Nr. 2 – februar 2009
Arrangementer i
Februar
7.
10.
16.
16.
23.
24.
26.
28.

Sildemøde Musikteatret, Alrummet
kl.
11.00-13.00
Kommunalbestyrelsesmøde, kl.
18.00
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl.
19.30
Deadline for S-Posten
Poul Nyrup taler om psykiatri,
Kongsholmcentret, kl. 19.30
S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30
Møde i Miljøpolitisk gruppe,
Præstehusene 59, kl. 19.30
Besøg på Kroppedal Museum kl.
12.00

Kom og vær med i debatten

Poul Nyrup kommer
til Albertslund d. 23. februar
og taler om psykisk syge
Mød ham i Kongsholmcentrets cafe
kl.19.30

30. årgang

Barack Obama
indsat som præsident
- Læs Steen Christiansens
kommentar side 3

Besøg Kroppedal
museum
med partiforeningen
28. februar.
Rundvisning og frokost
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I januar er der ikke noget kommunalbestyrelsesmøde
—derfor heller ikke Jette Kammer Jensens faste kommentar fra
mødet

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet
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Ønsker nedsat
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Dato:

/

 På grund af at være fyldt 60 år
2009
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Obama - mod på fremtiden
Af Steen
Christiansen,
borgmesterkandidat.

Når du sidder med dette nummer af S-posten i hånden, er
verden for alvor forandret. Barack Obama er sat ind som
præsident i USA, og Georg W.
Bush er tilbage på ranchen i
Texas.
Nykonservatismen med dens
snæversyn og ”vi-alene-vide” –
holdning er skyllet bort, og en
af Anders Foghs tætteste politiske frænder væk fra den internationale scene. Anders Fogh
har bundet Danmark så stærkt
til Bush-doktrinen og dens betingelsesløse kampe mod terror, at Danmarks omdømme
har lidt – og fortsat lider – skade.
Naturligt nok har statsministeren bedt om et hurtigt møde
med den nye præsident. Selvfølgelig skal Danmarks interes-

ser varetages. Men alligevel:
Har statsministeren tænkt sig
at bortforklare eller undskylde
syv års betingelsesløs opbakning til Bush?
For fire år siden sad de nykonservative på alle centrale magtposter. I nationale, amerikanske medier blev det Demokratiske Parti afskrevet som mulig
vinder af præsidentvalget i
2008. Det gik som bekendt anderledes.
Med et imponerende personligt
drive og en særdeles veltilrettelagt valgkamp, politisk og organisatorisk, overbeviste Obama
de amerikanske vælgere om, at
den individuelle friheds forudsætning er et samfundsmæssigt fællesskab om uddannelse,
sundhed, miljø/klima og samfundsøkonomi.
Vi ved alle, at indenrigspolitik i
USA og Danmark ikke er det
samme, men hele hovedanslaget i amerikansk politik vender
sig nu mod åbenhed og en mere fælles tilgang til denne verdens udfordringer.
Det er en særlig amerikansk
forpligtelse, at bane vejen for
løsninger på internationale kon-
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flikter. Henover nytåret er vi i
Mellemøsten endnu en gang
blevet mindet om en konflikt,
der har brug for den nye amerikanske administrations fulde
opmærksomhed.
Det samme har klimatopmødet
i København i december 2009,
hvor en international aftale om
reduktion af CO2-udledningen
kræver en meget aktiv og dynamisk amerikansk regering.
I en tid med bankpakker og finansiel smalhals, er der grund
til at glæde sig super meget
over amerikanernes opbakning

S-posten
til Barack Obamas politiske linje
og optimisme.
Obama kommer til at forandre
verden til noget bedre.
Politiske holdninger gør en forskel. Hver dag.

