Nr. 3
Maj/jui
2017

Fuldt hus til 1. maj
Der var fuldt hus, da socialdemokratiet i Rødovre holdt 1. maj-fest i Loen å Rødovregård. Her et
lille udsnit af de 118 deltagere.

Kom til Grundlovsfest
den 5. maj på Rødovregård
Fra kl. 12 - 15
Dagens talere er:

Regionskandidat Martin Baden
Folketingsmedlem Morten Bødskov
Borgmester Erik Nielsen
Det vil være underholdning ved Nis P.
Der sælges grill-pølser, øl, vand og vin samt te og kaffe til rimelige priser.
Alle er velkomne

Leder

God aftale om boligskat
På alle måder blev det godt med den nye
boligskatteaftale.For det første er det slut med at skulle
diskutere boligskatter i en valgkamp. Seks partiet står inde
for aftalen. Et bredt flertal i Folketinget. Og repræsentanter
for alle seks partier roser aftalen.. Det er godt.
Det tager også tænderne ud af vore lokale konservative,
somi mange år har foreslåeet grundskylden afskaffet her ii
kommunen, eller nedsættelsse af grundskyldspromillen.
Vores svar har hver gang været. Det er ikke et kommunalt
problem, men noget, d er skal løses af Folketinget. Det er
gjort nu.
Da regeringen fremlagde sit forslag, var lejerne ikke med,
og man ville have en flad stigning af grundskylden med en
grænse på 3 mill. kr.. pr. ejendom. Det kunne
Socialdemokratiet ikke være med til,, fordi det ville ramme
især Vestegnen, hvor huspriserne er steget meget.
Socialdemokratiet ville have et knæk på. Og det endte på 6
mill. kr.
I dag betaler alle en højere ejendomsværdiskat på al værdi
over 3 mill. kr. fra 2021 kommer grænsen til at gå ved 6
mill. kr.
I 2021 ophører Venstres boligskattestop, som siden har
afkoblet boligskatterne fra udviklingen i boligpriserne. Det
kan betyde, at boligskatterne kan stige voldsomt, men det
er der også råd for i den nye skatteaftale. Der kommer
nemlig nye ejendomsvurderinger som vil betyde, at
boligerrne får en højere værdi, hvormed man u
judgangspunktet skulle betale højere boligskat. Det afbødes
ved at sænke satserne for boligskat.
Ejendomssværdiskattem bliver ca. 0,55 pct. på alle værdier
op til 6 mill. kr. Derefter bliver satesen1,4 pct.. Samtidig
sænkes den gennemsnitlige grundskyldspromille fra 26 til
16.
I stedet for atr betale for en stigning i grundskylden fra år
til år, indefryses stigning automatisk. Dwet betyder, at den
først skal betales den dag, man sælger sin bolig. Der er
ingen rente på indefrysningen frem til 2021.
Det giver tryghed for boligejerne.
Jeg ved, at der er mange, som har ladet ejendomsskatterne
tinglyse i deres huse, hvor de har ramt loftet for, hvor
meget man har kunnet ”låne” af komunen, når de rammer
et loft for hvor meget kommunen kan lade indefryse. Det
har bevrket, at disse boligejere har været nødt til at sælge
huset og søge kommunen om at få en lejlighed.
Med de nye ejendomsvurderinger bliver der rettet op med
mamnge år med fejlagtige vurderinger. Så værdier, der er
indefrosset efter 2021bliver underlagt en rente. Samtidig
indføres et nyt forsigtighedsprincip, som betyder, at
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skattemyndighederne trækker 20 pct fra den offentlige
ejendomsvurdering, når skatten skal beregnes. Det betyder
igen, at en bolig skal være 7,5 mill. kr. være på 7,5 mill
værd for at ramme beskatningsgrundlaget på 6 mill. kr.
Et af de hovedpunkter Socialdemokratiet havde med I
forhandlingerne var, at de almene boliger også skulle med I
skatteaftalen. Det lykkedes De almene bolig er får samlet
set lavere grundskyld
Der er mere end 500.000 almene boliger i Danmark, som i
alt har omkring en mio. beboere. Denne gruppe bliver også
tilgodeset i aftalen om boligskat og nye
ejendomsvurderinger.
I dag betaler de almene boligselskaber samlet set 2,2 mia.
kr. i grundskyld. Når aftalen om boligskat træder i kraft i
2021, vil de almene boligselskabers grundskyld falde med
300 mio. kr. til 1,9 mia. kr.
De almene boligselskaber betaler grundskyld, hvilket
betales af huslejeindtægterne. Når grundskylden falder for
de almene boliger vil huslejen derfor falde tilsvarende.
Dvs., at huslejen i gns. vil falde i de almene boliger i 2021.
Ingen vil opleve store huslejestigninger
Den lavere grundskyld for de almene boliger samlet set i
2021 dækker over, at
- 60 pct. af boligerne vil få nedsat grundskylden
- 40 pct. af de almene bolgier vil have uændret grundskyld,
fordi de får en skatterabat.
Når ingen almene boliger får højere grundskyld i 2021 er
det, fordi der gives en skatterabat på i alt 600 mio. kr. til
dem, som ellers ville have fået højere grundskyld. Denne
skatterabat gives altså til 40 pct. af de almene bolgier.
Skatterabatten udfases efter 2021, hvilket med regeringens
udspil gav risiko for meget store stigninger i nogle almene
boligers grundskyld. Det gælder især i og omkring
København, hvor de almene boliger risikerer markant
højere grundvurderinger. Konsekvenserne kendes dog ikke
fuldt ud, da det system, der skal vurdere de almene boliger,
endnu ikke er færdigudviklet.
For at undgå store huslejestigninger i den almene sektor
efter 2021, er der aftalt tre forhold i aftalen om boligskat.
1) Et loft over hvor meget grundskylden samlet set må stige
efter 2021 for de almene boliger, der får en skatterabat.
2) En tryghedsklausul for de almene lejere om at sikre en
rimelig huslejeudvikling i hver enkelt almene bolig, hvilket
skal håndteres endeligt primo 2020.
3) Der indføres et loft over, hvor meget grundskylden årligt
må stige for den enkelte almene bolig, som aftales

