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Så er der ved at være klar med første spadestik til den nye Irma-by. Kommunalbestyrelsen har netop
vedtaget kommuneplanen for byen. Læs side 3.
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Leder

Er det klogt eller hvad?
Socialdemokratiet er blevet det største parti i
Folketinget og kan skabe flertal for socialdemokratiske
mærkesager, men det siger vores nys formand Mette
Frederiksen nej tak til. Der skal laves aftaler med
Venstre i forbindelse med finansloven. Er det klogt
eller hvad?
Umiddelbart ser det ud til, at Socialdemokratiet ikke
vil være med til støtte et forslag, der er flertal for,
nemlig at sænke færgetaksterne mellem Danmarks
små øer.
Når det gælder nye og bedre regler omkring
dagpengene, så er der også et flertal uden om
regeringen, som kunne gennemføre en forbedring af
dagpengereglerne.
Det ville være populært og formentlig give partiet
flere stemmer i hvert fald i meningsmålingerne. Men
ville det være klogt?
Spørgsmålet er, om det ville holde i længden. Man
ville ved at gå sammen med oppositionen give den
nye Venstre-regering en på tuden, men hvad med
fremtiden.
Dansk Folkeparti vil jo også få fremgang, fordi de vil
kunne gå ud og sige, at det lovede vi i valgkampen, så
I kan se, hvor stor en indflydelse vi har, og at vi ikke
kun støtter op om Venstre-regeringen. Husk, at det er
netop fra Dansk Folkeparti ,vi skal tage vælgere fra ,
så det vil ikke være særlig smart at gå den vej, som
mange garanteret ville synes om. Dyk den Venstreregering, når I kan.
Men er det den rette vej. Næppe.
Venstre-regeringen er en mindretals regering, som vil
have svært ved at finde et flertal for en finanslov
blandt deres støttepartier. De skal formentlig have
Socialdemokratiet med. Og det er her vores parti kan
få sine forslag med. Desuden kommer der jo en
rapport fra den nedsatte dagpengekommission. Og før
den er behandlet politisk, skal man ikke begynde at
lovgive på området. Hvad skulle vi ellers bruge
dagpengekommissionen til.
Venstre-regeringen har ellers været flittig til at melde
ud om, hvad den har til hensigt. Højere straffe, som de
formentlig kan skaffe sig flertal hos de borgerlige
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støttepartier. Ligesom stramninger i udlændige
politikken, som de samme sted kan samle flertal for.
Det seneste er milliard-nedskæringer på
uddannelsesområdet, som de næppe kan samle flertal
for.
Regeringen har også meldt ud, at der mangler 3 mia.
kr. i statskassen efter et kasseeftersyn. Derfor skal der
spares, og derfor kan regeringen ikke leve op til sine
valgløfter. Det er højest mærkeværdigt, at
regnedrengene i Finansministeriet kan regne så meget
galt, for før valget var der penge nok i kassen. Og tre
måneder senere, så er der underskud. Det viser efter
min mening bare, at embedsmændene - som jeg
tidligere har omtalt dette sted – ikke er neutrale, men
retter sig ind efter den til enhver tid siddende
minister. Det er jo det, de er der for, at tjene ministrene
og deres politiske holdninger. Derfor er det svært at
tro på de regnestykker, ministerierne udspyder.
Desværre er det en kendsgerning, som vi alle må
forholde os til, med mindre vakse journalister eller
eksperter på de forskellige områder kan gennemhulle
ministeriernes regnestykker.
Finansminister Klaus Hjorth Frederiksen, som efter
min mening er den største krejler i dansk politik, har
også opfundet et helt nyt begreb. Et
omprioriteringsbidrag. Det betyder, at kommunerne
hvert år skal spare 1 pct. på deres budgetter i fire år.
Det giver 3 mia. kr. i statskassen hvert år, men betyder
store besparelser ude i kommunerne. I 2016 får
kommunerne dog 2,4 mia. tilbage, mens resten går
direkte i statskassen, men de følgende år er der ingen,
der ved, om der bliver betalt penge tilbage til
kommunerne. Derfor bliver det svært for
kommunerne at planlægge for mere end et år og ikke
som vi almindeligvis gør over fire år.
Så vi har fået en regering, som vil skære på velfærden
i en tid, hvor vi har et lille opsving i økonomien.
Tak for mad.
Helge Møller
Formand
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Lokalplan for Irma byen

