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Rødovres A-hold
Her er socialdemokratiets kandidater med Erik Nielsen i midten, som vil arbejde for, at Socialdemokratiet får et godt
kommunalvalg, Erik Nielsen er på generalforsamlingen valgt som spidskandidat. De øvrige kandidater skal
medlemmerne placere på den liste, som vi skal levere til kommunalvalget. På et opstillingsmøde har de aktive
medlemmer placeret kandidaterne på den liste, som sendes til urafstemning. I bladet præsenteres de enkelte
kandidater efter afstemningsresultatet på opstillingsmødet. På jeres stemmeseddel skal i stemme på otte kandidater.
Den I vil have skal være nr 1. på listen skal have 8 points nr. 2 skal ahve 7 pointes og så fremdeles-

Nr. 1

430 points
Britt Jensen,
formand for social-og sundhedsudvalget, gruppeformand

Mine prioteringer er:
Ældreområdet – er en hjørnesten i socialpolitikken
Jeg arbejder for, at Rødovre fortsat viser vejen for det gode ældreliv, så
vores ældre oplever værdighed og tilstrækkelige varme hænder. Sådan
er det i Rødovre i dag og sådan skal det også være fremover.
Sundhed – er fremtidens velfærd
Jeg arbejder også på at få de bedst mulige sundhedstilbud med lighed
og nærhed i sundhedsindsatsen.
Frivillighedspolitikken - er omdrejningspunkt i velfærdssamfundet
Jeg har stor veneration for de frivillige og arbejder med at udvikle
området.
Socialområdet – vigtigst for mig
Socialområdet og vores udsatte er det vigtigste i mit politiske virke. Jeg
har vilje og styrke til at gøre en forskel i Rødovres socialpolitik. For en god kommune skal kendes
på, hvordan den behandler sine udsatte borgere.

Nr. 2

345 points
Annie Arnoldsen Petersen.
Jeg er 53 år og gift med Finn, som jeg har 2 døtre med. Jeg
arbejder til daglig i Hvidovre kommune som HK’er.
Jeg har i de sidste 3 perioder været valgt ind i
kommunalbestyrelsen og har i snart 12 år været formand for
Beskæftigelsesudvalget og medlem af Børne- og skoleudvalget.
Desuden har jeg også i denne periode siddet i Det særlige børneog ungeudvalg.
Jeg vil gerne måles på mit arbejde for at forebygge.
-Forebygge at børn oplever en opvækst med omsorgssvigt.
-Forebygge at unge bliver efterladt på perronen, fordi de ikke
kom på uddannelsestoget.
-Forebygge at ledige slår rødder i offentlig forsørgelse, og
dermed holdes udenfor det fællesskab, som er med til at definere
os.
-Forebygge at vores kommune knækkes over i "dem og os."
Det gøres bedst i et samarbejde mellem politikere, borgere og de
ansatte, som det er sket i den tværfaglige vision; Sammen om
Rødovre.

Nr. 3

319

points
Flemming Lunde Østergaard Hansen – 48 år
Bor Auroravej 21 C
Gift og har to børn, på 15 og 18 år
Ansat i Hvidovre Kommune som souschef for Center for
Børn og Familier
Uddannet i Offentlig Administration fra Aalborg
Universitet og Retorik fra Aarhus Universitet
Kommunalbestyrelsesmedlem siden 2006
Formand for Børne- og Skoleudvalget
Tidligere aktiv i HK og LO-Ungdom. Tidligere medlem af
DSU’s landsforretningsudvalg og næstformand i Dansk
Ungdoms Fællesråd

Rødovre Kommune er en dejlig kommune at leve og bo i.
Vi har gode tilbud til børn, unge, ældre og os midt imellem.
Og vi tager os af hinanden. At Rødovre er et godt sted at
bo, er ikke kommet af sig selv. Det skyldes i høj grad
socialdemokraters mod, vilje og dygtighed gennem mange
år.
På børne- og skoleområdet skaber vi gode rammer. Senest
renovering af legepladser og udearealer for 20 mio. kr. Vi
sætter fokus på gode vilkår for de mindste børn med høj personalenormering. Det er senest kommet
til udtryk ved, at pædagogerne i Rødovre ligger langt under landsgennemsnittet i oplevelsen af
alenetid. På skoleområdet udvikler elevernes faglighed sig positivt i disse år. Der er fx flere af vores
unge der får en ungdomsuddannelse, end hvad vi ser på landsplan.