Nytårshilsen til alle medlemmer
Jeg er blevet gjort opmærksom på, at overskriften på min nytårshilsen rettede sig mod aktive medlemmer. Det vil jeg gerne gøre
godt igen.
Jeg havde nede i teksten en hilsen til alle
medlemmer, og til dem, der sprang nytårshilsenen over på grund af overskriften

Godt nytår.
M.v.h.
Aage B. Jensen
Formand soc.
Albertslund

S-posten
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Steen Christiansen afløser Finn Aaberg
Efter at have afsluttet perioden
med tilmelding af kandidater,
står det klart, at Steen Christiansen er valgt til spidskandidat,
og dermed borgmesterkandidat
for socialdemokratiet i Albertslund, uden modkandidater.

sætte fokus samtidig med, at vi
vil fortsætte med at udvikle
kommunen til fælles bedste.

Jeg har i min tid i bestyrelsen
og som formand for partiet i
Albertslund, lært Steen at kende som en dygtig, flittig og meget imødekommende mand, der
også kan forfægte sine holdninger med den skarphed, der skal
til, hvis man vil have sine meninger igennem.

Albertslund

Aage B. Jensen
Formand Soc.

Disse egenskaber gør Steen til
det rigtige valg til den borgmesterpost, vi vil arbejde hårdt for
at beholde også i de kommende
år.
Steen har været rigtig fremme i
skoene som formand for Miljøog Planudvalget. Det betyder,
at Albertslund ligger langt
fremme på miljøområdet. Steen
skal nu til at bruge sine evner
bredt i kommunen, og jeg er
sikker på, at vi med Steen som
borgmester vil fortsætte med at
være en særlig kommune på de
områder, hvor vi har valgt at

Finn ved efterårs generalforsamlingen 2008
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Poul Nyrup taler om de psykisk syge.
Kongsholmcentrets cafe
d. 23 februar kl. 19,30
Offentligt møde.

Er du nævning eller domsmand
Så skal du huske at betale partiskat

Iflg. Partiets love og vore lokale vedtægter skal der betales 4 % i partiskat af alle
bruttobeløb modtaget for hverv i nævn og kommissioner, herunder hører også nævninger og domsmænd.
Beløbet for år 2008 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på konto 5326 0304512
Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2009
Hvis du har brug for indbetalingskort kan du få det hos undertegnede.
Else Boel
Kasserer Tlf. 43 62 60 09 – eboel@stofanet.dk.

S-posten
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Forsikringsdanmark
For en del år siden opstillede
verdenssundhedsorganisationen
WHO nogle mål for sundhed i
de europæiske lande med overskrifterne:
lægge år til livet
(forlænge levealderen)
lægge liv til årene
(et indholdsrigt liv)
lighed i sundheden
Det, vi oplever lige nu, er, at
lighed i sundhed står for fald.
Har du penge, kan du få – har
du ingen må du gå
Har man mange penge, så kan
man blive behandlet på et privathospital, har man en forsikring, så kan man også blive behandlet hurtigt på et privathospital.

klare det, så skal de henvise til
privathospitalerne og betale
regningen for behandlingen,
der er på overprisniveau – det
er jo dokumenteret i forbindelse med forskellige udbud.
Regionerne mangler mandskab,
bl.a. fordi privathospitalerne
trækker mandskab fra regionerne ved hjælp af højere lønninger.
I stigende omfang tegner virksomheder sundhedsforsikringer
for deres ansatte, så de hurtigt
kan komme i behandling. I dag
er ca. 50 % af alle lønmodtagere omfattet af en sundhedsforsikring.

