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Like os på facebook
Da vi oprettede vores facebook side, var
det første mål 500 likes. Nu er det lykkes.
Næste mål: 1000 likes.
Tak til alle der har delt, liket og støttet op.
Vi forsætter med at dele vores gode
resultater, bidrage til den politiske debat
og fortælle om vores arrangementer.

Socialdemokratiet i Rødovre udgives
af Socialdemokratiet i Rødovre

Vil du hjælpe os med at komme ud med
det socialdemokratiske budskabet?
Del og like vores Facebook side og opslag.

Ansvarshavende redaktør: Lars O. H. Lauritzen

Socialdemokratiet i Rødovre

Henvendelse til redaktionen:
Lone Albrechtsen: lone.albrechtsen@gmail.com
Janni Grønbæk: Jannigh@gmail.com

Redaktør: Lone Albrechtsen

LEDER
Vi har 11 gode
socialdemokrater i
kommunalbestyrelsen, som er
valgt til at bestemme; men jeg
kan love, at de gerne vil lytte
og sparre, sådan at
gruppemedlemmernes ideer
og tanker også bliver hørt.

LARS O. HARRITSLEV LAURITZEN

KÆRE MEDLEMMER!
Medlemsindflydelse og viden
om Socialdemokratiets politik
er utrolig vigtig for
politikudviklingen i vores
parti, og for mig som formand
for partiet i Rødovre. Jeg tør
godt skrive, at det er en af
vores vigtige satsninger. Jeg
har derfor lagt op til, at vi
opprioriterer de politiske
grupper, som er et vigtigt sted
for medlemsindflydelse på
lokalpolitikken samt et godt
sted at få indsigt i vores
politik.
Tidlig indsigt i sagerne
Vi vil tilstræbe at grupperne
får indsigt i sagerne så tidligt
som muligt, blandt andet ved
at kommunalbestyrelsens
udvalgsformænd deltager i
møderne i de politiske
grupper. Tro nu ikke, at vores
grupper kan bestemme alt.

2 tovholdere til hver gruppe
Vi havde grupperne på
dagsordenen til
bestyrelsesmødet i april.
Bestyrelsen udtrykte stor
opbakning til opprioriteringen
for derefter at vælge to
tovholdere til hver af vores
fem politiske grupper, som er
identiske med
kommunalbestyrelsens
stående udvalg;

Social og sundheds-gruppen:
Kirsten Ærø
Lennart Ramstrup
Teknik og miljø-gruppen:
Dorit Svendsen
Finn Jørsby
Børne og skole-gruppen:
Bjarne Sander Andersen
Dorit Svendsen
Kultur og fritidsgruppen:
Ole Gjøl
Dan Larsen

Grupperne får ens
kommissorier / spilleregler
med jævnlige møder.
Derudover skal grupperne
holde et medlemsmøde for
alle partikammeraterne om
året samt en udadvendt
agiterende aktivitet, sådan
som gruppen vedtager det,
ligesom grupperne skal
komme med oplæg til det
kommunalpolitiske program
til kommunevalget, næste
gang i 2021. Og så må
grupperne gerne gøre sig
synlige i medlemsbladet.
Med baggrund i dette vil jeg
opfordre så mange som
muligt til at deltage i vores
politiske grupper.
Sådan kommer du med i en
grupppe
Meld Jer til en tovholder i den
eller de grupper, der har Jeres
interesse.
Telefonnumrene og
mailadresser på tovholderne
og bestyrelsesmedlemmer
står på den sidste side her i
bladet.
Kammeratlig hilsen
Lars O.

Beskæftigelses-gruppen:
Peter Folmer Posgaard
Kåre Isholm Petersen
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Nyt fra kommunalbestyrelsen
Kun grønne og sorte tal på bundlinjen

Skrevet af Britt Jensen,
gruppeformand (S)
Det er svært at finde noget at
være utilfreds med i Rødovre.
Tværtimod – en god økonomi
er fundamentet for vores høje
velfærd i Rødovre.
Regnskabsresultatet for 2017
viser, at vi har brugt lidt mindre
end vi har budgetteret, helt
præcist 11,6 mio. kr. Og det er
næsten at ramme plet, når det
samlede regnskab er på over
2,5 mia. kr.
Også den gennemsnitslige
likviditet ligger over 200 mio. kr.
Det sikre, at vi har god
reaktionstid, når der træffes
beslutninger på Christiansborg,
som vi ikke er herre over.
På miljøområde kan vi glæde os
over, at vi i 2017 har vi
reduceret CO2 med 3,8 pct. pga
energitiltag.