meget omfattende
lokalplan, der sætter
nogle fine rammer for

den kommende bydel.
Irma Byen er en
nytænkende bydel med
gode solide
Rødovre er en af de
Et af de helt store
på hovedstadens mange bæredygtige byggerier
mest populære
projekter er omdannelse tilbud.
med udgangspunkt i
nordic bilding code. En
kommuner at flytte til i af Korsdalskvarteret
Kommunalbestyrelsen
bydel der kommer til at
Storkøbenhavn, fordi
med etablering af Irma har netop godkendt
sikre, at vi i Rødovre
mange kan se fordelen
Byen. I den seneste tid
lokalplanen og VVM
kan tilbyde boliger til
ved et liv i Rødovre
har vi set et meget stort redegørelse for Irma
borgere med mange
med skøn natur og
fokus på området og
Byen og har dermed
forskellige boligbehov.
grønne områder et rigt
stor interesse fra mange givet startskuddet til en En bydel med mange
lokalsamfund på kanten borgere fra hele
helt ny bydel med 1.000 forskellige bydele og
til København.
Storkøbenhavn.
nye boliger og ca. 3.000 boligformer –
spændene, innovativt
Den seneste udvikling i I Irma Byen får vi
nye borgere.
og udviklende for
vores kommuneplan
spændende boliger, der Irma Byen er et meget
Rødovre. Det er
med udbygning af nye
ligger tæt på grønne
stort projekt i Rødovre
historisk for os i
spændende
områder, tæt på
og indeholder
Rødovre at godkende så
boligområder er i gang arbejdspladser og tæt
kommunens første
stor en udvikling af
med at blive realiseret.
VVM redegørelse og en Rødovre.

er godkendt

Lokalplanen
for området
lægger op til
bebyggelse
af området
med nye
moderne
Sagen om Damhusparken og Men historien slutter ikke
boliger
i
form
af
både
her. For en ansvarlig
tivoliet har fyldt meget i
etageboliger
og
rækkehuse
–
kommunalbestyrelse påtager
Rødovre i de senere år. Alle
der
er
forskellige
etager
på
sig naturligvis en
kender områder, er kommet
forpligtelse til at fastholde en byggeriet – dog højst 6
i området og har mange
etager ud mod Roskildevej –
positiv udvikling i hele
ind mod villaområdet er det
minder fra området. Der er
Rødovre. Og derfor har et
lav bebyggelse.
store følelser i klemme med
meget stort flertal af
kommunalpolitikerne stemt I lokalplan sikre vi samtidig
lukning af tivoliet og
fredningen af den flotte og
for en ny lokalplan for
omdannelse af området.
området, som lige nu er sent historiske gamle kro, så vi
kan bevare kroens historiske
til høring med forlænget
betydning for Rødovre.
høringsfrist til september.
Det er et flot projekt med
både kvalitetsboliger og fire
adgangs stier til det
offentlige parkområde nær
Damhussøen.

Lokalplan for Damhusparken
er sendt til høring

I forbindelse med
lokalplanen lægges der også
op til en spændende
udvikling af Damhustorvet.
Undersøgelser af området
ved torvet viser netop, at der
er basis for et stærkt
handelsliv i og omkring
torvet. Der er spændende
muligheder for udvikling af
torvet og handlen i området.
Lokalplanen er sendt i
høring frem til september
med henblik på etablering af
moderne boliger og et
offentligt åndehul for leg og
aktivitet, til glæde for alle
borgere i området ligesom
det er vores forhåbning, at
området også vil fungere
som en flot indkørsel til
Rødovre.
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Status på implementering
af folkeskolereformen
I forhold til at reformen kun er 1 år gammel, så er vi nået langt. Især på de områder,
hvor vi i forvejen havde sat ting i gang - fx. indskolingen eller
kontaktlærerordningen
Børne- og
skoleudvalget har
arbejdet intenst med

implementeret engelsk
fra 1. klasse samt tysk
og fransk fra 5. klasse.

En af de nye ting i
reformen var
understøttende

om udvikling af nye og
spændende
samarbejder. Skolerne

implementering af
folkeskolereformen.

Valgfag er blevet
undervisning, der bl.a.
obligatorisk og eleverne handler om

arbejder bl.a. med åbne
skoler.

