet
over ejendomsværdiskatten for år
tilbage. Problemet må løses af
Christiansborg – ikke af den
enkelte kommune – som
konservative her i Rødovre lægger
op til. Regeringen har nu fremlagt
deres forslag. Ingen kan spå om,
hvordan det ender. Men det virker
noget kaotisk i den borgerlige lejr
på Christiansborg!
Konservative i Rødovre har nu
fremsat en række

Socialdemokratiet vælger
velfærd frem for skattelettelser
Socialdemokratiet vælger
velfærd frem for
skattelettelser
Rødovre er en populær
kommune i vækst med
mange nye borgere. En
populær kommune med en
rigtig god service og velfærd.
Og vi er gode til at tage os af
de borgere, der har brug for
støtte og velfærd.
I de senere år har vi virkelig
sat gang i udbygningen af
Rødovre med mange
spændende projekter – jeg
tænker på Irmagrunden, SPF
og senest Rødovre Port ved
Rødovre station.
Rødovre er lig med kvalitet,
ordentlighed og god velfærd.
Vi lægger vægt på en stærk
velfærdskommune, der
kærer sig om sine
medborgere.
Rødovre er en kommune
med mangeartede

velværdstilbud til vores
borgere. Med et godt
omdømme og stor
optimisme blandt vores
borgere.
Vi har ambitiøse visioner for
den sociale velfærd.
Og vi har papir på, at vi er
Danmarks bedste til den
sociale indsats.
Vi forebygger udsathed og
bryder den negative sociale
arv. Derfor står investeringer
i folkeskolen så højt på
dagsordenen, så alle børn får
en uddannelse og en god
start på livet.
Vi parkerer ikke mennesker
på førtidspension – vi
investerer, vækster og
fornyer kommunens anlæg
for at skabe lokale
arbejdspladser – også på
særlige vilkår.

besparelsesforslag for at
fastholde grundskylden på
2017-provenuet. Og vi er
ganske uenig i konservatives
besparelsesstrategi.
De konservative foreslår
besparelser i kernevelfærd for især
børnenes udviklingsmuligheder.
Konservative foreslår besparelser
på 11,5 mio. kr. til IT i folkeskolen,
fjernelse af musikskolen på
budgettet samt foreslår
konservative ubeskrevne mio.effektiviseringer på op til 15 mio.
kr. årligt for blot at fastholde
grundskylds-provenuet på samme
niveau i 2017!
I Socialdemokratiet ser vi ingen
muligheder for at nedsætte
hverken skat eller grundskyld.
Konservatives besparelsesforslag
viser stor og tydelige forskel på
deres og vores politik.

I Rødovre er velfærd og
fællesskab vores
værdigrundlag.
Og sådan skal det være i en
socialdemokratisk mønsterkommune, hvor vi vælger
velfærd frem for
skattelettelser.
For det koster selvfølgelig, at
være ambitiøs og have en
god velfærd til vores
borgere.
Socialdemokratiet vil
understøtte byudviklingen
og investere i vækst – kun på
den måde sikres et stærk
lokalt velfærdssamfund i
Rødovre.
Budgettet for 2017 viser også
helt tydeligt, at vi rent
faktisk øger bevillingerne til
en række
kernevelfærdsområder –
netop for at fastholde
serviceniveauet på en række
områder.
Vi øger bevillingerne til bl.a.
de dårligst stillede borger.
Det drejer sig bl.a. om
forsorgshjem, specialiseret
rehabilitering, pleje- og

omsorgsopgaver inden for
ældreområdet, som reguleres
op med over 6 mio. kr.
grundet
demografiudviklingen.
En demografiregulering der
er mulig, fordi vi ikke
nedsætter skat og
grundskyld!
Vi skal sikre, at Rødovre
fortsat er en kommune med
attraktive tilbud til borgerne
– både de - som har brug for
social service, men også de
mange borgere, som aldrig
får brug for de sociale tilbud.
De benytter også kommunen
- bare på en anden måde.
Og det er heldigvis lykkedes
med budgettet for 2017 og
det er jeg og den
socialdemokratiske gruppe
på Rådhuset særdeles
tilfreds med.
Vi vælger kernevelfærd frem
for skattelettelser.