Nr. 4

311 points
Jan Kongebro 61 år, gift, 4 børn og bor Ved Fæstningen
6.
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i 12 år og 1.
viceborgmester
Vi har vi skabt rigtig gode resultater.Vi har fået et
kulturråd, hvor de kulturelle foreninger udgør et
fælles talerør overfor kommunen. Vi har fået styrket
brugerbestyrelsernes kompetencer således, at de
oplever en større indflydelse på egen hverdag.Vi
arbejder med en totalrenovering af Vestbad både
indendørs og udendørs. Vi har nu fået et kunstråd,
med egen økonomi, som skal rådgive politikerne om
kunst og kultur i byens rum. Vi indgået budgetforlig
om en ny musikskole.Jeg vil arbejde for, at skabe bedre
rammer for børn og unge ved at sammentænke skole,
SFO og foreningslivet. Få knyttet de frivillige
foreninger tættere sammen med kulturen og
idrætsforeningerne.Kun ved at arbejde tættere
sammen kan vi udnytte hinandens ressourcer og skabe
et endnu stærkere Rødovre.

Nr. 5

259 points
Steen Skriver Rasmussen
jeg er 68 år, og regner med at jeg har 32 gode år endnu.
Jeg er Gift med Susanne og vi har 3 sønner fra 43 år til 31 år.
Jeg er uddannet El-installatør fra 1973. Jeg haft el-virksomhed i
40 år, men har nu overdraget
virksomhed til min ældste søn. Jeg arbejder i firmaet 3 dage
om ugen.
Jeg har altid stemt socialdemokratisk.
Jeg sidder i HOFORS bestyrelse der har med vand og
spildevand.
Jeg sidder i BIOFOS bestyrelse, der har med de 3 renseanlæg i
Storkøbenhavn.
Jeg sidder også i AOF bestyrelse.
Jeg har en almen stor interesse for alt muligt der rør sig i
kommunen, men
min store interesse er indenfor Teknik og Miljø samt Kultur og
Fritid.
Jeg ønsker at vi får lavet løsninger i forbindelse med
ekstremregn, der findes mange løsninger på dette.

Nr. 6

249 points
Lene Due
Bor i Islev
53 år
Gift
Har 2 voksne børn
Leder af en daginstitution i Rødovre Kommune
Har været fællestillidsmand for pædagogerne i
Kommunen
Har siddet i KB fra 2010 i social og sundheds, kultur /
fritids og beskæftigelses udvalget
Sidder i Bestyrelsen i Vestbadet som næstformand,
Vestvolden ungdomsklub som formand og Rødovre
boligselvskab
Rødovre kommune hviler på et fundament som
Socialdemokratiet har skabt og det vil jeg gerne bygge
videre på i KB, så Rødovre fortsat er en god og tryg
kommune at leve, bo og arbejde i
Børneområdet står mit hjerte nær, derfor skal dagsorden
være, er der tid nok til det arbejde der forventes af den
enkelte institution
Vestbadets udvikling er spædende, det bliver så godt
Islevbadet åbnes for offentligheden
For de ældre skal der være gode løsninger for den