Reformen har nu et år
på bagen og reformen
er kommet godt i gang

får valgfag fra 7. klasse. læringsforløb, faglig
Alle dele er gået godt.
fordybelse,
Bevægelse og motion
kontaktsamtaler,

Rødovre fik del i
midlerne fra A. P.
Møllerfonden og

på Rødovres skoler. Det har fået en stor rolle i
er indtrykket, at
undervisningen og alle

motion og bevægelse,
sociale kompetencer,

projektet arbejder med
målstyret læring.

reformen er blevet
positivt modtaget og
der har været en stor

skoler er godt i gang
med at implementere
bevægelsen i

kompenserende
undervisning.
Understøttende

Samtlige lærer og
pædagoger er med i AP
Møller projektet. Der er

lyst til at arbejde med
reformen. Selv om

undervisningen. Det
fungerer godt på

undervisning læses af
både lærere og

langt mange timer i det
- også mange skoler har

medierne har været
oversvømmet med
historier om, at

skolerne og det er
lykkedes at koble
bevægelse ind i

pædagoger, som
samarbejder om dette.
Den understøttende

inddraget forældrene i
forløbet. Skolerne er
meget glade for

reformen ikke fungerer. undervisningen på
Med reformen skal
tidligere stillestående

undervisning er
lykkedes forskelligt og

forløbet, som giver
fælles sprog og fælles

eleverne have mere
undervisning og
dermed også længere

læringsprocesser.
Alle skolerne har
arbejdet med

der arbejdes med denne rammer for arbejdet
del af reformen:
med eleverne.
Alle klasser har
I forhold til at reformen

skoledage. Det er gået
godt i Rødovre, bl.a.

skoledagens struktur,
kontaktlærerordning og kun er 1 år gammel, så
som er forskellige på de der er meget positive
er vi nået langt. Især på

fordi Rødovre lå over
det vejledende timetal,
og derfor er den

enkelte skoler. En af
ambitionerne var at
skabe en anderledes

tilbagemeldinger om
denne ordning fra alle
sider.

de områder, hvor vi i
forvejen havde sat ting i
gang - fx. indskolingen

længere skoledag ikke
blevet mærket helt så

skoledag og dermed
større fleksibilitet,

Med reformen blev der
også sat fokus på

eller
kontaktlærerordningen.

voldsomt som andre
steder i landet.
Med reformen har vi

hvilket alle skoler
arbejder med.

udvikling af nye
partnerskaber med
skolen og der meldes
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Analyse af skoleveje
I efteråret 2014 har
Teknisk Forvaltning
gennemført en digital

transportvaner og
utryghed i forbindelse
med trafik til og fra

spørgeskemaundersøge skolerne.
lse via rk.dk af
6 skoler, 693 skolebørn
og 583 forældre deltog i
skolebørn og deres
undersøgelsen.
forældres oplevelse af
Undersøgelsen viser
sikkerheden på
følgende:
skolevejene.
•De fleste børn cykler
Undersøgelsen var
eller går til skole.
tilrettelagt så de større
Andelen af børn som
skolebørn skulle udføre
køres i bil til skole
undersøgelsen i
ligger på 13 % og
skoletiden, mens de
halvdelen siger det
mindre børn skulle
handler om
have hjælp fra deres
bekvemmelighed – selv
forældre udenfor
om det er med til at
skoletiden. Forældrene
skabe usikre og utrygge
kunne også deltage i
situationer omkring
undersøgelsen.
skolerne.
I undersøgelsen er der
spurgt til børn og
forældres

•72 % af børnene på
cykel bruger
cykelhjelm

Boulevard ved
Hendriksholms Skole,
Brandholms Allé

•I undersøgelsen kunne mellem Rødager Allé
skolebørn og deres
og Rudebækvej,
forældre udpege steder parkeringspladsen på
de føler sig utrygge i
Kirkesvinget ved
trafikken. Der er peget Rødovre Skole,
på følgende områder:
oKrydsningspunkter

rundkørslen ved
Islevbrovej/

med meget trafik på
Tårnvej,
Slotsherrensvej,

Nørrevangen, Fortvej,
Viemosevej mellem
Viemosebro og Ved

Roskildevej og
Rødovrevej.
o3 rundkørsler blevet

Sportspladsen.
Flere af de udpegede

udpeget som utrygge;
Veronikavej/

områder er eller har
allerede været
prioriteret i vejpuljens

Rødovrevej,
Islevbrovej/

udmøntning.
Teknisk Forvaltning

Nørrevangen og
Ejbyvej/Lørenskogvej.
oStrækningerne med

arbejder videre med
skolevejsresultatet i
den kommende

mange tæt liggende
udpegninger:

trafikplan i 2016 for
Rødovre.

