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Tak for i år
Redaktøren vil gerne sige tak for i år og særligt tak
til jer, som skrev artikler og debatindlæg til bladet.
Her i året sidste udgave vil jeg gerne præsentere
dig for medlemmerne af redaktionsgruppen.
Måske bliver du inspireret til selv at være med.
Jakob Zeuthen har fra
begyndelsen givet bladet
kvalitet og nyhedsværdi. Jakob
er en dygtig journalist, som altid
sætter medlemmerne først.
Jakob Zeuthen

Finn Gade Ærø

En vigtig del af bladet er
billederne og heldigvis har vi
Finn Gade Ærø, som er en
erfaren og dygtig fotograf. Finn
er altid klar, til at skildre
stemningen og fællesskabet ved
arrangementerne.
Kåre Isholm Petersen, vores
medlemsansvarlige, har for
nyligt sluttet sig til gruppen og
har allerede bidraget med ideer
og tekst til bladet.

Kåre Isholm
Petersen

Jeg vil gerne sige jer alle tak for
den tillid, opbakning og ikke
mindst ros, som vi har fået for
bladet i løbet af året. Det giver
energi og arbejdsglæde til at
gøre det endnu bedre næste år.
Lone Albrechtsen Glædelig jul og godt nytår
Lone Albrechtsen
Redaktør

Henvendelse til redaktionen:
Lone Albrechtsen: lone.albrechtsen@gmail.com
Kåre Isholm Petersen: corepetersen@hotmail.com
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Leder
Kom bare an Løkke.
Rødovre er klar
Af Lars O. Harritslev Lauritzen

Kære Medlemmer

Der er godt gang i den politiske
debat. Finanslov, banker,
folketingsvalg. Hvad kan vi vente
os af den nærmeste fremtid?
I skrivende stund er der
finanslovsforhandlinger på
Christiansborg. Når du læser
denne leder, er en aftale sikkert
på plads mellem regeringen og
Dansk Folkeparti. Over for denne
aftale står partiets oplæg ”Gør
gode tider bedre – for alle”. Her
skitserer vi en anden vej end
regeringens, som fortsætter den
skæve kurs med besparelser på
kernevelfærd som
omdrejningspunkt.
Vi i Socialdemokratiet vil en anden
vej. For at gøre gode tider bedre
for alle, har partiet fire prioriteter
til finansloven for 2019.
At sikre tryghed om velfærden.
At prioritere en mere ambitiøs grøn
omstilling af Danmark.
At investere i uddannelse og
opkvalificering.
At sikre større retfærdighed i
vores skattesystem.
Desværre tror jeg ikke at vi får
den store indflydelse på
finansloven, men måske kan være
med i nogle enkelte delforlig.
Et andet spørgsmål, som alle taler
om er; hvornår kommer
folketingsvalget? Jeg tror ikke det
bliver lige nu. Venstre går tilbage i
meningsmålingerne.
Hvad er det for emner vi kommer
til at slå på i valgkampen?

Der er bl.a. udsendt et oplæg på
det sociale område som har tre
pejlemærker, og hvor børnene
sættes meget højt.
I det første vi vil sætte tidligere og
mere konsekvent ind, når det
kommer til at hjælpe de mest
sårbare børn i samfundet. Det skal
være slut med berøringsangst
overfor hjem, hvor barnet åbenlyst
ikke har det godt. Og vi skal have
langt stærkere tilbud til de
forældre, der har det svært, men
som rent faktisk vil deres barn det
bedste.
I det andet ser vi på vores fælles
velfærdsinstitutioner som nøglen til
at give socialt udsatte børn en
bedre fremtid. Det kræver både
nye redskaber og flere ressourcer.
Derfor vil vi i stedet for flere puljer
og projekter hellere satse på vores
daginstitutioner, fritidsklubber og
skoler.

Det bliver spændende, om vi også
får gang i debatten og udbredt Den
Socioøkonomiske
Investeringsmodel, SØM, der er et
beregningsværktøj, der kan styrke
beslutningsgrundlaget og sætte
fokus på de økonomiske
konsekvenser, der kan være ved at
investere i sociale indsatser, som
Pernille Rosenkrantz-Theil skriver
om i sin nye bog og som hun rejser
landet rundt med i øjeblikket. Hvis I
får mulighed for at høre hendes
oplæg eller læse hendes bog, så bør
i gøre dette.
Vi er også klar lokalt. Vi har styr på
det organisatoriske i valgkampen.
Vores kampagneudvalgsformand
Anna Kirkegaard har indkaldt
kampagneudvalget til at finjustere
den 3 uger lange kampagne vi plejer
at køre. Plakaterne er trykt, de to
hold der skal afsted 1 time efter
valget er udskrevet og de centrale
steder og lyskryds i Rødovre, er
fundet.
Vi har opdateret vores store uddeler
netværk, som med 103 ruter dækker
hele Rødovre. Vi har planerne
nedfældet på papir, men vi kan ikke
gå helt ud i enden af kæden, nemlig
der hvor vi beder jer om at være
med klokken det og det, der og der.