Ekstra varme hænder til
Rødovre ældrepleje

Rødovres ældre får for 3,5 mio.
kr. ekstra varme hænder i
ældreplejen. Vi har brugt de
ekstra penge fra staten til
ansættelse af flere
medarbejdere.

Kommunens ansatte er vores
allervigtigste ressource.
I Socialdemokratiet har vi stor
sympati for medarbejderne og
selvfølgelig skal medarbejderne
have ordentlige løn- og
ansættelsesforhold. Vi forsvarer
den danske model og vi har stor
tillid til, at arbejdsmarkedets
parter sikre et godt resultat for
hele Danmark og med
anerkendelse af vores offentligt
ansatte, som hver eneste dag
bærer velfærdssamfundet på
deres skuldre.

Hvad sker med lønmidler
ved en storkonflikt?
Vi har en rigtig god ældrepleje i
Rødovre, og de ekstra penge
kommer vores svageste ældre til
gode. Vi ansætter 3
sygeplejersker i hjemmeplejen til
tættere forløbskoordinering af
ældre med komplekse
problemstillinger.
Vi øger bemandingen på de
midlertidige demenspladser på
Engskrænten til at styrke
behandlingen af vores borgere
på demensophold og i perioder
øge normeringen til 7 demente.
Der kommer også yderligere
fysio- og ergoterapi på
træningscentret og de
midlertidige træningspladser på
Broparken for at styrke
rehabiliteringsindsatsen.
Vi ved, at medarbejderne er glad
for at arbejde i Rødovres
ældrepleje, men weekend-vagter
hver anden uge er for meget, så
nu ansætter vi yderligere
medarbejdere i hjemmeplejen.

for at imødekomme
medarbejdernes ønske om
færre weekendvagter
SF har foreslået, at lønmidler som ikke udbetales ved en
konflikt - indefryses.
Det er et ’skævt’ forslag - der
ændre fundamentalt ved vores
solidariske økonomiopfølgning
og betyder, at alle
forvaltningsområder fremover
er alene om at sikre, at eget
budget holdes.
Forslaget betyder, at de enkelte
forvaltninger i kommunen
fremover selv skal dække
underskud i løbet af året via
besparelser.
Det er ikke til glæde for
borgerne og medarbejderne.
Det skaber utryghed, hvis vi
løbende skal have
nedskæringer, når en
forvaltning har underskud.
I Rødovre har vi tradition for at
kigge på tværs af sektorer, når
vi skal sikre økonomisk balance.
Det har både medarbejdere og
borgere glæde af, fordi det sikre
os mod pludselige
hovsaløsninger.
SFs forslag ophæver denne
præmis.
I Socialdemokratiet stillede vi i
stedet et ændringsforslag.
Vores forslag handler om, at
hvis der i forbindelse med
storkonflikt opstår et mindre
forbrug - så vil disse midler blive
prioriteret af
kommunalbestyrelsen, så de
gør størst mulig gavn for
borgerne i Rødovre.
Et flertal i kommunalbestyrelsen
støttede vores forslag.

Efter studentereksamen tog jeg til
Aalborg for at studere Politik og
Administration. Jeg meldte mig ind i
Frit Forum, hvor jeg var aktiv i alle
mine fem studieår – de to sidste år
var jeg formand.

Medlemsportræt

Frit Forum gav mig en god studietid
i Aalborg med godt kammeratskab.
Politisk set handler Frit Forum mest
om studenterpolitik – med
torsdagsmøder – og da jeg var
formand, fik jeg sæde i de styrende
organer på universitetet. Det var
lærerigt.
Efter eksamen i 2016 flyttede jeg til
Rødovre. Vi søgte lejlighed på
Vestegnen, fordi min daværende
kæreste arbejdede der, og da vi fik
tilbudt en lejlighed i Kærene, slog vi
til.

En to meter høj socialdemokrat på 28 år
Fortalt til Jakob Zeuthen
Han rager op, Søren Skov
Petersen, både bogstavligt og
politisk. Han har været
socialdemokrat siden
teenageårene, og er i dag – som
28-årig – lidt af en gammel rotte
i partiet.
Han er født i 1989 i Virum.
Forældrene er jurister. Moderen
var og er medlem af partiet; mens
faderen er længere til venstre, så
det er moderen, han slægtede på,
da han efter at han som 15-årig dagen efter valget, som Lykketoft
tabte – meldte sig ind i partiet – i
DSU.
Han fulgte folketings-valgkampen
med stor interesse og blev politisk
vakt, og siden da har han været
aktiv socialdemokrat.
Han gemmer i dag stadig sin
velkomstblanket med
”velkommen til partiet osv” som et
kært minde.