Hendriksholms

ID-linien og Islev torv
Rødovre er én kommune med mange bysamfund og små bydele, der skal servicere vores borgere
med relevante indkøbsmuligheder og give spændende oplevelser i hverdagen.
For år tilbage gennemførte kommunalbestyrelsen en spændende byplankonkurrence omkring
Islev Brovej og Islev torv – målet var netop at støtte op om torvet og Islev og bevare områdets
handelsliv for borgerne i Islev. Vi godkendte strategien ID-linjen. Som en del af denne strategi har
vi haft et stærkt fokus på Islev og Islev torv. Og vi har siden realiseret flere af forslagene og
initiativerne fra ID-linjen. Bl.a. er Islev skole blevet åbnet op og arealerne mod Islev Brovej er åbnet
op og er blevet til en helhed for hele området.
I næste etape af ID-linjen torvet. En ekstra spændende udvikling i denne sag er, at vi åbner op for
let trafik hen over tovet for at sikre mere liv og tilgængelighed på torvet.
Det bliver meget spændende at se hvordan området vil udvikle sig, og hvordan det kommer til at
servicere Islev på en endnu bedre måde.
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Sammen om Rødovre
Kommunalbestyrelsen
har netop godkendt
afrapporteringen for

borgere, medarbejdere
og politikere. Det store
arbejde har nu ført til

det store projekt,
velfærdsfornyelse. Det

11 konkrete projekter
inden for 6 relevante

har været et langt og
spændende forløb,
hvor mange aktører

temaer.
Det har været
spændende at følge og

(både borgere,
medarbejdere og

det er imponerende
med så mange

politikere) har været
med til at pege på de
områder, der skal

initiativer, der kan
sættes i værk.
Der er mange

arbejdes med og
prioriteres i vores

spændende projekter –
bl.a. kan nævnes:
•Initiativer omkring

kommune. Ikke mindst
i forbindelse med
virksomhedskonferenc
en for 2 år siden.
Projektet startede med

etablering af et
demokratisk
laboratorium og
borgerinddragelse

en stor
virksomhedskonferenc
e for kommunens

•Initiativer om
forebyggelse og at
investere før det sker
•Initiativer om fysiske
aktiviteter og netværk

forskel for vores
borgere i et moderne
velfærdssamfund, som
Rødovre. Det er
specielt

på tværs af
generationer

tilfredsstillende, at et så
stort og langvarigt
projekt med

•Initiativer om fokus

inddragelse af borgere
og medarbejdere har

på fysisk aktivitet –
ikke mindst hos de
yngste af vores borgere
•Samt initiativer om
afprøvning af nye
velfærdsteknologier
som elektroniske bleer,
spiserobot og
automatiske toiletter.
Alle sammen meget
spændende projekter,
der kan gøre en stor

ført så mange konkrete
initiativer med sig.
Sammen om Rødovre
er et fælles projekt for
hele kommunen – på
tværs af
forvaltningerne og i tæt
samarbejde med vores
borgere. Et projekt der
har været med til at
knytte Rødovre tættere
sammen.

Der er sat mål for
beskæfttigelsesindsatsen
Til efteråret skal beskæftigelsesudvalget behandle mål for beskæftigelsesindsatsen for 2016.
Udvalget arbejder allerede nu med overordnede anbefalinger.
Anbefalingerne er:
Anbefaling 1: Et velfungerende arbejdsmarked, som generelt handler om, at jobcenteret arbejder
på at modvirke flaskehalsproblemer og sikre Rødovre får øget beskæftigelse og nedbragt
ledigheden.
Anbefaling 2: øget samarbejde med virksomhederne, som ligger i fin tråd med
beskæftigelsesreformen, hvor virksomhedsindsatsen har meget høj prioritet. Derfor vil jobcenteret
prioritere samarbejdet med virksomhederne, så virksomhedsindsatsen understøtter et
velfungerende arbejdsmarked og bidrager til at opkvalificere ledige.
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Stor debat om
konkurrenceudsættelse
Der er ofte enighed om
sagerne i
kommunalbestyrelsen i
Rødovre. Men der er
også principielle
spørgsmål, hvor vi er
rygende uenige i højre
og venstre side af salen.
Et af de områder er
konkurrenceudsættelse.
I forbindelse med
budgetaftalen for 2015
besluttede vi, at
igangsætte en proces,
som kan danne
grundlag for en senere
beslutning om udbud
af driftsopgaver på vej
og park-området i
Rødovre.
Afrapportering
Afrapporteringen for
denne proces er nu
gennemført og har
netop været til
behandling i
kommunalbestyrelsen.
I den
socialdemokratiske
gruppe er vi tilfreds
med rapporten, som
meget fint beskriver
den gode balance vi har
i Rødovre mellem det
som private
leverandører løser, og
det som vores egen
organisation i Teknisk
forvaltning løser.

