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Blusen Anna har på, er foreningens nye trøje.
Den har været flittigt brugt hen over
sommeren. Det er et flot syn, når de mange
røde trøjer lyser op til arrangementerne.
Trøjen var første gang i brug til den store
cykeldag, så fortsatte det med torvemøder,
Stafet For Livet og kampagnedagen i Kærene.
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LEDER

Det blev en god valgkamp
med mange aktiviteter med
baggrund i, at partiforeningen
i Rødovre er blandt de mest
aktive i hele landet.
Jeg tør godt skrive, at
valgkampen forløb godt, så
godt, at vi vandt de to tabte
mandater tilbage.

Leder
Af Lars O. Harritslev Lauritzen

Formandstanker
efter første år
som formand
Kære medlemmer,
Jeg har nu været formand
for vores partiforening i
godt et år, et godt år!
Jeg vidste, hvad jeg gik ind
til, da jeg blev valgt til at
bære faklen videre efter
Helge, fordi jeg havde været
kasserer siden 2010 og som
sådan også medlem af
forretningsudvalget; men
jeg erfarede hurtigt, at
”formands-kasketten” var
tungere og mere krævende.

Efter valget gik arbejdet i
retning af at få en god dialog
med bestyrelsen om det
fremtidige arbejde, blandt
andet med en
bestyrelseskonference.
Da vinteren slap taget i
Rødovre gik vi igen på gaden
med de klassiske torvemøder,
dør til dør-arrangementer og
områdeuddeling. Og så blev
det første maj og
grundlovsdag, som vi altid
fejrer.
I sensommeren har vi deltaget
med 30 aktive i ”Stafet For
Livet” og haft kampagnedag i
Kærene.

Fremadrettet handler det
blandt andet om
folketingsvalget, som kan
komme når som helst; men
som nok kommer til foråret.
Vi er i gang med et
kampagneudvalg, som
arbejder med udadvendte
aktiviteter, blandt andet i fire
områder i vores kommune,
som prioriteres højt.
På det lokalpolitiske område
har jeg to gange om måneden
møde med den
socialdemokratiske KBgruppe, hvor vi afstemmer
holdninger og forventninger.
Lige nu handler det om det
kommende kommunale
budget, som formodentlig er
på plads, når dette partiblad
udkommer.
Og så vil jeg igen benytte
lejligheden til at opfordre Jer
til at være aktive i den
politiske debat.
Meld Jer til vores politiske
grupper - og kom til årsmødet
den 27. september.
Kammeratlig hilsen
Lars O.

Første store opgave var
kommunevalget med
valgkamp, vel nok den mest
krævende og travle tid i en
partiforening. Jeg savnede råd
fra Helge med 26 års
formandserfaring, men
heldigvis var der mange
erfarne folk i partiforeningen,
som tilbød deres hjælp.
Tak for hjælpen.
Lotto i baren ved arrangementet i Kærene, den 2. september
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Bugetforlig 2018
Et stærkt
velfærdsbudget
med vigtige prioriteringer for børn
og ældre
Af Britt Jensen, Gruppeformand (S)
Rødovre netop fået et budget for
2019. Vi har indgået budgetforlig
blandt alle
kommunalbestyrelsens partier –
minus Dansk Folkeparti, der ikke
har ønsket at deltage i
budgetforhandlingerne om at
forbedre velfærden for børn og
ældre i Rødovre.
Det er et stærkt budget med
vigtige velfærdsprioriteringer for
både børn og ældre. Rødovre er
en stærk velfærdskommune i
vækst.
Her er et par af de vigtigste
prioriteringer i næste års budget i
Rødovre.
Dagligt bad til vores ældre
Vi er særligt optaget af, at vores
ældre medborgere får den bedste
personlige pleje og omsorg i
Danmark. Vores ældre har opbygget
vores velfærdssamfund og de skal
have en god og tryg alderdom i
Rødovre. Vi har afsat 4,3 mio. kr. til
at vores ældre, der er visiteret til
personlig pleje, får retten til at vælge
ét dagligt bad.
Mere aktivitet og mindre
bureaukrati på plejehjemmene
Vi ændre også klippekortordningen
til plejehjem så den er mindre
administrativ tung. Vi omlægger
ordningen på 2,6 mio. kr. og
ansætter yderligere
aktivitetsmedarbejdere på
plejehjemmene. Vi ønsker at bruge
pengene til klippekort intelligent og
fuldt ud til vores ældre – ikke til
bureaukrati.