enkelte
Der skal være et mangfoldigt kultur og fritidsliv
Nr. 7

167 points
Bjarne Sander Andersen, 42 år.
Hustru: Liza. Døtre: Liv & Nanna
Vejetekniker & projektleder hos Scanvægt Systems A/S
Tillidsposter:
Domsmand
Ungdomsskolebestyrelse
Rønneholm daginstitutions bestyrelse
Svenderepræsentant Metal Hovedstaden Ungdom
Jeg har de sidste 3 år været aktivitetsformand i vores
partiforening, hvilket har været en fornøjelse. Nu vil jeg
rigtig gerne med jeres hjælp forsætte mit partiarbejde
som KB medlem.
Vores valgprogram er fyldestgørende. Prioriteringer og
økonomi i Rødovre er i top. Vi skal forsætte vores gode
arbejde, men være bedre til at formidle de gode tiltag. Vi
skal styrke partiet i Rødovre ved at fortælle alle de gode
historier vi skaber hver eneste dag. Jeg formidler
historierne med en tro på, at der inde i alle Rødovre
borgere er en Socialdemokrat. Den skal bare findes frem
med tålmodighed og vidensdeling på en anerkendende og
positiv måde

Nr. 8

141 points
Ahmed Dhaqane, 50 år
Bor Tårnvej, Rødovre
Arbejder som regnskabsassistent i RTS-Scandinavia
Medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre siden 2006
Sidder i Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Formand for Foreningshuset i Rødovre siden 2010
Bestyrelsesmedlem i Rødovre Flygtninge- og

Indvandrervenner
I 1994 kom jeg til Danmark som flygtning fra krigen i Somalia.
Der er tre ting, som jeg har holdt fast i hele vejen igennem og
som jeg ønsker at arbejde videre med.
Vi skal blive ved med at kæmpe for, at vores unge får en god
uddannelse. Der er stadig for mange, der ikke kommer
længere end folkeskolen og det skal vi ændre på.
Vi skal blive endnu bedre til at gribe tidligt ind, når vi møder
børn, der ikke får den nødvendige støtte hjemmefra.
Vi skal som kommune sikre, at der bliver bakket op om
børnenes uddannelse. Udsatte familier skal have en
koordineret og kontinuerlig støtte, så deres børn kan blive
veluddannede medlemmer af samfundet. Vi skal holde fast i vores gode standarder og sikre, at de ældre
bliver tænkt med i de bløde værdier i lokalsamfundet.
Der er ikke nogen facitliste for integration. Det vigtige er dialog og opmærksomhed.

Nr. 9

139 points
Michel Berg - 38 år.
Gift med Rikke og har vores børn Mathilde 7 år, August 4 år og Alma på 1
år.
www.MichelBerg.dk
Arbejder som Nordisk HR-konsulent i GEA - Process Engineering.
Tillidsposter:
Formand det særlige Børne- og Ungeudvalget
Næstformand Teknik- og Miljøudvalget
RK Fjernvarmeforsyning
HMN repræsentantskabet
I/S Vestforbrændingens GF
Sikker fremtid i Rødovre
Rødovre skal fastholde den klare kurs, der sætter den enkelte borger i
centrum, og skaber et værdigt liv for ældre og unge. Vi skal sikre de svage

en stærk stemme.
Udvikling og Miljø
Indsatsen for miljøet skal styrkes. Vores politiske fokus på miljø skal være utrættelig, for vores børn og
børnebørns skyld.
Børns velfærd og udvikling
Vi skal løbende udvikle og vedligeholde vores skoler og daginstitutioner. Som formand i Børne- Unge
udvalg har arbejdet med tvangsfjernede børn fyldt meget. De fortjener det bedste tilbud.

Nr. 10

125 points
Birgitte Glifberg
Tårnvej 497, RAB Islevvænge. Boet i Rødovre i 49 år.
54 år.
Enlig.