Og det tredje pejlemærke drejer sig
om at der findes grupper af
mennesker i Danmark, som vi ikke
hjælper godt nok. De allermest
udsatte, dem på kanten af
samfundet. Mennesker som lever
på gaden med prostitution eller
misbrug. Det er ofte mennesker,
som er blevet svigtet gennem hele
deres liv – af forældre, som skulle
passe på dem og af systemet, også
her skal indsatsen styrkes.

Det er svært at lave den allersidste
planlægning inden vi har datoen. Så
når Løkke trykker på knappen, vil
nogle af de første dage gå med at
finde folk til aktiviteter ved Stogstationer, torve og i centret, samt
at finde ud af hvem der kan hjælpe
på de sidste 9 plakathold.
Vi sætter 750 plakater op af Morten
Bødskov, som vi plejer. Alt det vil I
høre meget mere om når valget er
udskrevet.

Så tror jeg også at klima og miljø
bliver et centralt emne. I partiet har
vi en vision om en fremtid, hvor vi
lever, bor, producerer og
transporterer os selv på en måde,
der ikke ødelægger vores klima og
miljø. En fremtid baseret
udelukkende på ren energi.

Indtil da vil jeg benytte lejligheden til
at ønske jer alle og jeres familier en
glædelig jul og et lykkebringende
nytår.
Hilsen
Lars O.

25 år som borgmester i
Rødovre
Af Lone Albrechtsen
Kampen for folkestyret og
respekten for det lokalpolitiske har
præget årene med Erik Nielsen som
borgmester. Erik har været dygtig
til at formidle den
socialdemokratiske politik og
resultaterne i Rødovre.
I et interview til Rødovre Lokal TV
fortæller Erik om tiden som
borgmester og enkelte højdepunkter
gennem de 25 år.
"Der har været mange
højdepunkter..., møder med borgerne
hvor vi har udrettet noget.
Da vi byggede Broparken,
skøjtehallerne, tennisbanerne,
indvielsen af vandværket. Det er ikke
mange borgmestre får mulighed for at
indvie et vandværk. Her for nyligt er
det teknologi og innovation i
folkeskolen, som har været et
højdepunkt."
I socialdemokratiet i Rødovre glæder
vi os over det gode samarbejde
mellem de folkevalgte til
kommunalbestyrelsen og
lokalforeningen.
I begyndelsen af Eriks tid, som
borgmester var der mindre roligt.

Der var drama i 1992, da der skulle
vælges en borgmesterkandidat.
Dengang var der 3 partiforeninger i
Rødovre (Islev, Nord og Syd).
På et fællesmøde i januar meddelte
Islev partiforening, at de ønskede at
genopstille borgmester Per Møller,
men partiforeningerne Nord og Syd
ønskede ikke en genopstilling.
Det kom til en urafstemning, hvor Erik
fik flertal og dermed blev valgt til ny
borgmesterkandidat. Senere på året
valgte Per Møller, at udtræde af partiet
og i en kort periode var Rødovre uden
en socialdemokratisk borgmester.
Erik beskriver i dag den tid, som
følelsesmæssigt kompliceret for alle.
Året efter var der kommunalvalg og
det blev et flot valg for den nye
borgmesterkandidat med 4015
personlige stemmer. Den 10.
december blev Erik, af
kommunalbestyrelsen, konstitueret til
borgmester, med tiltrædelse 1. januar
1994. Det er nu 25 år siden.
Det er måske den tidlige erfaring, som
har medvirket til, at Rødovre
kommunalbestyrelse anstrenger sig for
at gøre det godt. “Det der præger
Rødovre kommunalbestyrelse, er et
ønske om, at det skal være
præsentabelt og ordentligt, det der
foregår her.”- udtaler Erik Nielsen

Der ligger mange nye højdepunkter
og udfordringer forude, men som
altid er Erik optaget af folkestyrets
fremtid og de næste generationer.
"Det vigtige er demokratiforståelsen,
så fremtidens børn og unge forstår
hvad der sker i et demokrati, for ellers
er demokratiet faktisk i fare."
Tak Erik, fordi du kæmper for
demokratiet, de socialdemokratiske
værdier, og for Rødovre.