Store udbygningsplaner for
skolerne
Vores børn og unge skal have den
bedste start på livet med en
folkeskole i verdensklasse. Vi
afsætter 8 mio. kr. næste år og 12
mio. kr. i 2020 til udvidelse på
Valhøj og Rødovre skoler. I 2021
og 2022 afsætter vi 93 mio. kr. til
yderligere udvidelser på vores
skoler og vil samtidig vurdere
skoledistrikterne.
Store udbygninger på
daginstitutionsområdet.
På daginstitutionsområdet
afsætter vi 19 mio. kr. til næste år
til udbygning af Skibet og Søtorp
institutionerne og i 2020 afsættes
yderligere 20,3 mio. kr. til
udbygning af Skibet.
Ingen besparelser på SFO og
støttepædagogkorpset
Vi gennemfører ikke besparelser
på SFO 1 og 2 på 2,5 mio. kr. Og
vi gennemfører heller ikke
sommerferielukning på 3 uger i
SFO 1 og 2 til ½ mio. kr. Vi
gennemfører heller ikke
besparelser på
støttepædagogkorpset på
360.000 kr.

Af yderligere aktiviteter kan
nævnes
Næste års budget er et
velfærdsbudget med mange flotte
initiativer og her er yderligere et
par af de væsentligste
prioriteringer:
Nedbringelse af
byggesagspukkel 350.000 kr.
Innovationspulje fra 2020 1
mio. kr.
Kompensation til
arbejdspladser med
tillidsrepræsentanter ½ mio.
kr.
Forsøgsåbning med
søndagsåbning kl. 10-14 på
hovedbiblioteket 300.000 kr.
Styrket telefonbetjening til
borgerne til 700.000 kr.
Lyssignal på Rødovre Parkvej
og Korsdalsvej fremrykkes til
2019 til 3,75 mio. kr.
Vi har også et par resolutioner
bl.a. om at ansøge
ældreministeriet om mulighed
for at gennemføre forsøg med
tandpleje til udsatte.
Det har været nogle virkelig
positive og konstruktive
forhandlinger, hvor
forligspartierne har vist stort
engagement og ønske for at nå
et godt resultat til gavn for hele
Rødovres befolkning.
Jeg vil takke alle forligspartierne:
SF, Enhedslisten, Konservativ
Folkeparti, Venstre og
Socialdemokratiet for et virkelig
flot resultat.
Tillykke til Rødovre - vi er en
velfærdskommune.

Britt Jensen

Stafet For Livet

En meningsfyldt
stafet
Af Lone Albrechtsen
Ved midnat den 25. august
blev rådhusplænen lyst op, af
et hav af funklende lys.
Lysene, nogle med personlige
hilsner, var tændt for at
mindes de som tabte kampen
mod kræften og til støtte for
dem der dagligt kæmper.
Et halvt døgn var der gået, siden
Borgmester Erik Nielsen lørdag
den 25. august kl. 12, satte
staffen i gang, som skulle vare i
24 timer. Erik gik den første
omgang i staffen sammen med
fighterne, som enten har kræft
eller har overvundet
sygdommen.
Kræftens Bekæmpelse var
arrangør af Stafet For Livet ,
som forløb over et døgn, for at
symbolisere et døgn i en
kræftramts liv.

Vores KB-medlem Anni Arnoldsen
Petersen var blandt arrangørerne
og da Anni foreslog, at
Socialdemokratiet stillede med et
hold var der stor opbakning. Det
blev et hold med 30 løbere.
I løbet af dagen arrangerede
holdene taler og events. Vores
bidrag var, "Stil et spørgsmål til din
politiker". Morten Bødskov og
Sofie Hæstorp Andersen tog imod
spørgsmål og svarene, blev sendt
live på Facebook.
Hen på eftermiddagen stod
regnen ned, men vores hold var
ikke til at slå ud.

Lys med hilsner. Foto: Anni A. Petersen

Vores sekretær Peter og kasserer
Søren, var blandt dem, som løb
mange runder ind, selvom himlen
åbnede sig. Det blev til 262 runder
for vores hold.
Det var med en større forståelse vi
forlod Stafet For Livet, et døgn
senere. Dagen efter tog vi på arbejde,
rejste til London, studerede og holdt
møder, men fighterne kæmper
videre.