Landspolitik

Regeringen er kørt fast.
Danmark skal videre.
.
Af Morten Bødskov,
Rødovres folketingsmedlem

løse Danmarks problemer
synes jeg, at han skal stå ved
sit løfte om, at han ikke vil

om; Danmark skal være
dygtigere, rigere og mere
retfærdigt.

Danmark skal være
dygtigere
Vi skal styrke vores
uddannelser. Derfor vil
Socialdemokratiet prioritere
en opkvalificeringsreform. Vi
skal sikre, at medarbejderne
har de rette kompetencer, så
de kan klare sig godt i den
stigende globalisering,
ligesom virksomhederne
både nu og i fremtiden skal
kunne rekruttere
medarbejdere med de
kvalifikationer, de har brug
for.
Flere skal fremover være en
del af fællesskabet på
arbejdsmarkedet. De unge
skal fastholdes i uddannelse,
og indvandrere fra ikkevestlige lande skal i
beskæftigelse. Og vi vil
igangsætte et servicetjek af
de senere års
beskæftigelsesreformer, der
skal få flere i uddannelse
Statsminister Lars Løkke
være statsminister for enhver eller job, for at sikre at de
implementeres og virker
Rasmussen sagde ved hans
pris. Hver dag kæmper
efter hensigten.
tiltrædelse, at han ikke ville
danske virksomheder en
være statsminister for enhver benhård kamp om flere
pris. Det løfte synes han at
ordrer og flere arbejdspladser Danmark skal være rigere
have brudt. Regeringen er
– også til vores område. Hver Vores virksomheder skal
have de bedst mulige vilkår,
kørt fast. Den er lammet. Den dag slider og slæber
hvis de skal klare sig i en
såkaldte helhedsplan der er
sygeplejersken og
globaliseret verden. Derfor
fremlagt er alle uenige i.
politibetjenten for at vores
Statsministeren sidder for at
velfærd og tryghed kan blive vil vi prioritere en
vækstreform. For at styrke
sidde.
bedre. De skal ikke betale
produktivitet og
Danskerne siger i
prisen for at statsministeren
konkurrenceevne skal vi
overvældende flertal nej til
er kørt fast. Danmark skal
understøtte flere
regeringens plan. Mere end
videre.
investeringer i
to tredjedele af danskerne
Socialdemokratiet har
virksomhederne og forbedre
afviser i meningsmålinger
præsenteret et nyt stærkt
deres rammevilkår.
besparelser på de
udspil, som alternativ til
Vi skal øge den tekniske
studerendes SU, forringelser regeringens uretfærdige
forskning, så vi hele tiden
af pensionsalderen og store
såkaldte helhedsplan. ”Stol
topskattelettelser.
på Danmark” hedder planen. udvikler produktionen i
Danmark. Vi skal fastholde
Den har tre hovedpunkter,
ambitionerne for et grønnere
Løkke sidder fast
som vi er parat til at
Danmark og vores
Hvis statsministeren ikke kan forhandle med regeringen
styrkeposition inden for den