endeligt primo 2020.
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Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen
der rammes af kræftsygdommen og
deres pårørende.
Og det kan vi i Rødovre af to meget
væsentlige grunde: For det første fordi
vi har valgt at prioritere kræftområdet
de rammer, borgerne færdes i til dagligt ved at ansætte en meget dygtig
Social - og sundhedsudvalget har netop i en sundere retning.
kræftkoordinator / sygeplejerske, der
behandlet handleplanen for 2017 og
Derudover vil der i 2017 være
støtter og vejleder kræftramte borgere
som noget nyt er vi gået over til at
målrettede indsatser for overvægtige
og deres pårørende.
arbejde med fokusområder.
børn, borgere som oplever begyndende Den anden grund er, at Rødovre er en
Handleplanerne er udarbejdet siden
stress, borgere på sygedagpenge og
del af det meget succesfulde
kommunen overtog sundhedsopgaver
mænd. Tobaksforebyggelsen bliver
tværkommunale samarbejde ”Vi samler
fra de nedlagte amter i 2007 og mange
styrket, særligt i forhold til en indsats
kræfterne” om målrettet rehabilitering,
af de aktiviteter vi har arbejder med er
for de unge rygere ved at støtte op om
der sikrer bredere og bedre tilbud til
nu overgået til almindelig drift i vores
Kræftplan IV.
alle borgere med kræft i de
meget succesfulde sundhedscenter.
Ligeledes vil der i 2017 blive arbejdet
samarbejdende kommuner.
Sundhedspolitikken har en vision om at med udviklingen af en samlet plan for
Faktisk er tilbuddet så stor en succes,
skabe lighed i sundhedsindsatsen og en den patientrettede
at yderligere 3 kommuner har ønsket at
række strategimål:
forebyggelsesindsats. I forhold til
blive en del af samarbejdet. Og det er
•
Vi har sunde, trygge og sikre
kræftrehabiliteringen vil der blive
ikke kun andre kommuner, der har lagt
rammer, der hvor borgerne
arbejdet med at styrke samarbejdet på
mærke til det stærke samarbejde: ”Vi
færdes
tværs, så flere sårbare borgere gør brug samler kræfterne” er medtaget i
•
Vi har gode og relevante
af kræftrehabiliteringen.
regeringens Kræftplan IV, som det gode
sundhedstilbud til borgerne
I Rødovre har vi sat meget ind på at
eksempel på tværkommunal
•
Kommunens tilbud er
skabe en meget stærk
kræftrehabilitering.
lettilgængelige og synlige for
kræftrehabilitering. Kræft er en
Alle indsatser i sundhedshandleplanen
borgerne
sygdom, som mange har haft tæt inde
tager udgangspunkt i evidensbaserede
•
Der er sammenhæng og helhed på livet. Det er en sygdom som rammer
metoder - det vil sige, at vi kun sætter
i indsatsen
hele familien. Og derfor skal vi i
aktiviteter i gang, som vi ved virker.
Og vores handleplan tager
Rødovre
være
gode
til
at
støtte
de
af
Det har siden 2007 været
udgangspunkt i sundhedspolitikken.
Der vil i 2017 blive arbejdet målrettet på vore medborgere, som desværre
udgangspunktet for Rødovres
rammes
af
kræft.
Det
handler
om,
at
vi
at komme ud med sundhedsindsatsen i
sundhedsindsatser.
de områder, hvor borgerne er og præge som kommune sikrer en hurtig,
målrettet og koordineret støtte til dem,