I den
socialdemokratiske
gruppe finder vi derfor
ikke grundlag for at
konkurrenceudsætte
driftsopgaverne på vejog parkområdet i
Rødovre.
46 pct af opgaverne
er udliciteret
Vi hæfter os især ved
følgende pointer:
-‐Rapporten viser, at 46
% af både drift- og
anlægsopgaverne
allerede løses af
eksterne leverandører
inden for vej og park
området i Rødovre.
(99,6 % på anlæg og 26
% på drift)
Driftsopgaverne
gennemgås løbende for
udbud og der bruges
allerede en stor del
eksterne leverandører
til løsning af både
drifts- og
anlægsopgaver på vej
og parkområdet
-‐Vintervedligeholdelse
udføres af eksterne
leverandører

ved en KORA – rapport
Er tilfredse med den
nuværende ordning
-‐Og så skal vi jo huske

på, at kommunen
udføres på tværs af de 2
fortsat har ansvaret (fx
afdelinger (Vej og Park)
for
for netop at sikre en
vintervedligeholdelse),
fornuftig balance året
selv om en entreprenør
rundt – udbud ville
går konkurs – derfor
betyde ineffektivitet på
skal kommunen
dele af området
alligevel opretholde en
Derudover er der i
vis drift.
rapporten en fin
I Socialdemokratiet er
sammenligning på vej
vi tilfreds med den
og park område med en
nuværende
række andre
arbejdsdeling på vej og
kommuner – bl.a.
parkområdet og vi
kommuner, der har
ønsker ikke at arbejde
konkurrenceudsat
videre med
deres drift på vej og
konkurrenceudsættelse
parkområdet.
af vej- og parkområdet i
Flere af de private
er gået konkurs
Sammenligningerne
viser bl.a.:
-‐At flere af de private
entreprenører er gået
konkurs
-‐At borgerne oplever
serviceforringelser ved
konkurrenceudsættelse
-‐At kommunerne er
begyndt at hjemtage
driften, da beregninger

-‐En række opgaver i

viser, at kommunen kan
gøre det billigere –

Teknisk forvaltning

senest dokumenteret

Rødovre.

Mandagscafé

Mandagscafé
Så er ferien ved at være ovre, og snart starter vi op med sæson 15/16 i
Mandagscaféerne.
Som altid mødes vi i partilokalet Gunnekær 70 fra kl. 13 til 15. Der er
kaffe/te og hjemmebagt kage for en ti'er.
Mandag d. 7. september får vi besøg af Helge
Møller. Han fortæller om sin tid som journalist,
hvor han var ansat på Aktuelt og senere på
Berlingske Tidende med bl.a. kriminalstof som
stofområde fra 1966 -1988
Senere arbejdede han som presse- og
informationschef i Boligselskabernes
Landsforening fra 1988 til 2005.
Mød op og hør alt det, I ikke ved om Helge.
Mandag d.5. oktober kommer den tidligere
direktør for Boligselskabernes Landsforening Gert
Nielsen i caféen.
Gert Nielsen har siddet i kommunalbestyrelsen i Albertslund for Socialdemokratiet fra 1970 til 1982.
I 1975 blev han økonomisk politisk konsulent i Boligselskabernes Landsforening og arbejdede sig op
til direktørposten i 1986, hvor han sad i 24 år.
Efter sin pensionering som 65-årig er han vendt tilbage til lokalpolitik, idet
han nu er formand for Socialdemokratiet i Albertslund.
Mandag d.2.november er gæsten Herlevs Borgmester Thomas Gyldal
Petersen, som netop her i august har rundet de 40 år.
Thomas har gået i vuggestue, børnehave, folkeskole og på gymnasiet i Herlev.
Som 22-årig blev han valgt ind i Herlev Kommunalbestyrelse, og i 2011 blev han borgmester her, idet
han afløste Kjeld Hansen. Ved valget i 2013 fik han 34,5 procent af stemmerne.
Thomas Gyldal er ikke konfliktsky, han har bl.a. kritiseret den socialdemokratiske partitop i sagen
om betalingsringen og den tidligere regering og især Bjarne Corydon for at have bevæget sig for
langt mod højre.
De sidste datoer i Mandagscaféen er mandag d. 1. februar og mandag d. 1. marts.
Vi har ikke de sidste navne på plads, for det var ikke lige sagen at kontakte politikere, før valget og
sommerferien var overstået.
Vi har valgt at undgå december og januar, da sidste sæsons møder her var meget lidt besøgt.
Vi glæder os til at komme i gang og håber på stort fremmøde.
Husk at du gerne må tage en gæst med.
På gensyn
Karen, Preben og Kirsten.