Selvstændig på 3.år med firmaet GLIFBERG PROCESSER.
Arbejder med leder- og organisationsudvikling, sundt
arbejdsmiljø og faciliterer ledernetværk for HK Kommunal.
Før arbejdet 33 år på dagtilbuds- og skoleområdet.
Pædagog. Cand.pæd. i generel pædagogik. Relevant
lederuddannelse.
Indmeldt i partiet 2007. Tidligere medlem af bestyrelsen i
Rødovre.
Nævning og domsmand ved Østre Landsret.
Jeg vil som NYT KB-medlem arbejde for:
1.at Rødovre fortsat har en stærk og social profil, og vi skaber en
målrettet byudvikling, så både borgere og virksomheder har lyst
til at være her
2.mere kunst, sang, musik, dans og kultur i byens rum og få en
skaterbane til byen
3. forebyggende og koordinerede indsatser med deltagelse af pårørende og netværk, så børn,
unge og ældre i udsatte positioner får den fornødne støtte og hjælp. Den enkelte borger skal
opleve og få et sammenhængende forløb
Motto: "Samarbejde skaber værdi"
Jeg søger det brede samarbejde og vilje til at stå #SammenOmRødovre.
Nr. 11 123 points
Flemming Bertelsen 53 år.
Lucernevej, Rødovre.
Gift med Lisbeth Haugaard (medl. partiet)
3 sammenbragte voksne børn og 3 børnebørn.
Jeg har siden 2005 været ansat som "Teknisk Serviceleder" Teknisk
Forvaltning, Brøndby Kommune.
Jeg har tidl. i 23 år været formand for afdelingsbestyrelsen i Rødovre
Boligselskab afd. 2.
Og de sidste 8 år været tillidsmand i Brøndby Kommune for de tekniske
ansatte på FOA området.
Og stifter af den fagligklub "Teknisk Service Klub i Brøndby - Skole /
Ejendomme"
Og de sidste 6 år været medlem af FOA1 Repræsentantskab og
Regionsektorudvalg.
7 år som bestyrelsessuppleant i Brancheklubben for teknisk service ansatte i omegnskommunerne,
2015 valgt som bestyrelsesmedlem Rødovre Almennyttige Boligselskab afd. Carlsro.
Siden 1993 har jeg brugt en masse tid på sikkerhed i dansk ishockey.
Rødovre er en dejlig kommune at leve og bo i, derfor skal vi værne om de værdier som de tidligere
socialdemokratiske politiker har brugt kræfter på at opbygge, og vi skal videre udvikle vores dejlige
by, så den forbliver attraktiv for vores borgere og virksomheder, og vi skal åbne op for nogle nye
muligheder og visioner, så vi kan tiltrække nye borger og virksomheder til Rødovre.

Nr. 12

114 points
Eva Maria Grøndahl – Kaldet Maria.
Jeg er 45 år gammel og gift med Thomas på 14. år
Vi bor i en villa i Islev. Vi har 4 børn,
Jeg blev uddannet Social- og sundhedshjælper i 1997 og
arbejdede som dette i 17 år i Gladsaxe kommuneJeg blev
valgt til tillidsrepræsentant for mit område og i 2007 blev jeg
fællestillidsrepræsentant for alle Social-og
sundhedsgrupperne i Gladsaxe kommune, hvor jeg også
blev formand for vores faglige klub.I dag er jeg ansat i FOA´s
forbundshus, hvor min hovedopgave er at organisere og
overenskomstdække private arbejdspladser, for at sikre
ordnede forhold for de ansatte. Min fritid bruger jeg på
frivillighedsarbejde, min familie, hund og venner.

Jeg stiller op for Socialdemokratiet, fordi jeg synes, vi er helt
specielle. Vi gør os bemærket, ligegyldigt, om det er på
Børne- ungeområdet, hvor udvikling og fornyelse står højt
på listen, vores ældrepolitik, som anerkender at vores ældre,
der har ydet meget til kommunen får en værdig sidste tid,
vores politik for særligt udsatte, som ikke har andet talerør
end os eller vores integrationspolitik, der tager højde for
mangfoldigheden i kommunen. Dette vil jeg gerne være
med til at videreudvikle.Jeg brænder for at sikre vores gode velfærdssamfund fortsat er godt og vil love
jer at en stemme på mig, er en stemme på ærlighed, gåpåmod, engagement og ildhu.
Nr. 13