Sundhedsplanen 2017

Flotte tilsynsrapporter
fra plejehjemmene
Social- og Sundhedsudvalget har netop behandlet
tilsynsrapporter fra kommunens tre kommunale
plejehjem og Dorthe Mariehjemmet for 2016.
Tilsynet bygger på et uanmeldt tilsyn og et anmeldt
tilsyn. Tilsynet foregår på den måde, at repræsentanter
fra kommunen (ikke ældreafdelingen) besøger
plejehjemmet, taler med beboerne, går en række tjeklister
igennem og så afvikles et dialogmøde i bruger- og
pårørenderådene på plejehjemmene. Der er på den
baggrund udarbejdet en tilsynsrapport for
plejehjemmene.
Rapporterne vurderer, at plejehjemmene løser deres
opgaver godt og på betryggende vis og fuldt
tilfredsstillende. Beboerne mødes med respekt og oplever
at få den hjælp og pleje, de har behov for. En meget stor

del af beboerne har demens og har komplekse
problemstillinger.
Der er stor tilfredshed blandt medarbejdere, beboerne og
pårørende med vores beslutning om, at ansætte en
medarbejder på hvert plejehjem, der har ansvar for
forskellige sociale aktiviteter. Det hæver livskvaliteten,
har øget det sociale liv og skabt oplevelser i dagligdagen
for beboerne.
Det er med meget stor glæde, at vi læser disse
tilsynsrapporter – ældreområdet har stor prioritet i
Rødovre og vores mange indsatser og prioriteringer viser
for alvor at virke positivt med at hæve livskvaliteten og
glæde for vores ældre på plejehjemmene. Sådan skal det
være i Rødovre – en mønsterkommune på dette felt.

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Rødovre prioriterer
det gode ældreliv

Britt Jensen

Britt Jensen
I en tid, hvor ældrepleje står
for skud rundt omkring i
Danmark og det ene dårlige
eksempel på uværdig
hjemmepleje toner frem
efter det andet, er jeg
særdeles tilfreds med, at vi i
Rødovre fortsat viser vejen
for det gode ældreliv.
Vi har prioriteret flere
varme hænder i vores
ældrepleje, vi har fastholdt
god ældrepleje og vi har
sågar udvidet vores
hjemmeplejetilbud på
områder, hvor andre
kommuner har skåret ned
for eksempel på
rengøringsydelser og
hovedrengøring. Og så har
vi indført
hverdagsrehabilitering, så
den enkelte ældre borger får

der, når borgeren har behov
for det. Og fællesskabet har
naturligvis en særlig
forpligtelse til at værne om
styrket eller
og hjælpe de svageste
genvundet
borgere – sådan er det i
sine
Rødovre i dag og sådan vil
færdigheder
det også være fremover.
gennem
træning i eget Hjemmeplejens ydelser
beskrives i
hjem.
kvalitetsstandarderne, hvor
Jeg blev
derfor ked af det fremgår, at borgerne
at læse et par inddrages målrettet i egen
indsats og at de visiteres til
indlæg i
Lokal Nyt for hjemmepleje ud fra, hvad de
selv kan medvirke til i
nogle uger
siden, hvor to indsatsen. Derfor visiteres
borgerne både til en
ældre
rehabiliteringsindsats og til
medborgere
hjemmepleje efter borgerens
fortalte om
behov og formåen.
deres
Hverdagsrehabilitering
oplevelse
handler om at styrke den
med
enkelte borger fra
hjemmehjælp til selvhjælp.
hjemmeplejen Borgere, der for eksempel
og vores
har været igennem et
rehabiliteringsindsats.
sygdomsforløb eller som
Rødovres ældrepolitik
modtager plejeydelser,
handler især om at skabe et styrkes så vidt muligt til
godt ældreliv, hvor den
bedre at kunne klare sig selv
enkelte borger har
igen, fordi det er
ressourcer og frihed til at
meningsfuldt at forsøge at
leve et godt og værdigt liv,
genvinde mistede
og alle trygt kan blive ældre. færdigheder. Det giver langt
Et godt eældreliv hvor
bedre livskvalitet og frihed.
livskvalitet,
selvbestemmelse og
Har en specialgruppe
sammenhæng vejer meget
I Rødovre har vi en
tungt. Det betyder blandt
specialgruppe i
andet, at vores borgere skal hjemmeplejen, der står for
støttes til at blive mere
rehabiliteringsindsatsen for
selvhjulpne og mestre eget
vores ældre. Der er ansat en
liv.
fysioterapeut, en
Udgangspunktet er
den enkeltes behov
Kommunens hjælp tager
udgangspunkt i det enkelte
borgers behov. Fællesskabet
(kommunen) skal altid være

ergoterapeut og en
sygeplejerske for at sikre en
faglig kvalificeret indsats. I
gruppen er der også
tilknyttet social- og
sundhedsmedarbejdere.
Rehabiliteringsindsatsen

foregår i borgerens eget
hjem og tager
udgangspunkt i borgerens
evner, ressourcer og ønsker.
Rehabiliteringsindsatsen
foregår på den måde, at
medarbejderne vejleder og
hjælper borgerne med at
finde nye, simple måder, så
de selv kan klare
dagligdagens gøremål.
Styrker borgerens evne
Rehabiliteringen styrker
borgerens evne til for
eksempel selv at tage tøj på,
tage bad, komme
omkring eller andre
aktiviteter, som borgeren
finder værdifulde at kunne
selv.
Rehabiliteringsindsatsen er
for borgere, der søger om
hjemmehjælp for første
gang og borgere med behov
for yderligere hjælp.
Indsatsen ydes i en
tidsbegrænset periode på op
til 12 uger.
Det er som sagt ærgerligt,
når der opstår
misforståelser mellem
borgere og medarbejdere.
Derfor er tilbagemeldinger
fra borgerne utrolig vigtige
for, at vi fortsat kan udvikle
hjemmeplejen og
rehabiliteringsindsatsen
med henblik på at gøre den
endnu bedre, eksempelvis
med mindre bureaukrati og
mere dialog med borgeren.
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Rødovre anvender affald
som aldrig før
Kommunen opgør løbende
affaldsmængder og
genanvendelsesprocenter og de totale
affaldsmængder er alt det affald, som
indsamles ved borgerne, de
kommunale institutioner, i kuber og på
genbrugsstationen.
De totale affaldsmængder i Rødovre
har i de seneste 6 år været på
nogenlunde samme niveau på omkring
33.000- 35.000 ton affald pr. år.
Genanvendelsesprocenterne stiger år
for år og det skyldes dels at flere
beboere er kommet med i
affaldsordningerne og dels at Rødovre
- også på dette område - er langt
fremme med vores affaldssortering tæt
på kilden.