Landspolitik

Brede aftaler fremfor blokpolitik
Af partiformand Mette Frederiksen
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Vi har netop afsluttet vores årlige sommergruppemøde. Nu tager vi hul på en ny politisk sæson. Vi
vil tage lige så meget ansvar for Danmark i opposition, som vi gjorde i regering.
De socialdemokratiske mandater arbejder for et Danmark, hvor vi kombinerer en ansvarlig
økonomisk politik med investeringer i vores fællesskab og velfærd. Vi vil møde op til alle
forhandlingsforløb, som Venstre inviterer til. Og vi vil anbefale, at Venstre vælger brede aftaler frem
for at føre blokpolitik.
Danmark har brug for samarbejde og brede løsninger. Det gælder også i forhold til finansloven for
næste år.
Det vil entydigt være i Danmarks, befolkningens og dansk økonomis interesse, at
Socialdemokratiet og Venstre indgår en aftale om næste års finanslov. Hele forudsætningen for det
er naturligvis, at vi står vagt om en ansvarlig, økonomisk politik.
Derudover ønsker vi at prioritere tre områder i en kommende finanslov.
For det første
ønsker vi at styrke vores fællesskab i Danmark. Den nære velfærd.
Vi er ude af krisen nu, og det er helt centralt for os, at det råderum, der er i økonomien, kommer os
alle til gavn. Det gælder i forhold til at skabe bedre sundhedstilbud, mere omsorg for vores ældre og
at sikre, at vores børn får den bedste start i livet.
For det andet
går vi til forhandlingerne med et ønske om, at vi skal gøre Danmark dygtigere.
Hvis vores virksomheder skal kunne skabe danske arbejdspladser, og der også i fremtiden skal
være produktionsjob i Danmark, så skal vi have dygtige og veluddannede medarbejdere. Derfor
skal vi investere i opkvalificering og efteruddannelse af vores ufaglærte og faglærte.
For det tredje
så ønsker vi at gøre Danmark rigere.
Det går heldigvis fremad med at få skabt danske job. Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver
vedvarende fokus på gode rammebetingelser for at drive virksomhed herhjemme. Og det handler
om, at man skal kunne bo og arbejde i alle dele af landet.
Men det er ikke ligegyldigt, hvilke job vi skaber. Det skal være ordentlige job på danske løn- og
arbejdsvilkår. Da vi sad i regering, brugte vi finanslov efter finanslov på at øge indsatsen mod social
dumping. Det ønsker vi at fortsætte.
Socialdemokratiet er ikke i tvivl om, hvilken retning finansloven skal udstikke for Danmark: Vi
skal styrke vores velfærd – børn, syge og ældre. Vi skal gøre Danmark dygtigere med mere
opkvalificering. Og vi skal gøre Danmark rigere med flere private job på ordentlige vilkår.
Det er vores prioriteter for en finanslov. Vi er klar til at forhandle. Og vi glæder os til den nye
politiske sæson.