Tillykke
Kilder: Rødovre Lokal TV v/ Jan Hlleborg
(se hele interviewet på vores Facebookside)
og Socialdemokratiet i Rødovre fra 1906 til
2006. Red. Helge Møller

Erik Nielsens 25 års
jubilæum som
borgmester i Rødovre
bliver fejret med en
reception.

Fredag den 4. Januar
kl. 13 - 16, i Viften

INVITATION
NYTÅRSKUR
Lørdag d. 2. februar 2019
Kl. 13.00-16.00
Rødovregaard, Loen
Vi vil prøve at tage en gammel tradition op igen, og
derfor vil Aktivitetsudvalget arrangere en
nytårskur.
Vi vil sige tak for det gamle år til alle vores
medlemmer.
En stor tak til det store omdeler netværk og de der
trofast møder op til 1. maj, Grundlovsdag, mandags
cafe, eller når der er andre arrangementer
og aktiviteter.
Samtidig vil vi sige goddag til det nye år med ikke
mindre end to valg, hvor vi får rigtigt travlt.

Kom og vær med
Det bliver en hyggelig lørdag i februar med
musik ved Nicolai Bang, underholdning
ved Christian(Chrumme) Christensen, samt
mad med en tre retters menu.
Der kan købes øl, vin og vand.
For at deltage i Nytårskuren skal du betale 120,- kr.
senest den 10. januar 2019,
enten via bank, reg. nr. 5329 kontonr. 352062
eller MobilePay 2615 4920, oplys navn ved
overførelsen samt Nytårskur.
Du er velkommen til at tage ledsager med (også
uden medlemskab) pris 120,-kr.

Børn er også meget velkomne, gratis deltagelse
for børn, men oplys det gerne ved tilmeldingen.
Håber vi ses den 2. februar 2019.
Hilsen
Aktivitetsudvalget

Bugetforlig 2018

Et bæredygtigt
Rødovre til fremtidens
generationer
Af Britt Jensen, Gruppeformand (S)
Jeg tror de fleste af os er optaget
af, at vi passer godt på vores
fælles ressourcer og gør vores
yderste for at sikre en
bæredygtig fremtid. Så vi kan
aflevere et bedre samfund til
næste generation med et rent
miljø og mulighed for et godt og
sundt liv. Kort sagt et samfund,
der er bedre end det vi selv
overtog. Det har altid været en
god retningspil for
Socialdemokratiets politiske
prioriteringer i Rødovre.
Og sådan skal det selvfølgelig være.
Vi kan ikke være andet bekendt.
Derfor har især to områder præget
den seneste politiske debat i
Rødovre – nemlig: At vi skaber
rammerne for, at få den første
røgfrie generation i 2030 og at vi
minimerer trafikstøjen mest muligt.
I Kommunalbestyrelsen har vi
arbejdet med vores støjhandleplan
og med at indgå en
partnerskabsaftale med Kræftens
bekæmpelse og Trygfonden om en
røgfri fremtid..
Selv om det lyder som et par sager i
rækken af mange sager, der løber
glat igennem kommunalbestyrelsen
– så ligger der virkelig mange
overvejelser, debatter og
beslutninger bag begge
beslutninger.

Næste generation skal være
røgfri i 2030

Vi sætter trafikstøj skakmat
i Rødovre

Vi har en helt særlig udfordring i
Rødovre. Vi bærer rundt på et par
triste rekorder, når det drejer sig om
rygning.

Støj har indflydelse på vores
sundhed. Støj kan give stress og
medvirker til søvnproblemer.
Derfor har støjhandleplanen stor
betydning for os alle i
lokalsamfundet. Hele året har vi
drøftet støjhandleplanen for 2018
til 2023 og den er netop godkendt i
kommunalbestyrelsen. Det
langsigtede mål er, at alle boliger
langs kommunens veje højst
udsættes for 58 dB, der er den
gældende vejledende grænseværdi
for trafikstøj.

Rødovre har 18 pct. daglige rygere,
hvilket desværre er over
gennemsnittet i regionen. Og hvert
10. Rødovrebarn udsættes dagligt
for passiv rygning. Det er dobbelt så
højt som landsgennemsnittet.
Det er ikke rekorder vi er stolte af.
Især ikke rekorden for børnene. Det
kan vi ikke være bekendt for vi har
et helt særligt ansvar for at sikre
børn en sund opvækst uden passiv
rygning.
Og det er baggrunden for, at vi
indgår en partnerskabsaftale med
Kræftens bekæmpelse og
TrygFonden om ”røgfri fremtid” så
vi sikre, at næste generation kan
blive den første røgfrie generation i
2030.
Partnerskabsaftalen skal medvirke
til at sætte initiativer i gang for at
reducere unges rygning og sikre, at
børn slet ikke begynder at ryge.
Aftalen ligger fint i forlængelse af
vores nuværende ambitioner i
sundhedspolitikken: At børn og
unge har ret til at vokse op uden
røg og med mulighed for et godt og
sundt liv.