I 2011 var genanvendelsesprocenten i
Rødovre på 49 pct. Med udgangen af
2016 er genanvendelsesprocenter på 65
pct. Og dermed en tydelig stigning –
hvilket også vidner om en meget
positiv udvikling for miljøet. Vores
fokus på miljø og genanvendelse med
affaldsordningen begynder virkelig at
vise rigtig gode resultater.
Samtidig med stigningen i
genanvendelser, falder andelen af
affald, der skal afbrændes også
tilsvarende.
Også ordningen med genanvendelse af
tøj er blevet en succes.
Indsamlingen af tøj på
genbrugsstationen er blevet godt
modtaget af borgerne og antallet af

tøjcontainere er øget fra tre til fire.
Siden oktober 2016 er der indsamlet
omkring 6,5 tons tøj på
genbrugsstationen.
Det positive fokus på miljø i Rødovre
spreder sig også til de yngre
generationer og folkeskolerne.
Tinderhøj Skole har fx foreslået, at der
opstilles en tøjcontainer på skolen. På
baggrund af henvendelsen foreslår
Teknisk Forvaltning, at de skoler, som
er interesserede, skal indgå i
forsøgsordningen og Teknisk
forvaltning vil tage kontakt til de
kommunale skoler, og til de
boligforeninger i forsøgsområdet, der
har en storskraldsgård, med henblik på
at opstille beholdere til tøjindsamling.
Forsøgsordningen vil blive evalueret i
sommeren 2018.

•

Fordelingsprocent – alle institutioner 2016:
Pædagoger 68,2 % - Pædagogmedhjælpere 31,8 %
• Fordelingsprocent – alle institutioner 2015:
I Rødovre har vi investeret en hel del i vores børn – både i
Pædagoger 67,9 % - Pædagogmedhjælpere 32,1 %
daginstitutionerne og i folkeskolerne. Vores normeringer er
Fordelingsprocenten i 2017 er på 70,5 % pædagoger og 29,5
ganske gode og det har igennem en del år været vores
% pædagogmedhjælpere, når Støtte/ressourcekorpset ex.
ambition, at fordelingsprocenten mellem pædagoger og
de ansatte i specialgrupperne og kulturpædagogerne
pædagogmedhjælpertimer i daginstitutionerne skal være på
medregnes. Det betyder, at vi rent faktisk har nået målet til
70 pct. pædagoger og 30 pct. pædagogmedhjælpere.
fordeling. Det er et klart udtryk for kvalitet, at procenten af
pædagoger er så høj i Rødovre og i en tid, hvor alenetid er
Opgørelserne de seneste 3 år har været følgende:
til stor debat, må vi bare konstatere, at vi i Rødovre har stort
• Fordelingsprocent – alle institutioner 2017:
fokus på kvalitet og ikke mindst børnenes ved og vel i
Pædagoger 68,9 % - Pædagogmedhjælpere 31,1 %
daginstitutionerne.

Fordeling af pædagogerne
i daginstitutionerne

Trekantsgrunden
som grøn oase
Inddragelse af byen borgere til ideudvikling og realisering af forslag til gavn for alle borgere er for alvor kommet godt i
gang i Rødovre.
I en periode har der været en spændende dialog i gang med brugere af biblioteket, Frivilligcentret, Torbenhuse
Beboerforening (overfor Trekantgrunden), Hjerteforeningen, Danmarks Naturfredningsforening og Sundhedscenter om
mulighederne for at gøre Trekantsgrunden til et mere aktivt sted i lokalområdet.
Og der er nu udarbejdet en spændende plan for at bruge arealet til mere aktivt og med fokus på naturen, sammenhæng
med Vestvolden og på, at Trekantgrunden i høj grad kan være udgangspunkt for aktivitet på Vestvolden.
Meningen er at skabe et uderum, som giver en følelse af natur og ikke ”bare” en græsplæne. Dette vil betyde, at græsset
på en væsentlig del af arealet vil være langt med klippede stier, duftende roser og opholdsmuligheder med bl.a. bordebænkesæt og hængekøjer.
Trekantgrunden vil på den måde blive et aktivt grønt område, som borgerne i området kan benytte som naturskøn oase.
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Fast tilknyttede læger
på plejehjemmene
I forbindelse med satspuljeaftalen for sundheds- og
ældreområdet for 2016 - 2019 er det aftalt, at der gradvist
indføres en landsdækkende ordning med fast tilknyttede
læger til beboerne på plejecentre.
Lægerne skal medvirke til at styrke den sundhedsfaglige
behandling af beboerne og målet er at reducere antallet af
indlæggelser på hospitalet.