Men har man hverken penge
eller forsikring, ja så er det bag
i køen.
Den kø er der bl.a. fordi regionerne mangler både penge og
mandskab.
Regionerne mangler penge,
bl.a. fordi de er forpligtet på
behandlingsgarantien for visse
sygdomme, og kan de ikke selv

Men er man uden for arbejdsmarkedet f.eks. pensionister og
ledige, ja så er der ingen sundhedsforsikring.
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De private sundhedsforsikringer
breder sig nu ud til også de offentlige ansatte. Hele 98 % af
kommunerne går med planer
om at tegne sundhedsforsikringer for deres ansatte.
FOA’s formand, Dennis Kristensen, vender sig stærkt imod
disse sundhedsforsikringer, der
vil skabe et A- og B-hold, han
siger til Urban den 12.01.09:
De er med til at ødelægge
det offentlige sundhedssystem, der bygger på, at vi

S-posten
alle har lige meget ret til
behandling. Det er ikke en
model for et velfærdssamfund.
Det har Dennis mere end ret
i. Men tro ikke, at det er en
tilfældighed – det er en villet
udvikling, Regeringen demonterer stille og roligt vores velfærdssamfund og bevæger os
hen imod den amerikanske –
et forsikrings Danmark.
JKJ

Har du skiftet adresse for nylig ???
Vi skal snart have urafstemning vedr. placering af vore kandidater på stemmesedlen til
kommunalvalget.
Alle medlemmer, der bor i kommunen, har
ret til at deltage i denne afstemning, men
det kræver, at vi har de rigtige adresser,
ellers kommer brevene retur.
Derfor er det vigtigt at meddele, hvis I har skiftet adresse inden
for de sidste par måneder.
Med venlig hilsen
Else Boel
Stjernens Kvt. 5 C
Tlf.: 43 62 60 09
E-mail:eboel@stofanet.dk

S-posten
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En klar socialdemokratisk vision for Europa
Af Claus Larsen-Jensen,
Kandidat til
Europaparlamentet,
Tidl. MF og
formand for
Folketingets
Europaudvalg
(S)
Når jeg har sagt ja til at stille
op til valget til Europa Parlamentet i juni 2009, så er det
fordi jeg ønsker at bidrage til at
sætte en mere offensiv og visionær socialdemokratisk dagsorden i Europa.
Europaparlamentet er en demokratisk forsamling ganske som
Folketinget, Regionsråd og
Kommunalbestyrelser. Derfor
er det vigtigt at sikre en stærk
socialdemokratisk indflydelse
dér.
Den socialdemokratiske vision
for Europa – og også internationalt - handler om de samme
politiske mål, vi arbejder for i
Danmark. Denne sammenhæng
skal gøres synlig for befolkningen.
Valget til Europaparlamentet er
derfor ikke en enkeltstående

begivenhed, man ikke skal gøre
så meget ved. Valget er det
første led i en kæde af valg til
kommuner og regioner i efteråret 2009 og senere til Folketinget. Derfor er det vigtigt
med et godt socialdemokratisk
valg i juni 2009. Derfor skal
alle socialdemokratiske medlemmer engageres aktivt i en
sammenhængende kampagne.
EU kan og skal gøres til en bedre politisk platform for Socialdemokratiet til generelt at vinde ny tilslutning ved alle valg.
Sommerens debat om EF Domstolen viser tydeligt, at det
hjemlige og EU hænger sammen. Ærgerligt at sagen af DF
– og en for passiv regering blev gjort til en EU kontra Danmark sag, når den grundlæggende handler om at man, som
statsborger i et EU land, skal
have ret til at tage sin ægtefælle og børn med, hvis man får et
job i et andet EU land. Endnu
en gang havnede dansk EU debat i den gammelkendte frygt
på et indholdsmæssigt forkert
grundlag.
Min vision for Europa er at
fremme social velfærd, solidaritet og lige muligheder for alle i
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alle lande på et bæredygtigt
grundlag, og at Europa for europæernes og verdens skyld
arbejder tæt sammen om alt
det, vi ikke kan løse hver for
sig i en globaliseret verden. Jeg
vil bl.a. have fokus på:
Udvikling af et socialt Europa, hvor fælles sociale
rettigheder og fair arbejdsvilkår understøtter
landenes velfærds- og
arbejdsmarkedsmodeller.
Hensyn til demokrati, sociale mål og bæredygtighed skal styrkes
overfor det indre marked.
Europa som videnregion, hvor der skal
investeres i uddannelse,
forskning og det, der i
fremtiden skal sikre job,
høj velstand og velfærd.
Europa skal mindske sin
afhængighed af olie
og gas udefra med
massiv satsning på alternative energiformer.
Fremtidens produktion af
sunde fødevarer i Europa.
Europas udfordring med
flere ældre, og stor