Støjhandleplanen indeholder en
række initiativer, der skal medvirke
til at nedsætte trafikstøjen og på
sigt sikre at ambitionen nås.
Der er mange støjreducerende
initiativer i støjhandleplanen bl.a.
brug af støjreducerende asfalt,
nedsættelse af hastigheden,
fremme cykeltrafik og den kollektive
trafik, særlig fokus på Motorring 3,
hvor undersøgelser viser, at den
støjreducerende asfalt virker bedst
samt krav om støjreduktioner ved
nyt boligbyggeri.
Støj har meget stor indflydelse på
vores livskvalitet og muligheden for
et sundt liv og derfor er vi meget
optaget af at sikre mest mulig
støjreduktion i Rødovre.

Stafet For Livet

Mønsterbryderen
Af Jakob Zeuthen
Viceborgmester i Rødovre
kommunalbestyrelse, Britt
Jensen, er en mønsterbryder:
familiens første student, første
akademiker, som har bevaret
den sociale indignation fra
barndomshjemmet i Nakskov
med en hjemmegående mor og
en fagforenings-engageret
elektriker-far,
fagforeningsformand.
Hun er flinke-pigen, som fik fine
karakterer i skolen, i gymnasiet og
fik topkarakterer, da hun blev
cand.scient. adm. fra Roskilde
Universitet med en senere
bachelorgrad i ledelse, så hun må
siges at hun er veluddannet til sine
politiske hverv og til jobbet som
karrierechef i Sygeplejerskernes Akasse. Som hun siger det: ” Jeg
besluttede mig tidligt for at blive
dygtig, veluddannet, og siden har
jeg uddannet mig løbende”.
Britt Jensen fik indpodet
socialdemokratiet i sit
barndomshjem. Faderen arbejde
som elektriker på Nakskov
Skibsværft – byens stolthed – som
gav velstand. Mange jobs gik i arv
fra far til søn; men med værftets
lukning i 1986 faldt velstanden på
Vestlolland til ingenting. Britts far
fik arbejde på Farøbroerne
samtidig med at han arbejdede på
fagforeningskontoret. Han havde
ofte Britt med, så hun oplevede
den faglige kamp på nærmeste
hold. Som hun siger det: ” Faglig
kamp var min barndom”.

Politikeren Britt

Det betød, at hun tidligt meldte sig
ind i DSU. Hun flyttede til Rødovre,
hvor hun blev formand for DSU, og
en dag i 1993, hvor hun kørte i bil
sammen med partiformanden
Helge Møller, tog han piben ud af
munden og spurgte hende, om
hun ikke havde lyst til at komme i
kommunalbestyrelsen.

Hun sagde ja og fik plads som
nummer seks på opstillingslisten.
I valgkampen kørte DSU kampagne
for hende med sloganet ”Sikker 6,
sikkert valg”, og det blev et sikkert
valg for den 25-årige Britt, som
insisterede på at komme i
socialudvalget, en post, hun har
haft lige siden, først som
næstformand og efter to år som
formand.
For det er det sociale, som står
hendes engagerede hjerte nær.
”Da jeg kom ind, var der noget,
som skulle ændres. Vi havde
dengang 60 klagesager. I dag – i
2018 – er der ingen”, siger hun.
”Vi har fået Sundhedscentret,
Børnehuset, Frivilligcentret,
Boligsocialt arbejde,
Rådgivningscentret for Misbrugere
og Familiehuset, altså samlet
faglighederne i relevante centre;
men det, som har gjort mig mest
stolt var da vi blev
danmarksmestre i socialt arbejde.
Socialpædagogisk Landsforbund
havde undersøgt landets
kommuner ud fra 110 sociale
parametre, og vi – Rødovre
Kommune – blev nummer et. Vel
nok, fordi vi tager udgangspunkt i
loven – og ikke i minimumskrav.
Jeg blev glad for værdigheden,
fordi vi blev bedømt af nogen, som
har forstand på det”.

Privat-Britt

Britt værner om sit privatliv, om
privatpersonen Britt. Mange tror,
at det skyldes blufærdighed; men
selv siger hun ”Når man har det
sociale område, er der perioder
med dramatiske trusler, så derfor
er min adresse og min
mobiltelefon hemmelig.
Men hun bor sammen med sin
Jens i et rækkehus i socialt byggeri i
kommunen. Jens arbejder som
konsulent (regnskab, AD og IT).
Han har en fortid som
ishockeyspiller på Rødovres
førstehold - og med spil for
landsholdet.
Er der plads i dit liv til privat-Britt?
”Min kalender er fyldt. Jeg har et
højt energiniveau, og jeg stortrives
med mit arbejde og det politiske;
men jeg er god til at koble af, især
på min cykel.