Fordeling af
pædagogerne
i daginstitutionerne
I Rødovre har vi investeret en hel del i
vores børn – både i daginstitutionerne
og i folkeskolerne. Vores normeringer er
ganske gode og det har igennem en del
år været vores ambition, at
fordelingsprocenten mellem pædagoger
og pædagogmedhjælpertimer i
daginstitutionerne skal være på 70 pct.

Lægerne skal stå for en generel sundhedsfaglig rådgivning
og sparring til personalet på plejehjemmene. Det drejer sig
bl.a. om medicinhåndtering.
I Rødovre ønsker vi en læge tilknyttet hvert af vores
plejehjem i kommunen inden udgangen af 2017.
Beboerne kan vælge at blive tilknyttet den læge, der er
tilknyttet plejehjemmet, men det er frivilligt og det er fortsat
den enkelte beboer, der vælger hvilken læge, man ønsker at
have.
Det er vores klare forventning, at mange beboere vil blive
tilknyttet lægen på plejehjemmet. Det vil medvirke til at den
enkelte beboer løbende kan være i dialog med sin læge, da
denne kommer jævnligt på plejehjemmet.

pædagoger og 30 pct.
pædagogmedhjælpere.
Opgørelserne de seneste 3 år har været
følgende:
• Fordelingsprocent – alle
institutioner 2017: Pædagoger
68,9 % - Pædagogmedhjælpere
31,1 %
• Fordelingsprocent – alle
institutioner 2016: Pædagoger
68,2 % - Pædagogmedhjælpere
31,8 %
• Fordelingsprocent – alle
institutioner 2015: Pædagoger
67,9 % - Pædagogmedhjælpere
32,1 %

Fordelingsprocenten i 2017 er på 70,5 %
pædagoger og 29,5 %
pædagogmedhjælpere, når Støtte/
ressourcekorpset ex. de ansatte i
specialgrupperne og
kulturpædagogerne medregnes. Det
betyder, at vi rent faktisk har nået målet
til fordeling. Det er et klart udtryk for
kvalitet, at procenten af pædagoger er så
høj i Rødovre og i en tid, hvor alenetid
er til stor debat, må vi bare konstatere, at
vi i Rødovre har stort fokus på kvalitet
og ikke mindst børnenes ved og vel i
daginstitutionerne.

Skolernes ferieplan
I Rødovre har vi besluttet, at skoleferien fastlægges centralt. Der er 200 skoledage. Vi har valgt at 1. maj og 5. juni bliver
skolefridage. I mange år har vi været fast besluttet på, at en kommune som vores, selvfølgelig sikre at vores kommunale
medarbejdere holder fri 1. maj
I Rødovre har vi valgt at skolerne holder vinterferien i uge 8.
Ferie- og fridagsplanen har været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne på folkeskolerne. Forældrerepræsentanterne i
skolebestyrelsen på Islev Skole mener, at 1. maj og Grundlovsdag ikke nødvendigvis bør være faste fridage. Ellers er der
ikke modtaget kommentarer fra skolerne.
Kommunerne omkring os har lagt vinterferien i enten uge 7 eller i uge 8. Sidste år drøftede vi placeringen af vinterferien og
sendte den til høring i skolebestyrelserne og hos forældre. På baggrund af de tilbagemeldinger, der kom, besluttede vi at
bibeholde placeringen af vinterferien i uge 8.

Indskrivning
til skolerne
Planlægningen for næste skoleår er i gang. Og lige
nu er der indskrevet 415 elever til skolestart i august
2017. Der oprettes tre spor på kommunens
almenskoler med undtagelse af Islev Skole, som
dette skoleår blot har elever til to spor. Det vil sige i

alt 17 klasser med en klassekvotient på 24,4 elever pr.
klasse i gennemsnit.
Der har også været ønsker om dispensationer
mellem skoledistrikterne. Og 57 børn / forældre har
fået opfyldt deres 1. eller 2. ønske om en anden skole
end distriktsskolen.