S-posten
mangel på arbejdskraft både i den offentlige og private sektor i
fremtiden.
EU's globale ansvar som
en alternativ demokratisk og social udviklingsmodel skal styrkes.
EU skal gøres til de europæiske befolkningers
Europa.
Danmark skal deltage
fuldt ud i EU samarbejdet.
Det er derfor vigtigt, at Lissabon Traktaten gennemføres,
fordi den netop øger demokratiet, styrker sociale og miljømæssige hensyn og sikrer en
klarere arbejdsdeling med landene og EU.
Fremtidens EU indretter vi selv
ved at få politisk styrke til at
gennemføre Socialdemokratisk
politik.

S-posten
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Program godt på vej
Det nye kommunalpolitiske program er på vej. Fire arbejdsgrupper
har de seneste måneder arbejdet målrettet for at levere klare bud
på, hvad det kommende kommunevalg skal handle om. Arbejdsgrupperne har arbejdet godt, og der har været mange spændende
politiske diskussioner undervejs.
Nu er arbejdsgrupperne færdige med arbejdet. Der er kommet gode bud på vores fremtidige politik indenfor emner som:
Byudvikling og miljø
Børn og unge
Kultur og idræt
Det sociale område, integration og sundhed
I løbet af februar vil jeg, efter aftale med formand Aage og borgmesterkandidat Steen, forsøge at skrive det hele sammen. Indholdet
bliver der ikke rørt ved – det står arbejdsgrupperne for. Sprogligt
vil jeg derimod forsøge at få de fire forslag til at hænge bedst muligt sammen. Hvis der skulle være et enkelt sted, hvor to grupper
har ment noget forskelligt om det samme emne, vil jeg tage kontakt til grupperne for at prøve at forene synspunkterne.
Det samlede forslag til kommunalpolitisk program uddeles til alle
medlemmerne med S-postens martsnummer. Herefter har alle
medlemmer mulighed for at komme med ændringsforslag frem
til den 21. marts.
Ændringsforslagene udsendes med S-posten i april, og på generalforsamlingen den 20. april skal vi så stemme om ændringsforslagene og vedtage det kommunalpolitiske program.
Venlig hilsen
Flemming Jørgensen
Kommunalbestyrelsen
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Plejeboliger - med garanti
En ventetidsgaranti for plejeboliger trådte i kraft den 1. januar. Garantien betyder kort fortalt, at kommunen skal kunne
anvise en plejebolig til en borger, senest 2 måneder efter at
denne er visiteret til en plejebolig. Loven gælder ikke for de
borgere, der ønsker en specifik
bolig, f.eks. kun ønsker at bo
på Albo, men for dem på den
generelle venteliste.
Sundheds- og Socialudvalget
blev orienteret om den nye
ventetidsgaranti i december.
Kommunen har på nuværende
tidspunkt ikke tilstrækkelig kapacitet til at indfri loven, og
nogle få borgere har stået på
den generelle venteliste i mere
end to måneder. Der er dog
ikke ret stor mangel på plejeboliger, da Humlehusene blev
udbygget for få år siden.
Andelen af gamle borgere over
80 år vil stige kraftigt i de kommende år, og derfor vil der være et stigende behov for at
skaffe flere plejeboliger. Derfor
har vi dels et begrænset problem med at opfylde ventetidsgarantien her og nu, dels udsigt
til meget større problemer
fremover, hvis vi ikke handler
rettidigt.