Jeg reflekterer, når jeg cykler – min
cykel er det fedeste sted - og jeg
cykler meget, mindst 30 km om
dagen, blandt andet til og fra
arbejdet i København, og sammen
med Jens på Rødovre-egnen. Og så
har vi et lille bondehus på en mark
på Lolland, hvor vi besøger
familien og cykler og går lange
traveture”.

Kultur Britt

Og så er der ferierne, som oftest
går til New York?
”Jens og jeg holder utrolig meget af
NYC, hvor vi har venner. Vi går på
museer (MOMA er mit
favoritmuseum), til musicals, spiser
godt på restauranter og traver i
timevis rundt i byen med en
multietnisk, venlig og
imødekommende befolkning.
NYC er blevet vores ferieby, som vi
besøger så ofte som muligt.
Herhjemme går vi til musicals på
Folketeatret; men der er ikke
megen tid til museumsbesøg og
den slags, fordi arbejdsliv, det
politiske og fritidslivet smelter
sammen” på en anden måde.
Læser du bøger?
”Ja; men det bliver mest til
faglitteratur og politiske
biografier”, siger hun med et smil
og sine levende øjne vel vidende,
at det igen er flinke-pigen, som
taler. ”Lige nu er jeg i gang med
bogen om Helle Thorning; men
”Kongemordet” af Hanne-Vibeke
Holst er det da også blevet til”.
Ja, også når det gælder fritiden, er
det flinke-pigen –
mønsterbryderen - som træder i
karakter. Hvis ikke man kender
hende, kan det virke næsten
umenneskeligt; men jeg kender
hende og ved, at hendes gode liv
hænger sammen.
Da jeg forlod rækkehuset tænkte
jeg, at hun er for god til
Christiansborg – men at hun kan
nå langt i Rødovre.
I januar kan Britt fejre 25 års
jubilæum, som
kommunalbestyrelsesmedlem.
Det bliver fejret med en
reception
Torsdag d. 17. januar,
kl 14.00 i Viften

2018
Et år med politiske debatter, fællesskab og en
fornem pris

Billeder fra året der gik i tilfældig rækkefølge:
Kredskonference
Store Cykeldag
1. maj
2 debatmøder
Vores Facebook side har over 500 likes
Dør - til - dør
Grundlovsdag

Stafet For Livet
Sammen om kærene
Prisen for bedste medlemshvervningsinitiativ
Mandagscaféer med bl.a. Benny Engelbrecht,
Ejner K. Holst og Jesper Pedersen
Torvemøder, det blev til 23 torvemøder
forskellige steder i Rødovre
Årsmødet

Lokalsamfundene
skal styrkes
Af Morten Bødskov, Rødovres
folketingsmedlem
Regeringen har gang på gang
forsøgt at føre en politik, der ville
svække det danske
velfærdssamfund. En politik som
er både socialt og geografisk
skæv. Lettelser i topskatten.
Ingen progression i boligskatten.
Store besparelser på
ungdomsuddannelserne i
provinsen. Nej til Togfonden.
Færre vindmøller.
Vi kan være tilfredse med, at der er
lykkedes for Socialdemokratiet at
forhindre mange af de initiativer, der
ellers ville vride Danmark mere
skævt, end det i forvejen er. Men
Socialdemokratiets ambition handler
ikke kun om at forhindre regeringen
i at trække Danmark skævt.
Vi vil skabe en ny udvikling, hvor vi
styrker det, der har gjort vores land
stærkt. Vi vil have nærheden tilbage.
Fordi vi synes, at Danmark er for lille
et land til, at forskellene bliver for
store. Fordi vi synes, at Danmark er
for rigt et land til blindt at acceptere,
at det ikke kan betale sig også at
sikre velfærd og muligheder uden
for byerne.
Løkke centraliserede Danmark
Skolelukninger, færre sygehuse,
længere til nærmeste politi. Det er
ikke kun resultatet af en ustoppelig
international urbanisering. Det er
resultatet af politiske beslutninger.
Beslutninger taget med åbne øjne.
Og særligt én politiker har mere end
nogen anden ansvaret: Lars Løkke
Rasmussen.
Med kommunalreformen ville vi –
ifølge Lars Løkke Rasmussen – få
”den bedste løsning – til den billigste
pris”. Den ville endda ”gøre det mere
attraktivt at bo på landet”. I dag ved
vi, at det ikke var sandt. Det var mest
af alt en skrivebordsøvelse, der fik
alvorlige konsekvenser for balancen
i Danmark.