grønne omstilling, der skaber
tusindvis af arbejdspladser –
især i land- distrikterne. Der
skal gang i væksten i hele
Danmark. Også
virksomheder uden for
byerne skal have adgang til
risikovillig kapital, ligesom
de små og mellemstore
virksomheder skal have
større tilskyndelse til
investeringer, der gør dem
dygtigere og øger
produktiviteten.
Danmark skal være mere
retfærdigt
Vi vil styrke velfærden. En
stærk og velfungerende
offentlig sektor skal først og
fremmest sikre
velfærdsløsninger af høj
kvalitet til alle. Det er en
forudsætning for, at vi kan
skabe et mere retfærdigt og
velstående samfund, hvor
den sociale mobilitet øges. En
stærk offentlig sektor er
samtidig fundamentet for
vores velstand.
Vi skal uddanne de
dygtigste hoveder og
hænder, så den enkelte
dansker kan klare sig godt på
arbejdsmarkedet, og
Danmark kan klare sig
endnu bedre i den
internationale konkurrence.
Vi er klar til ansvar
Danmark har ikke råd til
stilstand. Socialdemokratiet
har præsenteret en ambitiøs
plan for vækst, fremgang og
job. Hver dag statsministeren
ikke får løst Danmarks
udfordringer taber vi
fremgang. Derfor har
Danmark brug for en ny
regering. Socialdemokratiet
er parat til at tage ansvaret
for Danmarks fremtidI

Landspolitik

Kontanthjælpsloftet
er urimeligt og uretfærdig

betale regningen for de skattelettelser
især ejere af rigtige dyre biler allerede
har fået og de topskattelettelser særligt
de der bor på Frederiksberg eller i
Nordsjælland nu skal have.

Af Morten Bødskov
Rødovres folketingsmedlem

Urimeligt og uretfærdigt
Jeg synes, at der er urimeligt og
uretfærdigt. Kontanthjælpsloftet er ikke
moderne. Det er gammel klassisk
borgerlig politik. Det er prøvet før, og
det virkede ikke.
Kontanthjælpsmodtagere kommer ikke
i arbejde af at miste 30.ooo kr. om året.
Det skal ikke nyt indhold i livet. Det
skaber blot endnu flere problemer for
de familier, som har mindst i forvejen.
I valgkampen sagde Dansk Folkepartis
formand Kristian Thulesen Dahl helt
klart, at Dansk Folkeparti ikke ville
medvirke til en at forringe
kontanthjælpen. Det løfte er nu brudt.
Prisen betaler
kontanthjælpsmodtagerne og deres
familier.

Er Rødovres almene boligafdelinger
mærker man lige nu den benhårde
konsekvens af regeringens såkaldte
”moderne kontanthjælpsloft”.
Som så mange andre steder i landets
almene boligafdelinger skal de, der i
forvejen har det sværest, nu piskes
endnu mere. For familier som i forvejen
vender enhver krone mere end én gang
skal der nu spares tusindvis af kroner
om året. Årsagen er, at regeringen
mener, at vores kontanthjælpssystem er
”generøst” og at ”det skal kunne betale
sig at arbejde”.
Konsekvensen for den enkelte familie
er voldsom. Nogle må forlade

lejligheden, børnene tvinges til at flytte
skole, de få fritidsaktiviteter der var
råd til spares væk og maden bliver
mindre om mere usund. Undersøgelser
viser, at flere vil familier vil havne i
gæld og at børnefattigdommen vil
stige.
Mister 30.000 kr. om året
At man kan kalde vores
kontanthjælpssystem for generøst viser
bare, hvor virkelighedsfjern regeringen
er. At man tilmed mener, at den enlige
mor på kontanthjælp finder sig et job
bare man fjerner mere en 30.000 kr. om
året viser, at regeringen, hverken vil
lære af erfaring eller lade sig forstyrre
af fakta, men har et helt andet formål;
besparelserne i kontanthjælpen skal

Partiaktiiviteter
Aktivitetskalender
Lørdag den 5. 11. Torvemøde 10-12 ved Netto i Kærene
Den 7.11. Mandagscaffe kl 13-15 med Fhv.
Kriminalinspektør Per Larsen Gunnekær 70
Lørdag den 12. 11. Torvemøde 13-15 ved Fakta på Fortvej
Den 14.11. kl. 18 Gruppemøde på rådhuset
Den 21. 11. kl 18 gruppemøde og FU på rådhuset
Den 21. 11. Møde i beskæftigelsesgruppen Gunnekær 70
Lørdag den 26.11 kl 13 - 15 torvemøde ved Fakta i Islev
Den 28.11 kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70 Den
20.11 Socialgruppen om udsatte borgere gruppe 17-