Vi besluttede derfor at bede
forvaltningen arbejde på at lave
et grundlag for at beslutte det
fremtidige behov for plejeboliger. Med andre ord finde ud af,
hvor mange pladser, vi får brug
for, hvornår vi skal bygge dem,
og hvor de skal være.
For også at opfylde ventetidsgarantien på kort sigt bad vi
forvaltningen undersøge mulighederne for at opfylde ventetidsgarantien indenfor bestående rammer. Vi bad også forvaltningen undersøge, hvordan andre kommuner indfrier ventetidsgarantien og om der er mulighed
for
et
eventuelt samarbejde med andre nabokommuner.
Det bliver en vigtig opgave for
Kommunalbestyrelsen at tage
fat på planlægningen af nye
plejeboliger, hvad enten det
bliver som en udbygning af
Humlehusene eller som etablering af et helt nyt plejecenter.
Ved at tage fat på arbejdet nu,
kan vi have en løsning klar, inden behovet for alvor stiger
med den voksende andel af
meget gamle i kommunen.
Venlig hilsen
Flemming Jørgensen
Sundheds- og Socialudvalget

S-posten
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”Sidst på måneden” i februar.
Besøg på Kroppedal - vort lokale museum
Kroppedals Alle 3
Lørdag den 28. februar besøger vi Kroppedal Museum med en omvisning og en kort orientering om samarbejdet mellem Kroppedal og
Albertslunds kommune.
Vi mødes lidt før kl. 12.00 på museet, så omvisningen kan starte kl.
12.00.
Efterfølgende ca. kl. 13.15 går vi til
et veldækket pølsebord på museet.

Det er desværre nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 25,
for omviseren kan ikke tage flere med. Vi anvender ”Først til mølle” princippet i mangel af bedre.
Da bestyrelsen giver et tilskud, er deltagerbetalingen kun 75 kr. +
drikkevarerne til pølsebordet.
Du tilmelder dig ved at skrive en mail til sp@dcl.dk eller ved at
ringe til 43646594 - Steen Poulsen – senest den 18. februar.
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Nødvendig bankpakke
regeringen eller for Dansk Folkeparti. Og derfor indeholder
bankpakken ikke et loft over
lønningerne. Det er i virkeligheden meget simpelt. Så længe
de borgerlige partier har 90
mandater, gør de, som de vil,
siger Helle Thorning-Schmidt.
Det er en nødvendig bankpakke, som Socialdemokraterne
har medvirket til. Det siger Socialdemokraternes formand
Helle Thorning-Schmidt.
- Det er hjerteblod for os at
undgå, at arbejdsløsheden eksploderer. Derfor er Socialdemokraterne med i den nye bankpakke. Hvis vi sad for bordenden i forhandlingerne, så havde
pakken set anderledes ud. Så
havde vi fået et opgør med den
grådighed, der har hersket i
bankernes direktionslokaler, og
der var blevet stillet nogle mere
vidtgående krav til kontrollen
med banker, der nu skal låne et
stort milliardbeløb af staten,
siger hun.
Socialdemokraterne havde ønsket et loft over bankdirektørernes løn og mere kontrol:
- I andre lande er det helt naturligt, at staten stiller skrappe
krav på skatteborgernes vegne.
Det er det desværre ikke for

Hun hæfter sig ved, at de
punkter i bankpakken, der
trods alt begrænser grådigheden og sikrer mere kontrol, er
kommet med efter pres fra Socialdemokraterne.
- Vi tog nogle skridt, men jeg
ville være gået længere, siger
Helle Thorning-Schmidt.
Hun er samtidig tilfreds med, at
SF kom med i forliget efter pres
fra Socialdemokraterne.
Helle Thorning-Schmidt understreger, at der nu er brug for
en vækstpakke:
- Bankpakken sørger for, at
bankerne ikke er tvunget til at
reducere deres udlån voldsomt.
Derfor er den nødvendig, men
den løser ikke i sig selv problemet med faldende vækst og
stigende ledighed. Derfor er der
nu brug for en egentlig vækstpakke, slutter hun.
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Socialdemokraterne kører landet
rundt i elbil
Socialdemokraternes
Svend Auken skød i DR's
aftenshow gang i Socialdemokraternes elbilstafet, der bringer en Fiat
landet rundt på batteri.