107 points
Pia Hess Larsen
40 år. Folkeskolelærer i Herlev på 14. år
KB-medlem fra 2014: Teknik-/miljøudvalget og næstformand i Kultur-/
fritidsudvalget.
Gift med Kenneth. Mor til Mathilde på 7 år og Felix
på 5 år.
- 1998- 2002 formand for DSU i Rødovre.
- 1998-2002 medl. af partib. Islev, 2011-2012 (supl.) 2012-2013 medl. af
partib. i Rødovre.
- 2009-2011 næstformand i beboerforeningen Rødovrevej/Engdiget.
- 2011-2014 formand for forældrebestyrelsen i Rødovre dagpleje.
- 2012-2015 gymnastiktræner i ROG.
- Fra 2016 domsmand ved byretten i Glostrup.
Opvokset i Islev/Rødovre i et socialdemokratisk hjem. Har boet i
kommunen altid.ldsjæl, brænder for politik - 100% engageret.
Genopstiller og brænder bl.a. for:

Borgerindragelse: Alle uanset alder, køn, etnicitet og socialstatus skal
føle sig hørt.At Islev skal være en attraktiv bydel at bo i uanset alder.Islevbadet skal åbnes for
offentligheden - Mere liv på Islev torv - Bedre offentlig transport.
At børn og unge skal vokse op i tryghed, hvilket indebærer:De bedste pasningsordninger/
fritidstilbud - En folkeskole med muligheder for alle.

Nr. 14

68 oints
Finn Jørsby, 56 år, gift og har 2 voksne børn.
Uddannet flymekanikker i Flyvevåbnet og ansat som
luftfartsinspektør i Trafikstyrelsen.
jeg er opvokset i Rødovre, har gået på Rødovre Skole, og jeg bor i Islev.
Jeg har altid været faglig og politisk interesseret og engageret.
Både som mangeårigt aktivt medlem i Socialdemokratiet og som
tidligere aktivt medlem af Dansk Metal.
Jeg har været bestyrelsesmedlem af lokal afd. af Dansk Metal afd. 16.
Medlem af bestyrelsen i Avarta. Formand for forældre- bestyrelsen på

Daginstitutionsområdet. Medlem af Integrationsrådet. Formand for
skolebestyrelsen på Islev Skole. Medlem af bestyrelsen for
Socialdemokratiet i Rødovre. Jeg gerne vil være med til, at omsætte vores visioner og tilbud til
handling.
1. At vi værner om vores velfærd.
2. At vi skaber tryghed i dagligdagen, for den enkelte.
3. At vi hele tiden er på forkant med udviklingen.
4. At vi sørger for de kommunale tilbud til borgerne, er de rigtige.
5. At vi hjælper og understøtter, dem som har behov.

Nr. 15 54 points
Brian Møller.
Jeg er 52 år. Fire generationer har gået i skole her og min oldefar
var med til at bygge Carlsro. Min hustru Karina og jeg bor på
Korsdalsvej.
Der er meget vi kan være stolte af i Rødovre, men det må ikke
være en hvilepude.
Jeg mener vi skal hele tiden tænke nyt og lytte til borgere og
foreninger. Vi skal være nogle af de bedste på ældre- og
handicapområdet og børne- og skolepolitikken skal være i top.
Vi skal værne om de grønne områder. Frivilligheden og
foreningslivet skal sammen med idrætten støttes og udvikles –
kultur- og fritidstilbud er byens rygrad.
Tillidsposter: Talsmand for Den Kongelige Livgarde (sep85),
børnehave- og SFO-bestyrelser, afdelingsbestyrelse Mariehøj/
Engen, fodboldtræner og holdleder, leder af Rødovre Mighty
Bulls, Carlsberg Danmarks bestyrelse (repræsentant for alle
funktionærer). Pt. er jeg hegnsynsmand i kommunen