”Min karriere – mit arbejde - i
partiet begyndte efter
sommerferien 2005, hvor jeg gik
i 9. klasse”, fortæller Søren.
”Der var kommunevalg
november 2005, og der var brug
for mange frivillige. Jeg var med
til at hænge plakater op og jeg
skrev læserbreve, som vistnok
aldrig kom i avisen. Og vi havde
et godt kammeratskab”.
”Jeg kom i gymnasiet – Virum
Gymnasium – og som 19-årig
gymnasieelev stillede jeg selv op
til kommunalvalget.
Jeg var seks stemmer fra at blive
valgt, så jeg blev 1. suppleant og
var som sådan med på sidelinjen
i kommunalbestyrelsesarbejdet,
blandt andet var jeg med til
møderne ved frafald. Når jeg
tænker tilbage på den tid, var
det måske godt, at jeg ikke kom
ind. Jeg var jo kun 19 år og
meget ny.

Jeg blev med det samme glad for at
bo i Rødovre. Forstadslivet passer
til mit temperament. Her er lidt
fredeligt – som i barndommens
Virum – og så er det let at cykle ind
til København når jeg har behov for
det.
Og i Rødovre skete det igen: Jeg
kom med i Socialdemokratiet og
blev hurtigt integreret og fik et
netværk, selv om jeg må erkende,
at man skiller sig ud i
partisammenhæng, når man er
ung. (Det er lidt ligesom på en
arbejdsplads) – og efter kort tid i
Rødovre blev jeg valgt som
hovedkasserer. Jeg har haft alle
andre job i parti-foreningssammenhænge; men manglede at
blive kasserer, så det er helt fint…
Ser du dig selv som folkevalgt med
tiden ?
Jeg er venstrefløjs socialdemokrat,
så det er ikke planen lige nu; men
jeg er 28 år, så man ved aldrig hvad
der sker. Lige nu er jeg mest til
kommunalpolitik; men hvem ved….

Arrangementer

1. maj på Rødovregaard

Det talte de om:
"Hver dag arbejder hundredevis af
frivillige på at skabe tryghed i vores
boligområder. Skabe stærke lokale
fællesskaber med liv, aktivitet og
glæde. Samarbejdet med
kommunen, politiet og de frivillige, ja
det er nøglen til at skabe stærke
fællesskaber, som misundes langt ud
over kommunegrænsen"

- Morten Bødskov

"Det føles utroligt godt at stå her
midt i fællesskabet. Hvor man føler
sig tryg og hvor vi ved, vi arbejder for
samme mål; nemlig at udvikle og
fastholde Rødovre, som Danmarks
bedste velfærdskommune. Med os
for bordenen kan vi sikre vores børn
den bedste start på livet med gode
daginstitutioner, en ambitiøs
folkeskole og den allernyeste
teknologi"

- Britt Jensen

"...min opgave er jo heller ikke at
detailstyrer organisationen
(Regionen), men i virkeligheden at
sætte retningen for Regionen, at
sikre at vi træffer beslutninger, som
kan understøtte at vi får en region i
vækst, hvor vi sikrer velfærd, hvor vi
sikre fremkommelighed, så trafikken
ikke strander til og allervigtigst, at vi
i regionen har gode og
velfungerende sundhedstilbud til
alle..."

- Martin Baden

København får milliarder til
udbygningen af den kollektive
trafik, men indsnævrer sine gader
for at forringe mulighederne for
biltrafik. Når det bliver sværere at
køre ind i København i bil holder
bilisterne længere tid i kø på
Rødovres veje. København stoppe
med kun at tænke på sig selv. Det
er ikke rimeligt, at København
gerne vil have alle arbejdspladserne
og cafeerne, mens vi andre får
deres biler, bilkøer og trafikstøj.