Vi vil have nærheden tilbage
Vi kan ikke rulle hele udviklingen
tilbage. Men vi kan skifte retning for
udviklingen. Og skubbe på en positiv
udvikling af lokalsamfundene. Derfor
har vi fremlagt et nyt Nærhedsudspil
med 19 konkrete tiltag, der blandt
andet skal bidrage til, at
lokalsamfundene styrkes, og
beslutningerne træffes tættere på
borgerne. Vi vil have nærheden
tilbage.
Sygehuslukninger har skabt et hul
tættere på borgerne
Siden Lars Løkkes kommunalreform i
2007, der blev startskuddet til en
øget centralisering i Danmark, er
mange lokale sygehuse lukket. I byer
som Kalundborg, Nakskov og
Haderslev har borgerne mistet deres
lokale sygehus. Og flere vil lukke i de
kommende år. Det betyder, at
mange har fået længere til
sygehuset. På den måde er der
mange steder skabt et hul tættere på
borgerne.
Lokale nærhospitaler skal bringe
nærheden i sundhedsvæsenet
tilbage
Socialdemokratiet vil have nærheden
i sundhedsvæsenet tilbage. Fordi det
giver tryghed, at hjælpen er tæt på,
når man har brug for den. Derfor
forslår vi, at der oprettes lokale
nærhospitaler, hvor borgerne kan
blive behandlet for helt almindelige
og ukomplicerede sygdomme tæt på,
hvor de bor. I stedet for altid at skulle
tage hele vejen til det store sygehus.
Det kan for eksempel dreje sig om
behandling af kronisk sygdom eller
operation for en sportsskade i knæet
eller skulderen. Hvilke konkrete
sygehusbehandlinger, der skal
udflyttes til nærhospitaler, skal
aftales lokalt mellem region og
kommune ud fra lokale ønsker og
behov.
Vi ruller ikke udviklingen tilbage,
men tager det næste nødvendige
skridt fremad
Vores forslag handler ikke om, at vi
vil rulle specialiseringen i
sygehusvæsenet tilbage. Gennem de
seneste ti år har vi samlet de
specialiserede behandlinger. Det har
været svære, men rigtige
beslutninger.

Svære, fordi det har gjort afstandene
i sundhedsvæsenet større. Rigtige,
fordi det sikrer patienter i hele landet
en behandling af høj kvalitet med høj
patientsikkerhed. Nu handler det om
det næste skridt: At sikre det nære
sundhedsvæsen og derved lukke det
hul, som udviklingen har skabt
tættere på borgerne.
Lokalsamfundene skal styrkes
Socialdemokratiet ønsker større lokal
medbestemmelse. Borgerne skal i
højere grad inddrages i beslutninger
om deres lokalområde og i at finde
løsninger på lokale udfordringer.
Konkret foreslår vi derfor at afprøve
borgerbudgetter, hvor en mindre del
af de kommunale midler stilles til
rådighed for en gruppe borgere, som
så finder ud af, hvordan de bedst kan
styrke lokalområdet. Ligesom vi vil
styrke lokalrådene, så de for
eksempel kan få større
medbestemmelse over kommunens
institutioner.
Socialdemokratiets ambition er, at
der skal være stærke lokalsamfund
med liv og fællesskab i alle dele af
landet. Lokalsamfundene skal styrkes
med flere nære velfærdstilbud. Og
hvor affolkningen har sæt sine
tydeligste spor, skal staten give en
større hånd med at få ryddet op.
Konkret foreslår vi derfor at fordoble
nedrivningspuljen. Særligt i
landdistrikterne er der flere tusinde
faldefærdige huse, der skæmmer i
landskabet og gør det svært at
tiltrække nye borgere. Der er behov
for yderligere støtte til at rive de
huse ned. Og så skal der være større
kontrol med boligspekulanter, der
lejer faldefærdige huse ud til
familier.
Derudover vil vi oprette nye
Velfærdscentre, der skal sikre lokale
velfærdstilbud. Så skal
kommunalreformen evalueres, og
der skal ske en opgaveudflytning fra
stat til regioner og kommuner.
Danmark er et lille land, men det er
fejl at tro, at centraliseringen kan
fortsætte. Det koster nærhed. Vores
vision for velfærdssamfundet bygger
i høj grad på trygge og levende
lokalsamfund. Derfor skal de styrkes,
og det sker med nærhedsudspillet.