Partiaktiviteter

Aktivitetskalender
7.9. kl. 13 - 15. Mandagscafé i Gunnekær 70.
14.9. kl. 18 Gruppemøde på rådhuset
17. 9. kl. 19 Årsmøde på Rødovregård
19. 0g 20. 9. Kongres i Aalborg
21. 9. kl. 18 Gruppemøde og FU på rådhuset.
22. 24.9.9 kl. 19 redaktionsmøde, Skodborgvej 3.
28. 9. kl. 19 bestyrelsesmøde i Gunnekær 70.
3.10. kl. 11. - 14 Kampagnedag ved Tyren på
rådhuspladsen
5.10. kl. 18 gruppemøde på rådhuset.
19.9. kl. 18 gruppemøde og FU på rådhuset.
26.10 kl. 19 bestyrelsesmøde i Gunnekær 70.

Meld jer til vore
politiske grupper
I grupperne diskuteres politik,på de enkelte
områder og kommer med forslag om
medlemsmøder. Grupperne står også for at
udarbejde emner til vores kommunale
arbejdsprogram.
Hver gruppe har en tovholder udpeget af
bestyrelsen og tilknyttet til hver gruppe er et
kommunalbestyrelsesmedlem, så grupperne har
direkte kontakt til det kommunalpolitiske
system. Er man
interesseret i at være med i en af de politiske
arbejdsgrupper så kan man
tilmelde sig hos de enkelte tovholdere:
Børne-og skolegruppen: Maria
Grøndahl,Mosehusvej 5, 23427414, e-mail
maria@groendahl.dk
Miljø-og teknikgruppen: Dorit Svendsen telefon
41682868, e-mail doritsvendsen@gmail.com
Kultur-og Fritidgruppen: DanLarsen telefon
36418301 e-mail danlarsen51@gmail.com
Social-og Sundhedsgruppen: Kirsten Ærø
telefon 36411860 e-mail: kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk
Beskæftigelsesgruppen: Feter Folmer Posgaard,
telefon 28579123 e-mail Folmerp@gmail.com

Årsmøde
Den 17.9. kl. 19 holder vi årsmøde på
Rødovregård.
Her er ingen valg på programmet, men
beretninger fra borgmesteren om
kommunalbestyrelsens arbejde. Vores
folketingsmedlem Morten Bødskov om sit
arbejde i Folketinget og formand Helge Møller
om aktiviteterne siden generalforsamlingen i
marts.
Årsmødet vil foregå på den måde, at der efter
de tre beretninger, som skal være korte, højest
et kvarter, vil være debat. Her kan de tre
indledere uddybe deres beretninger og indlede
dialog med forsamlingen.
Vi håner, at mange dukker op. Kommunens
budget er netop blevet vedtaget, og der kan
være mange ting her, der kan uddybes.

Nye træer på
Rådhuspladsen
I forbindelse med retableringen af
Rådhuspladsen i 2001 indgik nye træer ikke i
renoveringen. En del af de eksisterende træer
mistrives og trænger til udskiftning. Derfor
udskiftes træerne, og giver mulighed for, at
Rådhuspladsen kommer til at se ud som
arkitekt Arne Jacobsens oprindelige plan.
Der kommer ca. 150 nye træer, som bliver
beskåret i kasseform efter Arne Jacobsens plan.
Plantningen af de nye træer vil ske med
finansiering fra ekstern giver og så vil det
koste kommunen omkring 300.000 kr. at få
fjernet de gamle træer, som vil blive
genanvendt som lejeredskaber på legepladser i
kommunen.

Deadline til næste nummer
Den 1. oktober

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 2016
Bestyrelsesmedlemmer:
*Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
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 36416276/
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, 36411860/kirsten-finnaeroe@kabelmail. dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 22537030,/
bsmede@sol.dkaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
Revisorsuppleant:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.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@epossthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
Pia Hess Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 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

Nilofer Asbasi, Bjerringbrovej 115, 2610
Rødovre.
nilo-77@hotmail.com
Mobil: 91 42 06 48/ Hjem: 36 72 62 30

DUI Rødovre: Gunnekær 70, Lis Olesen,
Jyllingevej 177, 3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk

!

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

Indkaldelse til årsmøde
Den 27.september
kl. 19 i Loen på
Rødovregård
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Organisatorisk beretning ved formand Helge Møller
3. Kommunalpolitisk beretning ved borgmester Erik Nielsen.
4. Landspolitisk beretning ved folketingsmedlem Morten
Bødskov.
5. Debat om beretningerne.
6. Eventuelt.

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