Nyt fra Folketinget
Støjproblemer
skal løses
Af Morten Bødskov (S), Rødovres
medlem af Folketinget
Trafikstøjen er enorm i
Rødovre. Hver dag må tusindvis
af Rødovreborgere betale
prisen for årtiers svigt og
manglende investeringer i
bekæmpelsen trafikstøj. Det er
ikke rimeligt.
Regeringen burde i langt højere
grad tænke på Rødovre og resten
af Københavns Omegn, når der
bevilliges penge til bekæmpelse
af trafikstøj og forbedringer af
den kollektive trafik.
Boligen er vores hjem. Det er her
vi slapper af. Det er i gården eller
på plænen vi skal kunne hygge os
og i fred og ro. Men i alt for
mange boligområder er det ikke
virkeligheden. Derfor skal vi
kræve, at regeringen investerer
mere i trafikstøj og bruger flere af
trafikmilliarderne, der hvor
problemerne er.
Jeg har haft et tæt samarbejde
med borgergrupper og
borgmester Erik Nielsen om
bekæmpelse af trafikstøjen og
arbejdet for flere investeringer i
den kollektive trafik.
Ved en stærk koordineret indsats
fik vi sikret 10 mio. kr. til støjværn
langs Motorring 3 ind mod
Fortvej. Når jeg besøger beboerne
i dag er der klare forbedringer,
men stadig alt for meget larm.
I den sydlige del af Rødovre var
det en stor sejr, at vi for år tilbage
fik stoppet planerne om et 5.
jernbanespor mod Roskilde. I dag
er der store støjproblemer fra
jernbanen.

Der skal sikres flere penge til
investeringer i kollektiv trafik.
Busser, S-tog og letbane skal være
et pålideligt alternativ til bilen.
Letbanen er et løft, men
investeringerne i busser og S-tog
skal hæves. Kvaliteten er for ringe.
I den sydlige del af Rødovre var det
en stor sejr, at vi fik stoppet planerne
om et 5. jernbanespor mod Roskilde.
I dag er der store støjproblemer fra
jernbanen.
I februar blev aftalen om letbanen en
realitet. Det er snart 10 år siden, at
Lars Løkke Rasmussen og jeg, som
finansordfører for Socialdemokratiet,
blev enige om at Københavns
Omegn skulle have en letbane.
Letbanen bliver det største løft til
den kollektive trafik i Omegnen siden
udbygningen af S-togsnettet. Op
mod 15 mio. passagerer vil om året
benytte letbanen. Det bliver et
kæmpe løft for Omegnen.
Trængslen koster dyrt
Trængslen omkring hovedstaden
koster årligt samfundet ca. 2 mia. kr.,
fordi bilisterne spilder over 9 mio.
timer på at sidde i kø.
Vejdirektoratet anslår, at omkring
500.000 boliger i Danmark er plaget
af støj. Heraf er ca. 150.000 boliger
stærkt belastet. Mere end halvdelen
af de stærk belastede boliger ligger
her i Hovedstadsområdet.
Der er behov for en ny strategi.

Der skal investeres mere i
bekæmpelse af trafikstøj. Støjværn,
støjsvagt asfalt og nye intelligente
måder at lede trafikken. Et tættere
samarbejde mellem lokale
virksomheder og forskermiljøer for
at finde nye veje til bekæmpelse af
støjen er også vigtigt. Kan vores
virksomheder finde nye løsninger i
samarbejde med vores
uddannelsesinstitutioner ligger
mange arbejdspladser gemt her.
Endelig skal der fastsættes mål for
at nedbringe antallet af støjramte
boliger. Alt for mange boliger i
Rødovre er støjramte, og det bør
være en national indsats at hjælpe
endnu mere.
For at styrke kampen for Rødovre
har jeg sammen andre
folketingsmedlemmer og
kandidater etableret Vestegnens
Trafikforum. Medierne kaldte os
Vestegnens Trafikmafia. Det gør
bestemt ikke noget. For arbejdet
handler om én ting; flere af
trafikmilliarderne skal til
Københavns Omegn.

Medemmerne har ordet

Jeg er
socialdemokrat!
Hvordan blev jeg det? Ja, det gjorde
jeg jo "officielt" da jeg meldte mig
ind i partiet en gang tilbage i 1982.
Socialdemokrat er man vel i sit
hjerte og i sin overbevisning om
hvad der er det "rigtige". Ud fra ens
livssyn og ens retfærdigheds sans.
Man kan momentvis blive
skruptosset over enkelte af de
meldinger man hører fra den
øverste ledelse, og så er der noget
som "protesterer og gør ondt"
inden i én! Men man må jo videre ...
Man kan ikke være enig med sit
parti i alle dets officielle holdninger.
Det er heller ikke meningen. Så ville
vi jo alle være marionet dukker.
Den hedengangne
socialdemokratiske avis: AKTUELT
havde et godt slogan:
"Man kan ikke være ven med alle!"

Og det skal man heller ikke være.
Men det er givende for begge
parter at være åbne og lytte til
hinandens argumenter og ikke
sætte sig fornærmet i en krog
med korslagte arme.