En valgdag er en festdag!
Af Pia Hess Larsen
At kunne sætte sit kryds på en
stemmeseddel, og tage aktivt del
i demokratiet, er ikke noget man
kan i alle verdens lande. Derfor er
en valgdag en festdag, og det er
en stor glæde for mig at få lov til
at være tilforordnet.
Jeg var tilforordnet første gang ved
kommunal- og folketingsvalget i
2001 i Broparken, sidenhen på
Tinderhøj Skole, og de sidste 6 år på
Islev Skole.
Vælgerne møder frem til valgstedet i
godt humør, også når de må stå i kø
for at få lov til at sætte deres kryds.
Det er tydeligt, at vælgerne oplever,
at det er vigtigt at bruge deres
demokratiske ret.

Stemningen er god på valgstedet
mellem vælgerne og de
tilforordnede. Der bliver ofte lavet
lidt sjov eller slynget en kvik
bemærkning af sted, når
stemmesedlerne bliver udleveret.
På Islev Skole har vi en konkurrence
mellem valgbordene. Det gælder
om at få flest vælgere over til ”vores”
bord. Det hygger vi os meget med,
og vælgerne synes, at det er sjovt,
når vi vinker og kalder på dem. På
denne måde bliver en lang dag som
tilforordnet også mere festlig. Det er
samtidig også blevet mere enkelt
nu, hvor det hele foregår digitalt.

Vi varmer op til det kommende folketingsvalg med en artikel af
kommunalbestyrelsesmedlem Pia Hess Larsen. Pia fortæller
hvorfor hun er valgtilforordnet.
Hvis du har lyst til at være valgtilforordnet eller vil du vide mere,
så send en mail til medlemsansvarlig Kåre Isholm Petersen:
corepetersen@hotmail.com

Vi har altid skoleklasser, der
kommer for at se, hvordan det
foregår på et valgsted. Jeg synes,
det er hyggeligt og rigtig vigtigt, at
børn kommer på valgstedet, enten
med deres klasse eller med mor og
far, så de kan lære, at de som
voksne skal bruge deres
stemmeret.
Jeg hilser på vælgere, gode
bekendte, gamle skolekammerater
og deres familier. Det er
mennesker, jeg i en travl hverdag
ikke ser så tit, og det er hyggeligt at
møde dem, især på denne dag. Det
er grunden til, at jeg holder meget
af at være tilforordnet på netop
Islev Skole i det kvarter, hvor jeg
selv er vokset op, og nu bor i
sammen med min familie.
Jeg fortsætter med glæde som
tilforordnet og føler, at det er min
pligt som politisk aktiv.

Prisen gik til Rødovre
Af Lone Albrechtsen
Da det blev tid til at uddele de organisatoriske priser ved året kongres,
blev der stille blandt Rødovres delegerede. Alle lyttede intenst. Der var
spænding blandt de delegerede, fordi Rødovre var indstillet til prisen
for bedste medlemshvervning.

Partisekretær Jan Juul Christensen,
fortalte om prisen, som består af et
diplom og 5000 kr. til foreningens
arbejde.
Jan Juul Christensen begrundede
tildelingen af prisen, således: "De har
vundet prisen for bedste
medlemshvervning, fordi de har
indarbejdet medlemshvervnings
initiativer i alle deres aktiviteter. Ikke
mindst har de vundet, fordi de har
lavet en lokal hvervefolder."

På billedet ses fra venstre: Medlemsansvarlig Kåre Isholm Petersen,
formand Lars Harritslev Lauritzen og partisekretær Jan Juul Christensen.

Nyt fra
Regionsrådet

Ved Martin Baden,
Regionrådsmedlem
Som regionrådsmedlem får man
mulighed for at beskæftige sig med
mange ting. Jeg har været så heldig,
blandt andet at få lov til at
beskæftige mig med fordeling af
forskningsmidler i EU og med at
hjælpe kommuner, region,
universiteter og virksomheder i
regionen med at skaffe midler i EU.
november måned havde jeg
fornøjelsen af, at sidde for
bordenden da vi i Interreg Øresund,
som er et interregionalt samarbejde
i Greater Copenhagen, fordelte lidt
over 10 mio euro til 4 projekter

Det er projekter, som hver især vil
kunne bidrage til, at vi opnår ny
viden, som igen kan hjælpe med at
øge velfærden og skabe bedre vilkår
for borgerne i Region Hovedstaden.
Et af projekterne handlede om at
forbedre vilkårne for syge børn, et
spændende projekt, som jeg glæder
mig til at følge resultaterne af.
Derudover har jeg været så heldig at
blive formand for Copenhagen EU
Office, der er en forening bestående
af regionen, de 29 kommuner, de 3
universiter og erhvervslivet i
regionen. Her hjælper vi ejerkredsen
med at finde rundt i EU systemet, så
de kan hente støtte til diverse
projekter.
Siden 2015 er det lykkedes at hente i
omegnen af 200 mio kr hjem, alene
til virksomhederne. Dertil kommer
de beløb, som kommuner, region og
universiteterne får del i.