Socialdemokraterne vil have 100.000 el-biler i Danmark i 2015 og
el-biler afgiftsfritaget. Et ambitiøst mål, der blandt andet skal sikres
med ordentlig infrastruktur for el-bilerne og ændrede afgiftsstrukturer.
- Det betyder, at vi skal have nye afgiftsstrukturer og flere ladestationer for at gøre el-bilen til et ordentligt alternativ, siger partiets
trafikordfører Magnus Heunicke.
Bilen, som socialdemokraterne kører landet rundt i, er en Fiat Scudo, der kan køre 160 km på en opladning med en topfart på 110
km/t.
Svend Auken indledte stafetten fredag d. 16. 1. i DR's aftenshow. Lørdag kører Mette Gjerskov fra Roskilde til Næstved, søndag
sætter Magnus Heunicke sig bag rattet fra Næstved til Slagelse,
mens John Dyrby mandag kører fra Slagelse til Nyborg. Senere går
ruten over byer som Viborg, Silkeborg, Randers og Århus.
El-bil-stafetten slutter 23. januar i Frederikshavn.
Læs mere om Socialdemokraternes kampagne for grøn trafik på
www.socialdemokraterne.dk/miljø
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By

–

Trafik

–

Grønne områder

Miljø-politisk gruppe holder møde:
Torsdag den 26. februar kl. 19.30 hos
Steen Christiansen Præstehusene 59.
Dagsorden for mødet:
Cykelstrategi.
Oplæg til kommuneplan 2010 - 2019.
Revision af naturplan v. Lars Clark og Poul Evald.

NB. Sildemøde NB.
Lørdag den 7. februar 2009
fra kl. 11.00-13.00
i Musikteaterets Alrum
Traditionen tro har du igen mulighed for at møde nogle af
de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Kom og få en rød sild, en hyggesnak
eller en god diskussion sammen med
andre borgere i Albertslund.
Vi gi’r en rød sild – drikkevarer kan købes billigt.
Michelle Baadsgaard
Gruppesekretær

S-posten
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ARBEJDSGRUPPER
Børnepolitisk gruppe:
Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk
Miljøpolitisk gruppe
Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06
E-mail: prs@webspeed.dk
IT-koordinator
(Hjemmeside)
Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17
E-mail: vang@image.dk
Socialpolitisk gruppe
Leif Neergaard, Galgebakken Over 7-1 B, 43 62 23 97
E-mail: Leif.neergaard@gmail.com
Sundhedspolitisk gruppe
Vakant

Nyt om navne
Kredsformand i Taastrupkredsen:
Erling Eiberg, Månebakken 36, 2640 Hedehusene
mailto: eiberg@mw-data.dk
Formand soc. i Hovedstaden:
Peter Valenius,
mailto: peter.valenius@mail.dk
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KALENDER:

Februar
7.
10.
16.
16.
23.
24.
26.
28.

Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
Poul Nyrup taler om psykiatri, Kongsholmcentret, kl. 19.30
S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30
Møde i Miljøpolitisk gruppe, Præstehusene 59, kl. 19.30
Besøg på Kroppedal Museum kl. 12.00

Marts
7.
10.
21.
23.
23.
31.

Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00
Sidste frist for at indsende ændringsforslag til kommunalpolitisk program
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30

April
4.
14.
14.
20.
20.
28.

Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00
Generalforsamling
Deadline for S-Posten
S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30

S-posten

S-posten

Side 19

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Borgmester,
Økonomiudvalg (F)

Finn Aaberg
Bymosevej 8

Tlf.: 43 96 64 96
E-mail:
finn.aaberg@albertslund.dk

Børne- ungeudvalg (F),
Tekn. udvalg,
Økonomiudvalg
Miljø– og planudvalg

Michelle Baadsgaard
Kratager 1

Tlf.: 43 62 21 68
E-mail:
michelle@fam-baadsgaard.dk

Folkeoplysn.udvalg (F),
Kulturudvalg
Arbm.udvalg

Susanne Storm Lind
Randager 100

Tlf.: 43 62 14 79
E-mail:
susanne.lind@ft.dk

Børneudvalg (F),
Tekn.udvalg
Folkeoplysn.udvalg

Jens Mikkelsen
Porsager 89

Tlf.: 43 62 41 40
E-mail:
jensmik@post.tele.dk

Socialudvalg (F),
Økonomiudvalg

Nils Jensen
Rytterhusene 25

Tlf.: 43 62 18 49
E-mail:
nilsulla@yahoo.dk

Kulturudvalg (F) .
Børneudvalg
Folkeoplysn.udvalg

Lars Toft Simonsen
Pilehusene 110
2600 Glostrup

Tlf.: 43 62 72 15
E-mail:
toftsimonsen@hotmail.com

Miljø- og planudvalg (F),
Arbm.udvalg,
Tekn. udvalg

Steen Christiansen
Præstehusene 59

Tlf.: 43 44 88 48
E-mail:
Steen.christiansen1@skolekom.dk

Socialudvalg
Arbm.udvalg

Erdil Selcuk
Topperne 20 st.

Tlf.: 43 64 57 93
E-mail: mr.es@webspeed.dk

Tekn. udvalg
Socialudvalg
Miljø– og planudvalg

Flemming Jørgensen
Snebærhaven 48

Tlf.: 43 42 01 64
E-mail: fjalb@net.dialog.dk

Børneudvalg
Kulturudvalg

Søren Jensen
Galgebakken Neder 3-2B

Tlf.: 61 79 43 64
E-mail: soj@comxnet.dk

Socialudvalg
Miljø- og planudvalg

John Holm Andersen
Vibens Kvt. 8 D

Tlf.: 43 64 20 58
E-mail:
viben@x-ved-a.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.
Regionsrådsformand
Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21 mail: vstorm@regionh.dk

Folketingsmedlem:
Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34
E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk

Partiforeningens bestyrelse
Formand

Aage B. Jensen (f)
Nyvej 69, 1. mf.
Tlf.: 43 62 24 74

E-mail:
aage_bj@hotmail.com

Næstformand:

Aase Elkott (f)
Snebærhaven 56
Tlf.. 43 96 54 36

E-mail:
aase@prime-asp.com

Kasserer:

Else Boel (f)
Stjernens Kvt. 5 C
Tlf.: 43 62 60 09

E-mail:
eboel@stofanet.dk

Sekretær:

Elisabeth Bentzen (f)
Fosgården 4,1 tv
Tlf.: 43 64 52 20

E-mail:
eb@fay.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Elmer Jensen
Kanalens Kvt. 176, 1.tv.
Tlf.: 22 27 49 51

E-mail:
elmer@afd5.dk

Jakob Storm
Robinievej 102
43 42 74 74

E-mail:
jakob@jsn.dk

Steen Poulsen
Rytterhusene 50
Tlf..: 43 64 65 94

E-mail:
sp@dcl.dk

Leif Neergaard
Galgebak Over 7-1 B
Tlf.: 43 62 23 97

E-mail:
Leif.neergaard@gmail.com

Britta S. Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf..: 43 42 01 64

E-mail:
Britta.Schneider.Joergensen
@skolekom.dk

Susanne Kassentoft
Blokland 90 1. tv
Tlf.: 22 20 08 02

E-mail
Susanne@partikontoret.dk

Stephen Seidelin
Fiskerhusene 65
Tlf.: 43 66 16 61

E-mail:
stephenseidelin@gmail.com

Flemming Holst Larsen
Falkehusene 43
Tlf.: 43 62 55 74

E-mail:
fhl@post11.tele.dk

Suppleanter:

(label)
Se også partiforeningens hjemmeside:
http:www.x-ved-a.dk