1. maj.fest

Herlig 1. maj-fest med mange deltagere
erhvervslivet. Det er
uanstændigt og umoralsk.
Det strider imod alt det vi
står for i Socialdemokratiet.
Samarbejdet med de lokale
virksomheder er vigtigt. I
Rødovre har
Socialdemokraterne styrket
både vores kontakter og
vores service til
virksomhederne, og
uddannelsesinstitutionerne
. Ikke kun af hensyn til
beskæftigelsesindsatsen,
men også for at sikre, at
vores uddannelsessystem,
kan matche de fremtidige
krav, i både den private og
offentlige sektor. Det
betyder, at vi skal sikre, at
Der var trængsel omkring morgenbordet fotos Finn Gade Ærø
de unge uddannes rigtigt.
Dét er en vigtig del af en
det kan være hamrende
Folketinget har vedtaget
visionær politik for
Der var så godt som fyldt i
uretfærdigt. Det handler også love, der er i vejen for
arbejdsmarkedet.På teknik
Loen på Rødovregård, da
om at det er ødelæggende for
vores lokale prioriteringer
og miljø området kan vi
partiet holdt 1. Maj-fest med folks muligheder for at skabe
og tilpasninger. Det går ud vise gode resultater for
det
gode
liv,
det
liv
de
ønsker,
morgenbord, musik og
over borgerne, der ikke kan nedbringelse kommunens
og det er i virkeligheden det
sang ved trioen ”De gode
som det handler om. At sikre
se meningen med hele det
CO2. LAR projekter
mænd”.Vi var over
lige muligheder for alle, at du
kontrol cirkus, der er
(monsteregn) En af de
hundrede deltagere. Dertil
får muligheden for at udfolde
dine talenter og drømme uanset opbygget.
kom tre gode taler ved
bedste kildesorteringer i
Kontanthjælpsmodtagere er Danmark, store
baggrund. Det er det der altid
regionskandidat Martin
har været det
blevet jaget vildt, og
Baden, folketingsmand
investeringer i nye bænke
socialdemokratiske projekt, og
kontanthjælpsloftet
Morten Bødskov og
og opgradering af vores
det vil det altid være. Derfor er
borgmester Erik Nielsen.
rammer hver dag mange
det kommende kommunal og
vejnet. Vi skal fortsætte
Den første taler var Martin
regionsvalg utrolig vigtigt. Vi
voksne og deres børn, som kampen mod den støj der
skal sikre at det er
lever på
forringer hverdagslivet, for
socialdemokratiet der står i
fattigdomsgrænsen. De kan en stor del af vore borgere
kun se til mens der ødsles
På kultur og fritidsområdet
mia. af kroner på de
er der investeret mange
rigeste, som endda gør alt
penge i kultur og
hvad de kan for at undgå at idrætsanlæg, senest
betale skat.
kunsstofsbane v Elstedvej.
Kontanthjælpsloftet skal
Et kunstråd som skal være
væk, det er uværdigt,
med til at forskønne vore
urimeligt og
udearealer.Vi vil i Rødovre
stigmatiserende. Der skal
kommune fortsætte vores
Baden, som talte om den
ikke
spares
på
de
fattigste
i
spidsen for den borgernære
arbejde med at omstille
stigende ulighed og
vores kommune for, at de
velfærd i Rødovre og i
vores andel af den
globalisering At når stor
regionen.
borgerlige kan bruge
kommunale sektor, så der
ulighed er forkert.
Borgmester Erik Nielsen
pengene til skattelettelser
skabes rum for større
,Han sluttede med at sige, at sagde bl.a. i sin tale at
for de rigeste og
fagligt ansvar, fokus på
det handler ikke kun om at

1. maj-fest
Vi har i generationer
kæmpet for at sikre
ordentlige boliger til alle.
Men nu rystes trygheden.
Nu mærkes
konsekvenserne af
regeringens nedskæringer i
kontanthjælpen
Det er i vores boligområder,
at familier må flytte fordi,
der ikke er råd til huslejen.
Vi vil en anden vej..
Vi vil en anden vej. I
generationer har vi kæmpet
for Danmark. Med samme
rettigheder og pligter for
alle. Hvor alle er med.
HJvor vci hver dag kæmper
for fremgsangf og endnu
Fanerne bæres ind med vores nyvalgte fanebærer Jakob Zeuten i
flere muligheder for alle.
spidsen
Vi har aldrig hævet fanen
højere, end vi har bevaret
på resultater og plads til
stærkt hold opstillet, og
børn er ramt af regeringens begge ben på Jorden. Vi har
moderne ledelsesformer og listen er på vej ud til
politik. De står nu op til en hovedet i midten og hjertet
nytænkning, blandt
urafstemning..Vi har brug
hverdag i fattigdom.
til venstre.
medarbejderne Vores vækst for alle gode kræfter i
Danmark skævvrides. Mens Vores vision handler om
er et af de er et af de
valgkampen først og
de rigeste områder buldrer Danmark. Den handler om
vigtigste politiske
fremmest fordi valget er
derud af, taber de fattigste
os, vores hverdag og vores
spørgsmål i Rødovre.
vigtigt, fordi de
områder endnu mere.
fælles fremtid. Om et
Konsekvenserne for
beslutninger vi træffer i
Jeg synes, at Anders
almindelige familiers og
kommunens udvikling og
kommunalbestyrelsen, har
Samuelsen skule besøge et
hverdag skal hænge
økonomi vil være massiv.
afgørende betydning for
udsat boligområde. Se om
sammen.
Vi har taget det politiske
fremtidens borgere i
der her er klangbund for
Vi samler Danmark. Vi
ansvar og ejerskab til at
det, han har sagt
sikrer fremgang. Vi styrker
styre udviklingen, så hele
”ulighed er ikke en
friheden. Vi sikrer lige
Rødovre kommune
dårlig ting. Ulighed er
muligheder. Vi forstærker
kommer bedst muligt ind i
en god ting”
fællesskabet. Vi tror på
fremtiden. Det er
Jeg synes, at Simon
solidariteten.
naturligvis en kæmpe
Emil Ammnitzbøll
Visionen handler om
udfordring, og derfor
skulle tage med på
fremgang. Om et moderne
rigtigt vigtigt og
turen. Sige til de mange velfærdssamfund, der er til
altafgørende at
frivillige, der kæmper
for dem, der knokler og
udviklingen sker på et
for at skabe trygge
bidrager til fællesskabet. Et
solidt, socialt og kulturelt
boligområder, at der
Danmark hvor vi investerer
grundlag, som Rødovre
ikke er problemer med i fremtiden. Ikke forringer
generationer før os har lagt
sammenhængskraften i den, Hvor vi står fatr på
fundamentet til. Vi skal
Danmark. Hvis de
hvad der er rigtigt og
bare huske og aldrig
påstår
andet,
så
er
det
forkert.
Rødovre. Derfor er det ikke
glemme at vi som
dem,
der
er
problemet
i
ligegyldigt, hvem
Socialdemokrater har en
Danmark. De forstår det
befolkningen vælger.
særlig forpligtigelse overfor Folketingsmedlem Morten
ikke. De lever i en anden
de svageste i vores
verden. Langt væk fra
Bødskov talte også om, at
samfund. Vi ser nu frem
konsekvenserne af deres
uligheden er et problem.
mod et kommunalvalg, den Fattigdommen er stigende i egen politik
21. november i år.Vi har et
Danmark. Flere tusinde