Lennart Ramstrup, Sophie Hæstorp Andersen,
Morten Bødskov og Søren Skov Petersen

3 hurtige til holdkaptajnen
1. Hvorfor deltog vi i Stafet For
Livet?
Vi var først og fremmest med, fordi
det er en god og vigtig sag, som vi
gerne vil støtte op om. Derudover
er vi glade for lokale initiativer, der
kan give fællesskab i Rødovre.

2. Hvad fik vi ud af at deltage?
Vi, medlemmerne, fik en god dag
med hinanden. Derudover var vi
markant synlige blandt en masse
engagerede mennesker fra
foreningslivet i Rødovre. Og til sidst,
men ikke mindst fik vi opmærksom
på facebook fra Morten og Sophies
video.

Anni Arnoldsen Petersen og fightere

3. Hvordan ser fremtiden ud? Skal
vi være med til næste år?
Planen er, at vi skal være med næste
år - hvis der er opbakning i
bestyrelsen.

Holdkaptajn Anna Kirkegaard ude på ruten.

Finanslov:
Lappeløsninger kan
ikke skjule sparekurs
Af Morten Bødskov, Rødovres
folketingsmedlem
Regeringen har sparet mia. på
velfærden siden de kom til magten.
Nu forsøger regeringen at lappe på
besparelserne ved i valgåret at dele
velfærdsgaver ud bl.a. på sundhedsog børneområdet. Samtidig
planlægger regeringen at fortsætte
sparekursen og skattelettelserne,
når vi kommer på den anden side af
valget.
Det er tydeligvis ved at være valgår.
De sidste fjorten dage har budt på den
ene positive historie efter den anden
fra regeringens finanslovsudspil.
Men regeringen har nu i tre år
konsekvent skåret i velfærden år efter
år og så kommer de her til sidst med
en finanslov, hvor de forsøger at
dække over deres nedskæringspolitik.
Man bygger ikke et hus ved at fjerne
tre mursten den ene dag, og lægge
en enkelt tilbage dagen efter.
Tværtimod.

Isoleret set er det en fin lille
finanslov med mange små tiltag,
hvor de må have sig ladet
inspirere af vores politik.
Socialdemokratiet vil prioritere
velfærden. Ikke kun i år, men også
i årene efter. Vi bliver flere og flere
ældre, hvilket selvfølgelig er godt.
Men det kræver, at vi prioriterer
velfærden hvert år og ikke kun når
der er valg, hvis vi fremover have
en ordentlig velfærd.
Og så burde regeringen droppe
nedskæringerne på
uddannelserne allerede til næste
år i stedet for at forlænge
omprioriteringsbidraget tre år
endnu. Der er allerede sparet
milliarder på uddannelse under
den her regering, så det er ikke
flere milliardbesparelser, der er
brug for.
Det går godt i dansk økonomi og
der er råd til velfærden, hvis vi vel
at mærke vil prioritere velfærden.
Indtil videre er det kun dansk
økonomi, som er kommet ud af
finanskrisen. Velfærden er endnu
ikke fulgt med. Og det skyldes ene
og alene regeringens politik med
sparekurs og skattelettelser. Intet
andet.

Regeringen har siden
regeringsskiftet sparet 4½ mia.
kr., svarende til 1½ mia. kr. om
året, på velfærden, når man
sammenligninger udgifterne
med det stigende
udgiftsbehov på grund af flere
ældre.
De senest tre år er der blevet
93.000 flere ældre på 70 år og
opefter. Besparelsen på 4½
mia. kr. svarer til 9.000
hjemmehjælpere.
Regeringen lægger fra 2020 og
frem op til yderligere massive
besparelser, når man
sammenligner regeringens
planlagte vækst i det offentlige
forbrug på kun 0,3 pct. med
det stigende udgiftsbehov.
Hvis regeringen får sin vilje,
skal der hvert år spares
yderligere godt 1½ mia. kr. på
velfærden efter valget, således
at der i 2025 samlet er sparet
10 mia. kr.
De 10 mia. kr. svarer det til
næsten 20.000 færre
hjemmehjælpere og
pædagoger, der kan tage sig
af vores ældre og børn.
At politik betyder noget ses af,
at Thorning-regeringen
dækkede det demografiske
træk i tre ud af fire år på trods
af, at der var økonomisk krise,
imens Løkke indtil videre har
dækket demografien i nul ud
af tre år her under opsvinget.