Årsmøde
På årsmødet den 5.
september valgte vi at
opstille Martin Baden fra
Herlev til ny kandidat til
regionsrådet. Det betyder,
at vi i modsætning til
seneste valg, at vi denne
gang har en lokal
kandidat. Martin Baden har tidligere været
formand for partiet i Herlev. Han er formand
for sin boligforening 3B i Herlev og sidder som
medlem af Herlev Byråd.
Martin vil deltage i vores bestyrelssesmøder og
deltager også aktivt i vore torvemøder.

Mandagscaffe

Der var fuldt hus, da journalist Poul Smidt var på
besøg i mandagscaffeen i partilokalerne for at
fortælle om sin store arbejde med at samle
kildemateriale til hans nye bog om tidligere
statsminister Viggo Kampmann.

Adresseliste
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre,
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
*Næstformand: Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th .
3641 8301 / danlarsen51@.gmail.com
Hovedkasserer:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1. tv., 3648 0677 /
lotto7@milestedet-net.dk
*Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12, 51180288 /
corepetersen@hotmail.com
*Sekretær:
Peter Folmer Posgaard, Lørenskogvej 12, 28579123,/
Folmerp@gmail.com
Aktivitetsformand: Bjarne S.
Andersen,Veronikavej 12,
41274045/Bjarne.Andersen@cmport.com
* betyder, at de er på valg i 2017
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 551, 21385321/
johnhedegaard@mail.dk
Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
*Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
*Ole Gjøl Bystrædet, 23C, 2 0001 44538585/
kuhlmeier@post.tele.dk
*Maria Grøndahl, Mosehusvej 5, 23427414/
maria@groendahl.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
60943035/ mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv,
40949534
elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 51242990/kirsten-finnaeroe@kabelmail. dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 29299446 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 22537030,/
bsmede@sol.dkaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5,
36411181/

Revisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk
Flemming Bertelsen, Lucernevej 373, 20161120/
privat@flemmingbertelsen.dk

Fanebærere
Dorit Svendsen Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar
2014:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / en@rk.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@rk.dk
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21
C,
23637424 / flemming@rk.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@rk.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 /
jko@rk.dk
Annie Petersen, Knudsbølvej 33, 22486685 /
annie.petersen@rk.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 /
mb@rk.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
Pia Hess Larsen, Tobitsvej 9., 22452979,
pia.hess.larsen@rk.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
72268400 /smorb@ft.dk
DSU

AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk

Opslagstavlen
HUSK
mandag d. 7. november, kommer tidligere
chefpolitiinspektør Per Larsen kommer på
besøg. i Mandagscaffeen. Han vil fortælle om sit
liv i politiet, om sin kamp mod kræften og om sit
virke som formand for Børnerådet.
Mødet foregår i mødelokalet Gunnekær 70 fra
kl. 13 til kl. 15.
Der er kaffe/te og hjemmebagt kage for en tier.
Ingen tilmelding - bare mød op.
På gensyn siger
Preben Rølling og Kirsten Ærø

v/ Tove
& Preben
Jørgensens
Eftf.
v/ Tove
& Preben
Jørgensen

Jimmy
Rasmussen

Camilla
Fischlein

Tove
Jørgensen

Rødovre Centrum 273
Medlem af:

2610 Rødovre

Tlf. 36 72 00 82
Også aften, søn- og helligdage.

Privat: Espely 5 · 2610 Rødovre

Aftale træffes gerne i Deres hjem.

www.begr.dk · post@begr.dk

Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub
Meld dig ind i
Arbejdernes Radio-og Fjernsynsklub
Næstformand
Gert Sager
Lucernevej 439
Telefon 36707638 Mobil 30724718

Returneres ved varig
adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Kåre Petersen
Grønlunds Alle 12
2610, Rødovre