Debat

Det er resultaterne der tæller
fornødne indsigt, taktiske
Af Flemming Lunde
snilde og viden, så
Østergaard Hansen, formand holdninger og vilje kan
for Børne- og Skoleudvalget omsættes til konkrete

folkepensionen,
udbygningen af den almene
sektor og ændringer af
skattereglerne, så de blev
mere rimelige og skabte
grundlag for finansieringen
af velfærdsstaten. Viggo
Kampmann havde også
afgørende betydning for, at
Danmark senere kunne
tilslutte sig EF.
Viggo Kampmann og andre
politikere på Christiansborg
har vist vejen som
resultaternes mestre. H. C.
Hansen er kendt for citatet
"Hellere resultater end
resolutioner". Et citat som
han til fulde levede op til.
Det samme gælder i stort
omfang nutidens
socialdemokratiske
politikere i Folketinget.

Inden for politik er det
vigtigt at have holdninger.
Uden holdninger bevæger vi
os bare som siv i vinden,
uden nogen retning. Det er
også vigtigt at have viljen. Vi
husker nok alle Olof Palmes
vise ord om, at Politik er at
ville. At gennemfører
forandringer kræver ofte
hårdt slid. Og her er stor
viljekraft vigtig. Politik
kræver imidlertid også
evnen. Holdninger og vilje
er ikke nok. Det er også
nødvendigt at have den

Vægter resultaterne
meget højt
Også lokalt i Rødovre
vægter vi resultaterne meget
højt. Vi oplever fra tid til
anden angreb fra højre og
venstre side i byrådssalen.
Venstre og konservative
ønsker skatten ned, uden at
pege på, hvor pengene skal
komme fra. Og ikke mindst
Enhedslisten har ønsker om
resultater.
flere penge til gode formål,
men igen uden finansiering.
Velfærdsstatens arkitekt
I den socialdemokratiske
Jeg er ved at læse Poul
gruppe er vi fuldt ud
Smidts fremragende biografi
bevidste om, at pengene skal
om Viggo Kampmann.
være der, inden vi bruger
Viggo Kampmann var en
dem. Ved overforbrug vil
sand mester i at skabe
der på et tidspunkt være
resultater. Det skete sjældent
brug for en hård
med de store armbevægelser,
opbremsning, og her er det
men resultaterne rykkede
svært at undgå, at ikke
afgørende ved det danske
mindst udsatte grupper må
samfund. Og Viggo
betale prisen.
Kampmann er derfor med
rette blevet kaldt for
Et godt eksempel
velfærdsstatens arkitekt.
Rødovre er et godt eksempel
Oplagte eksempler på
på, at aktive
resultater er indførelsen af

socialdemokrater kan gøre
en forskel og skabe
resultater. Vi har gode
boligområder, høj velfærd og
høj grad af tryghed. Det er
bestemt ikke kommet af sig
selv, og jeg sender en stor tak
til de mange
socialdemokrater her i
kommunen som gennem
årene har gjort en kæmpe
indsats, som vi nu nyder
godt af.

Gode rammer
Med de økonomiske
rammer, som vi har til
rådighed, sikrer vi også i
disse år lokalt fremskridt på
fremskridt. På børne- og
skoleområdet skaber vi gode
rammer. Senest renovering
af legepladser og udearealer
for ca. 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. Og at
pædagogernes oplevelse
ligger lavest i hele
Storkøbenhavn. Vi har også
en høj andel af
pædagoguddannede i vores
dagtilbud. På skoleområdet
udvikler elevernes faglighed
sig positivt i disse år. Det
uden at trivslen bliver
ødelagt. Der er flere af vores
unge der får en
ungdomsuddannelse, og
flere end på landsplan opnår
karakteren to, så de kan få
sig en ungdomsuddannelse.
Vores kamp for fremskridt
fortsætter. Og med
holdninger, vilje og evner
skal vi nok nå langt. Også
selvom vi aldrig bliver
færdige.