Morten Bødskov, Rødovres folketingsmedlem

Folketingsvalget kan komme
meget hurtigt. Det er ikke
lappeløsninger velfærden og
væksten har brug for.
Danmark har brug for en
socialdemokratisk ledet
regering.

Sammen om Kærene

I ugerne før kampagnedagen
havde vores uddelernetværk været
ude og dele invitationer ud i
Kærene. Morten Bødskov og Kåre
Isholm Petersen gik dør til dør og
fik nogle gode samtaler med
beboerne i kvarteret.

Af Lone Albrechtsen
Et gigantisk tigerhoved og en masse
hoppende, skrigende og grinende
børn. Det var hvad der mødte den,
som lagde vejen forbi
kampagnedagen ved kærene.

Hvorfor holdt vi nu
kampagnedag i Kærene?
Bestyrelsen besluttede at det
kunne være spændende at sætte
børnefamilierne i fokus. Derfor
blev det bestemt at det ene af
vores to årlige kampagnedage
skulle holdes i Kærene, i stedet for
ved tyren.

Det var en solrig dag den 2.
september og stemningen var god på
den store græsplæne ved Kærene.
En popcornmaskine poppede frejdigt
popcorn til børnene og de voksne
kunne få en øl eller vand i baren.
Rødovres politikere havde udfordret
BK Vest til en fodboldkamp. Der blev
kæmpet bravt. Vores hold fik to mål,
scoret af Martin Baden og Morten
Bødskov, men vi måtte alligevel se os
slået med en 5-2 sejr til BK Vest.
Spændingen steg igen, da
konkurrencen om en middag for to i
Snapsetinget, skulle afgøres. Det blev
Anni Frederiksen, som vandt.

Michel Berg i aktion.

Morten Bødskov og Lars O.
trækker vinderen af konkurrencen.

Tak til vores medlemmer, som
hjalp til.

Rødovres politikere udfordrede BK Vest

Nyt fra Region
København
Af Martin Baden
I regionen er det tid til
budgetforhandling. Bagtæppet
for denne forhandling er
økonomiaftalen, som blev lavet
før sommerferien imellem
regionerne og staten. Efter
aftalen bliver der tilført
regionerne 1 mia. kr. til sundhed,
heraf er de 200 mio. øremærket
psykiatrien.
Der kommer yderligere 50 mio. til
kollektiv trafik, og så skal
regionerne finde besparelser på
500 mio. ved hjælp af teknologi.
De besparelser, der kan findes
ved hjælp af nye teknologiske
løsninger, kan regionerne selv
beholde.
En af de positive ting i aftalen
er, at vi kom af med 2%
produktivitetskravet.
Produktivitetskravet havde
betydet markante nedskæringer
over alt i regionen, med
serviceforringelser for borgerne
som resultat.

En ny ting i økonomiaftalen er, at
man har indført en
nærhedsfinasiering. Det handler om
et øget samarbejde imellem
kommuner og regioner. Og det er der
behov for.
Mange borgere oplever, at “falde
imellem to stole” for eksempel i
forbindelse med
udskrivningsforløb - ikke mindst i
psykiatrien.
Det bliver interessant at følge de nye
tiltag og se de optimerede
samarbejdsforløb imellem
kommuner og regioner i den
kommende budgetperiode.
Økonomiaftalen er bedre end
forventet, men den dækker dog ikke
det faktiske behov.
Ændringer i demografien og øgede
medicinpriser, sætter den regionale
økonomi under pres. Det betyder at
vores hospitaler skal spare, men
heldigvis ikke så meget som frygtet.
På trods af besparelser er der
alligevel mulighed for at skabe
forbedringer på nogle områder, ved
at prioritere hårdt og hele tiden gøre
tingene bedre.