Han fortsatte med at fremhæve det
gode samarbejde med de lokalt valgte
politikere og at vi har implementeret
partikontorets Atena program i vores
lokale indsats. Vi bruger Atena til at
fokusere på bestemte områder i
Rødovre og til planlægning af vores
aktiviteter, som torvemøder, dør til
dør og omdeling af materialer. Derfor
gik prisen for bedste
medlemshvervning til Rødovre.

Det skal nævnes at danske
universiteter er utrolig dygtige til at
hente EU støtte til deres
forskningsprojekter.
Alene Københavns universitet har
hentet over en mia kr i Horizon
2020, som er EUs rammeprogram
for forskning og innovation. EU
kontoret kan kun tage en meget
lille del af æren for dette.
I det år, hvor jeg har været
formand, er der blevet brugt meget
energi på en sammenlægning med
Region Sjællands EU kontor. Det er
nu på plads og fra 2019 får vi et
samlet kontor der dækker hele
Sjælland. Det glæder jeg mig til, jeg
tror det vil styrke Hovedstadens
udvikling, at vi skaber et tættere
samarbejde.
Til slut vil jeg bare ønske jer god jul
og godt nytår. Jeg glæder mig til de
mange udfordringer, der venter os
i 2019.

Mandagscaféen
Ved Kirsten og Preben

D. 4. februar, kl. 15.00 til 17.00
får vi besøg af Jakob Thiemann,
som er kredsformand på
Nørrebro.
Vi har valgt Jakob, fordi han er
stillet op som
europaparlamentskandidat for
Region Hovedstaden. Jeppe
Kofod, som er spidskandidaten,
kender vi, men det er lige så
vigtigt at kende andre
kandidater.
Jakobs mærkesager er:
Et arbejdsmarked med styr
på arbejdskraftens frie
bevægelighed

Jesper Thiemann, stiller op til
Europaparlamentet for Region
Hovedstaden

En ny finanspolitik
En mere ambitiøs klimapolitik

En fælles skattepolitik.

Der nok at tage fat på, så vi kan
få en livlig diskussion. Da Jakob
stadig går på arbejde, er vi
blevet enige om at flytte
tidspunktet, så det denne gang
bliver fra kl. 15.00 til kl. 17.00.
Der er café igen d. 4. marts fra
kl. 13.00 til 15.00. Her har vi
endnu ikke fundet en gæst.
Det har vi til gengæld d.1. april,
hvor Verner Sand Kirk, direktør
for Danske A-kasser kommer fra
kl. 13.00 til 15.00.
Vi mødes i partilokalet i AOFbygningen Gunnekær 70.
Der er kaffe/te og hjemmebagt
kage til en tier, ingen tilmelding
– bare mød op.

Kalenderen

2019

Fredag den 4. januar 25 års jubilæum,
Borgmester Erik Nielsen
Reception i Viften kl. 13 - 16

2019 bliver et spændende år.
Der bliver afholdt folketingsvalg
og valg til Europa-Parlamentet.

Torsdag den 17. januar 25 års jubilæum,
Viceborgmester Britt Jensen
Reception i Viften kl. 14

Her i foreningen vil vi som altid
fejre 1. maj og grundlovsdag,
afholde generalforsamling og
årsmøde.

Lørdag d. 19. januar, kredskonference hos 3F i
Ballerup kl. 09.30. Emnet: den forstående valgkamp
Lørdag d. 2. februar, nytårskur kl. 13 - 16,
på Rødovregaard

Valg til Europa-Parlamentet søndag d. 26. maj

Vi håber at kunne begynde nye
traditioner ved bl.a. at holde
nytårskur på Rødovregaard,
deltage i Stafet For Livet og
besøge Folketinget.
Flere arrangementer er i
støbeskeen. Lige nu ser vi frem til
2019 og mange gode timer i
kammeratligt selskab.

RØDOVRE

Glædelig jul og godt nytår
Formand:
Lars O. Lauritzen
Maglekær 10. 1. tv.
22 11 60 94 / lotto7@milestedet-net.dk
Partilokale
Socialdemokratiet i Rødovre
Gunnekær 70
Mail: socrodovre@gmail.com

Næstformand:
Dan Larsen,
Gunnekær 21. st. th.
36 41 83 01 /danlarsen51@.gmail.com
Hjemmesiden:
www. socrodovre.dk
Socialdemokratiet i Rødovre
er på Facebook og YouTube