Jens Otto Krag, (Danmarks
statsminister som afgik i 1972) er
jævnligt citeret for at sige:

Anker Jørgensen sagde en gang
om de borgerlige politikere på
Borgen:

Det var så genialt sagt, fordi vi
mennesker skal ikke låse os fast i
cementerede holdninger som
gør os forstokkede!

"De er jo ikke "onde mennesker"
men de ser bare anderledes på
tingene end vi gør".

"Man har et standpunkt, til man
tager et nyt!"

Samtidige modstandere
misforstod budskabet og mente
han ikke kunne bestemme sig
eller var vægelsindet.
"Altermann"

"Altermann" har ønsket at skrive anonymt til bladet.
Redaktionen er bekendt med "Altermanns" rigtige navn.

Kære partifæller.
Husk at betale partiskat, som er 4 % af bruttoindtægten for 2017, hvis du har haft indtægter ved kommunale råd,
nævn og bestyrelser ect. jf. vores vedtægter.
Jeg vil bede dig indbetale beløbet på konto i Arbejdernes Landsbank
reg. nr. 5329 konto 0782776.
De bedste hilsner
Søren Skov, kasserer

Kalenderen

Torvemøder
19. maj, kl. 11.00 - Netto Kærene
26. maj, kl. 10.30 - Fakta Valhøjs allé
2. juni, kl. 10.30 - Fakta Islev
9. juni, kl. 11.00 - Rødovre Centrum,
busstopstedet
16. juni, kl. 11.00 - Fakta Rødovrevej
23. juni, kl. 10.30 - Carlsro,
Langhuset

GRUNDLOVSFEST
5. juni kl. 12
på Rødovregaard

Budgetmøder
50.000

1. budgetmøde
30. maj, kl 19.00 - Kostalden,
Rødovregaard

37.500

2. budgetmøde

25.000

30. august, kl.19 - Kostalden,
Rødovregaard

12.500

Næste Mandagscafé:
1. oktober m. Benny A. Engelbrecht
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Kontakt
Bestyrelsen
Formand
Lars O. Lauritzen
22 11 60 94
lotto7@milestedet-net.dk

Kasserer
Søren Skov Petersen
26 15 49 20
sskovpetersen@gmail.com

Næstformand
Tovholder kultur- og fritidsgruppen
Dan Larsen
51 21 83 01
danlarsen51@.gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Formand for AOF Rødovre
Tovholder kultur- og fritidsgruppen
Ole Gjøl
44 53 85 85
kuhlmeier@post.tele.dk

Medlemsansvarlig
Tovholder beskæftigelsesgruppen
Kåre Isholm Petersen
51 18 02 88
corepetersen@hotmail.com

Sekretær
Tovholder beskæftigelsesgruppen
Peter Folmer Posgaard
28 57 91 23
Folmerp@gmail.com

Aktivitetsformand
Tovholder social-og sundhedsgruppen
Lennart Ramstrup
26 74 08 98
lennartramstrup@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Tovholder social- og sundhedsgruppen
Mandagscaféen
Kirsten Gade Ærø
36 41 18 60
kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Tovholder Teknik- og miljøgruppen
Finn Jørsby
42 43 98 30
joersby@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Tovholder Teknik- og Miljøgruppen
Tovholder Børne- og skolegruppen
Dorit Svendsen
41 68 28 68
doritsvendsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Tovholder kampagnegruppen
Anna Kirkegaard
60 17 36 99
annakirkegaard93@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Tovholder redaktionsgruppen
Lone Albrechtsen
20 78 30 28
lone.albrechtsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kurt Faber Pedersen
36 41 0112
kurt@kurtfaber.dk

Bestyrelsessuppleant
Tovholder Børne- og skolegruppen
Bjarne Sander Andersen
41 27 40 45
bjarne.sander.andersen@gmail.com

Bestyrelsessuppleant
Tovholder mandagscaféen
Preben Rølling
40 94 95 34
elprepsig@yahoo.dk

Bestyrelsessuppleant
Tovholder Facebook
Kathrine Posgaard,
60 19 20 15
kathrine@posgaard.com

I RØDOVRE
Partilokale
Socialdemokratiet i Rødovre
Gunnekær 70
Mail: socrodovre@gmail.com
Besøg hjemmesiden på www. socrodovre.dk
Socialdemokratiet i Rødovre
er på de sociale medier:

Lad os fejrer 5. juni sammen

Festlig
grundlovsdag
Kom og hør talerne på Rødovregaard
kl. 12
Alle er velkomne