Det er vores ønske at styrke
indsatsen for flere praktikpladser
og øget rekruttering på
erhvervsuddannelserne. Det skal
bla. ske på vores egne
arbejdspladser, men også på de
mange bygge- og anlægsprojekter i
Region Hovedstaden.
Den kollektive trafik skal
forbedres, derfor foreslår vi, at
gøre noget for
fremkommeligheden for vores
busser, så de kan komme
hurtigere frem i den tætte
hovedstadstrafik.
Det bliver spændende at se, hvad
forhandlingerne med de øvrige
partier ender med, måske ligger
resultatet klart når I læser disse
linjer.
Socialdemokratiets vision er
klar, vil ønsker en stærk
hovedstadsregion i vækst og
udvikling - med borgene i
centrum.

Noget af det, vi arbejder på at få
igennem, er en styrket indsats i
børne- og unge psykiatrien. I det hele
taget står psykiatrien højt på vores
dagsorden.
Vi ønsker også en opnormering af
bemandingen af visse medicinske
afdelinger, for her er der - efter vores
mening - et efterslæb.
Socialdemokratiet vil tilføre flere
ressourcer til akutområdet.
Martin var med til at sikre vores hold et
flot resultat, ved Stafet For Livet

Vores første mål i fodboldkkampen
mod BK Vest blev scoret af Martin.

Kan vi udnytte
Artillerimagasinet
bedre?
Af Lennart Ramstrup
Aktivitetsformand
En søndag i februar gik jeg en tur på
Vestvolden. Denne weekend var det
vel 2 til 3 minus grader, men helt
vindstille og højt solskinsvejr. Der
var rigtig mange mennesker ude.
Ældre mennesker, børnefamilier,
hundeluftere, kondiløbere og
cyklister. Det er der næsten altid.
Den dag gik min tur forbi
Artillerimagasinet.
Jeg har tit tænkt på, hvorfor vi ikke
bruger volden mere aktivt?
Jeg vil gerne arbejde for at gøre vores
del af volden mere brugervenlig og
historisk oplysende.
Der er nogle oplagte muligheder.
Blandt andet Artillerimagasinet.
Jeg kan ikke forstå hvorfor det ikke er
åbent i weekenden?
Jeg er vidende om at der fra tirsdag til
fredag er åbent i Artillerimagasinet
fra 9-15, altså midt i arbejdstiden.
Hvis det også havde åbent i
weekenden (de servere kaffe, te, og
kage til daglig), er jeg overbevidst om
at rigtig mange mennesker ville få
glæde af det.
Jeg taler her om hr. og fru Hansen,
som måtte gå tur, cykle forbi, eller
lufte hunden. De har ikke muligheden
for at få en kop kaffe, og samtidig
høre om den kulturarv vi er så
heldige at have her i Rødovre. Bare
fordi de kom forbi i en weekend.
Udover Artillerimagasinet er der også
Batterimagasinet,
Paradismagasinerne, og
Krudtmagasinerne.

Artillerimagasinet på Vestvolden. Foto: Lennart Ramstrup

Forslag til at bruge
ArtilleriImagasinet mere aktivt:
Have åbent i weekenden.
Have løbende
kunstudstillinger.
Arrangere
udendørs/indendørs
koncerter.
Grøn koncert for de unge om
sommeren på plænen foran
eller på selve anlægget.
Arrangere foredragsrækker.
Renovere og udstille
måleapparatet, som
Metrologisk Institut har
stående i bunkeren bagved.
Samle de oplysende plancher
langs voldgaden på en
computer/skærm, så man kan
se og høre lidt om Vestvolden
og Vestegnenshistorie, samt
events m.v.
Det samme kunne gøres i
Batterimagasinet forenden af
Rødovre Parkvej.

Der er flere forskellige
foreninger der interessere
sig for Vestvolden, Visset
Vestegnen og Vestvoldens
venner. De interessere sig
for vedligeholdelse-,
bevarings-, og frednings
spørgsmål. Dette er
selvfølgelig meget vigtigt,
og skal selvfølgeligt have
al mulig støtte.
Jeg er bevidst om at der
kan være økonomiske
modsætninger mellem
stat og kommune. Men jeg
tror at det er et spørgsmål
om vilje.