Partiaktiviteter

Aktivitetsskalender
Den 25. maj kl. 19 Budgetmøde på Rødovregård
Den 29. maj kl. 10 - 12 Torvemøde ved Fakta i
Bybjerget
Den 29 maj kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 31. maj kl. 19 møde med nye medlemmer på rådhuset.
Den 3. juni kl. 10-12 ved Fakta på Rødovrevej, torvemøde
Den 5. juni kl. 12 -15 Grundlovsfest på Rødovregård Den
Den 7. juni kl. 17 planlægningsmøde i Social-og
sundhedsgruppen i Espely 7
Den 10. juni torvemøde kl. 11-13 ved Netto i Kærene.
Den 13. juni kl. 19 medlemsmøde om principprogrammet i
partilokalerne i Gunnekær.
Den 17. juni kl. 10 - 12 torvemøde ved udgangen fra RC til
Rødovre Parkvej

Produktionsplan for
Socialdemokraterne Rødovre
Nr. 4
Den 1. juni
Dead,line
deadline den 13. juni
den 15. nuni
til tryknkng
Nr. 5
Den 14. September
Redaktionsmøde
Den 21. September
Deadline
Den 24. September
til trykning
Nr. 6
Den 16. November
Redaktionsmøde
Den 23. November
Deadline
Den 26. November
Til tryk.

Britt Jensen
strøg til tops
Det var et godt besøgt opstillingsmøde den 19.
april i Broparkens festsal, hvor de 82 fremmødte
medlemmer skulle placere kb-kandidaterne på
den liste, som er på vej ud til medlemmerne i en
urafstemning for afgøre den endelige placering
til kommunevalget.
De skulle ligesom til urafstemningen stemme på
mindst otte, hvor 8 skulle gå til den kandidat,
som skulle stå først på listen efter Erik Nielsen,
som jo blev valgt på generalforsamlingen som
partiets spidskandidat.
Britt Jensen stormede ind på en 1. plads med 430
points.
2. Annie A. Petersen 345 points. 3. Flemming
Østergaard 319 points. 4. Jan Kongebro 311
points. 5. Steen Skriver Rasmussen 259 points 6.
Lene Due 249points. 7. Bjarne Sander Andersen
167 points 8. Ahmed Dhaqane 141 points 9.
Michel Berg 139 points 10. Birgitte GliOberg 125
points 11. Flemming Bertelsen 123 points 12.
Maria Grøndahl 114 points 13. Pia Hess Larsen
107 points 14. Finn Jørsby 68 points 15. Brian
Møller 54 points

Urafsrtemning
Sidste frist for at
stemme er den 9. juni
Så skal vi i gang med urafstemningen om
kandidaternes placering på liste A ved
kommunevalget.
Desværre kan man ikke stole på postvæsnet,
men vi sender kuverter med frankering ud til
medlemmerne, så snart vi kan.
Kuverterne med stemmesedlerne skal sendes
til partikontoret i København. De er adresseret
og frankeret. Medlemmerne skulle allerede
have fået et et blad med en præsentation af de
enkelte kandidater.
Der skal stemmes på mindst 8 kandidater, hvor
den man ønsker højest på listen får 8, nr. 2 får
7 og så fremdeles.
Når fristen er sat til den 9. juni, skyldes det, at
vi ikke ved, hvornår posten deles ud.

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: *Maria Grøndahl, Mosehusvej
5, 23427414/
maria@groendahl.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Finn Jørsby. Niels Frededriksens Alle 20, 42439830/
mail joersby@webspeed
*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
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 40781181/
126steen@gmail.com
Kathrine Posgaard, Beawtgevej 7, 1. Valby 60192015/
kathrine@posgaard.com
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
Flemming Bertelsen, Lucernevej 373 20161120//
preivat@flemmingbertelsen.dk
Revisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk

Fanebærere
Jakob Zeuten, Hornstrupvej 5, 22725444/
jakobzeuten@hotmail.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
33374008/smorb@ft.dk
DSU

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

GIVER DU KAFFE?

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

Kære medlem,

…… SÅ TAGER JEG KAGE MED

Jeg vil gerne høre, hvad du og dine venner mener om Rødovre? Hvis du
giver en kop kaffe, så tager jeg kage med.
Vi er sammen om Rødovre, og i fællesskab har vi sikret fremgang for vores
dejlige kommune. Vi styrker velfærden for børn, unge og ældre. Vi bygger
flere boliger, og flere familier flytter til Rødovre.
Hvad kan vi gøre endnu bedre? Det vil jeg gerne høre din og dine venners
mening om. Men jeg har brug for din hjælp.
Hvis du samler venner og bekendte, som ikke behøver at være medlemmer
af partiet, så drikker vi en kop kaffe hjemme hos dig. Send mig en mail på
en@rk.dk så finder vi et tidspunkt, der passer jer.
Jeg glæder mig til at se jer.
Følg Erik Nielsen på Facebook
@Erik.Nielsen.socialdemokrat

Mange hilsener
Erik

v/ Tove & Preben Jørgensens Eftf.

Jimmy
Rasmussen
(Indehaver)

Inger
Nymand

Rødovre Centrum 273, 2.

Indgang M • 2610 Rødovre

Tlf. 36 72 00 82
Også aften, søn- og helligdage.
Aftale træffes gerne i Deres hjem.
www.begr.dk • post@begr.dk