KALENDEREN
Årsmøde
Torsdag 27. september, kl. 19 på Rødovregaard
På årsmødet orientere Borgmester Erik Nielsen
om det lokalpolitiske. Morten Bødskov vil, som
medlem af folketinget informere om det
landspolitiske og Martin Baden fortæller om hvad
der sker i Regionen.
Vores formand Lars vil berette lidt om hvad der er
sket i foreningen siden generalforsamlingen.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Torvemøder
Lørdag d. 15. september, kl.10.30 -12.30
Rødovre Centrum, busstop v. Tårnvej
Lørdag d. 22. september, kl.10.30-12.30
Fakta, Fortvej
Lørdag 29. september, kl. 11 - 13
Fakta, Rødovrevej
Lørdag d. 6 oktober, kl. 11 - 13
Netto, Kærene
Lørdag 13. oktober, kl. 11 -13
Fakta, Valhøjs Allé
Lørdag 20. oktober, kl. 11 -13
Netto, Veronikavej
Lørdag 27. oktober, kl. 11 -13
Rødovre Centrum, busstop v. Tårnvej
Lørdag 3. november, kl. 11-13
Islev Torv
Lørdag 10. november, kl. 11 -13
Fakta, Valhøjs Allé
Lørdag 17. november, kl. 11 -13
Fakta, Fortvej
Lørdag d. 24. november, kl. 11- 13
Islev Torv

Medlemsmøde
Onsdag den 3. oktober, kl. 19-21,
på Christiansborg. Se invitation på
modsatte side.

Mandagscaféen
D. 1. oktober får vi besøg af
Benny Engelbrecht
som er valgt til folketinget for
Sønderborgkredsen i 2007.
Han har været skatteminister, og har
beklædt flere forskellige udvalgsposter.
Det er en alsidig politiker, der kommer
dagen før åbningen af folketinget, så der
bliver rig mulighed for at stille aktuelle
spørgsmål.
Benny er er født og opvokset i
København, men flyttede allerede som 20årig til Sønderjylland, hvor han bor med
sin kone Charlotte, der er byrådsmedlem
for Socialdemokraterne i Sønderborg
Kommune. Og så tager han sin tro guitar
med, og vi har jo sangbøger i lokalet.
D. 5. november er cafégæsten
Lars Gaardhøj, regionsmedlem i Region
Hovedstaden og formand for den
socialdemokratiske gruppe.
Lars er desuden medlem af
forretningsudvalget, sundhedsudvalget og
formand for Erhvervs-, vækst- og
forskningsudvalget.
Derudover er han medlem af Danske
Regioners bestyrelse.
Også her bliver der mulighed for at stille
alle de spørgsmål, vi gerne vil have svar
på.
Vi mødes i Partilokalet i AOF
Rødovre.
Der er kaffe, te og hjemmebagt
kage for en tier.
Der er ingen tilmelding
– bare mød op.
Preben og Kirsten.

Medlemsmøde
om det nye folketingsår
Rundvisning

oplæg

debat

INVITATION
3. OKTOBER 2018 KL. 19.00
CHRISTIANSBORG
Kære medlem,
Tak fordi du er medlem af Socialdemokratiet Rødovre.
I partiforeningen er vi meget aktive. Vi bruger meget tid på
debatter og aktiviteter. Alt sammen med det formål at
styrke Socialdemokratiets indflydelse og politikudvikling.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at invitere dig til ind på
Christiansborg. Arrangementet afholdes på
Christiansborg;
Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 19.00 – 21.00
Arrangementet starter med rundvisning på
Christiansborg, hvor vores folketingsmedlem Morten
Bødskov viser os sin arbejdsplads, giver os en aktuel
status på temperaturen på ”Borgen” og fortæller om
forventningerne til valgåret. Dernæst nyder vi kaffe og
kage i det socialdemokratiske gruppeværelse. Her vil
partiforeningsformand Lars O. Harritslev Lauritzen vil
fortælle om de muligheder medlemskabet giver dig.
Vi mødes kl. 18.45 ved Folketingets besøgsindgang.
Tilmelding sker elektronisk ved trykke her: TILMELDING
eller til medlemsansvarlig Kåre Petersen på mobil
51180288 eller på mail corepetersen@hotmail.com
(senest 1. oktober)
Venlig hilsen
Lars Otto Harritslev Lauritzen, formand
Socialdemokratiet Rødovre

RØDOVRE

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

Mennesker mødes og taler om politik ved vores stand ved
Stafet For Livet.
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