Nr. 4 – april 2009
Arrangementer i
april
3.
4.
14.
14.
20.
20.
27.

28.

Torvearrangement med Claus LarsenJensen, kl. 16.00-18.00
Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl.
11.00-13.00
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl.
19.30
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00
Generalforsamling, Rådhuskantinen,
kl. 19.30
Deadline for S-Posten
Repræsentantskabsmøde for Socialdemokraterne i Tåstrupkredsen, Birkelundgård, kl. 19.
S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30

Kom og vær med i debatten
- det angår os alle

Alle medlemmer ønskes en rigtig
god påske

30. årgang
Læs de mange gode indlæg her
i S-posten. Eks.
”At tage hånd om” af Steen
Christiansen
”Regeringens svar på krisen er
populistisk narreværk” af Mogens Lykketoft
”Set fra sidelinien” af Leif Neergaard.
”Et vigtigt EU-valg den 7. juni”
af Claus Larsen-Jensen
”Albertslund bedst på Vestegnen”
Blot et lille udpluk.

Husk
generalforsamlingen
Mandag den 20. april
Kl. 19.30
I Rådhusets kantine
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At tage hånd om
Af Steen Christiansen
Politisk ledelse handler om at
gennemføre sine politiske ideer
og tage hånd om det fællesskab, man er blevet er betroet
at stå i spidsen for.
På bekostning af fællesskabet
VKO-regeringen har i løbet af
de første måneder af 2009 klart
vist, at det for det borgerlige
Danmark handler om at føre en
nådesløs borgerlig politik på
bekostning af fællesskabet
Danmark.
Da regeringen spillede ud med
tre ultimative krav til oppositionens deltagelse i skattereformen handlede det ikke om at
samle et bredt flertal bag en
langsigtet skattereform til gavn
for Danmark. Det var et valgoplæg til næste Folketingsvalg,
som VK vil bruge til at hamre
løs på oppositionen.
Vores partis ledelse har reageret klogt og vil spille ud med,
hvor Socialdemokratiet helt
præcist vil ændre skattereformen og gøre en afgørende bedre forskel for Danmark. I tilgift
blev det helt tydeligt for Det
Radikale Venstre, at VKO- rege-

ringen fører
renlivet borgerlig politik.
Forskellige
behov
og
forskellige
muligheder
Også i forhold til kommunerne
fortsætter
den perspektivløse økonomiske
politik. Regeringen har lempet
på anlægstoppet med ca. 1 ½
mia. kroner. Igen mangler en
langsigtet strategi for, hvordan
regering og kommuner i fællesskab kan stå for kommunale
renoveringer og nybyggeri.
Kommunerne har forskellige
behov og muligheder – og alligevel fortsætter VKO-regeringen med at skære kommunerne
over samme læst, når det gælder reguleringen af anlægsloftet.
VKO-regeringen er tillige ved at
mindske udligningen mellem
kommunerne i Hovedstadsområdet. Med ikke mindre end 100
millioner kr. Det kan blive ganske alvorligt for Albertslund
som årligt modtager 30 millio-
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ner kr. i særligt tilskud.

klimatopmødets navn.

For fællesskabet
At det kan lade sig gøre både at
tage hånd om fællesskabet og
gennemføre sine politiske ideer
vidner nogle af sagen fra den
kommunalpolitiske dagsorden i
Albertslund om.
Miljøvidenparken Albertslund er
under etablering med et tilskud
over 3 år på 24 mio. kr. fra Region Hovedstaden.

Kommunalbestyrelsen vedtager
i april en omfattende cykelstrategi for Albertslund, som for
alvor vil sætte Albertslund på
cykellandkortet. Strategien er
blevet til efter en omfattende
borgerinddragelse via blog og
debatmøder. Vi har vist klar
politisk vilje til at gennemføre
vores ideer sammen med borgerne og et bredt flertal i kommunalbestyrelsen

Formålet med Miljøvidenparken
Albertslund er at fremme energirigtigt renovering af kommunale og private bygningen ved
at bringe kommuner, private
virksomheder og forskningsinstitutioner sammen om den
fælles sag. Til gavn for miljøet.
Til glæde for beboere og brugere af de kommunale bygninger i
form af bedre komfort i bygningerne.

Et ambitiøst mål om at reducere byens CO2-udslip med 25% i
2015 i forhold til 2006 betyder,
at vi i april måned offentliggøre
en ambitiøs klimaplan for Albertslund. Jeg kan love, at vi
alle kommer til at forholde os
til, hvordan vi i dagligdagen
kan bidrage til at reducere
CO2-udslippet. Men det bliver
fælles diskussioner og beslutninger.

Miljøvidenparken er et godt eksempel på, at vi som kommune
konkret udvikler nye grønne
teknologier, mens VKO smykker sig med lånte, grønne fjer i

Det er måden Socialdemokraterne tager hånd om Albertslund på. Vi har brug for en ny
regering, der vil gå vores vej og
tage hånd om Danmark.

Kongres i Ålborg den 25. til den 27. september 2009.
Der skal vedtages nye love og et nyt arbejdsprogram.
Ændringsforslag skal indsendes inden den 2. juni.
Vi laver et lille udvalg, der arbejder med forslagene.
Vil du være med henvender du dig til Steen Poulsen, 43646594 – sp@dcl.dk
Materialet kan afhentes hos Steen Poulsen eller kan tilsendes.
Datoerne for møderne udsendes i partiets mailliste.
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Regeringens svar på
krisen er populistisk
narreværk
-kronikforslag til Politiken af
fhv. finansminister Mogens Lykketoft
For et par år siden sagde daværende finansminister Thor
Pedersen i et muntert indslag,
at dansk økonomi var så stærk,
at vi kunne købe hele verden.
Nu er tiden ved at løbe ud for
den spekulationsøkonomi, som
Anders Fogh, Thor P, Lars Løkke og Claus Hjort har drevet
frem i 7½ år. Vi er i fuld fart på
vej ned i et sort hul, fordi finanskrisen måned for måned
sender ekstra tusinder i Danmark og ekstra millioner i verden ud i ledighed. Pengene fosser ud af statskasserne. Også i
Danmark stifter vi nu ekstra
statsgæld i rekordtempo.
Vi må frygte at en kommende
S-regering om et par år vil
overtage en meget højere arbejdsløshed end den Foghregeringen overtog i 2001. I
stedet for penge til at købe hele
verden vil den borgerlige regering overdrage et skræmmende
stort underskud til sine efterføl-

gere.
Vi har set det før:
Da Nyrup i januar 1993 overtog
regeringsledelsen fra Schlüter
var arbejdsløsheden rekordstor
- næsten 350.000 ledige - og
der var et enormt hul i statskassen.
Vi tog straks fat på at fremrykke offentlige investeringer,
sætte gang i ejendomsmarkedet ved at få omlagt dyre lån,
og reformere arbejdsmarked og
skattesystem.
Vi satte os for at motivere og
uddanne en masse danskere,
som økonomerne havde opgivet
at få i arbejde. Den aktive ar-
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bejdsmarkedspolitik blev den
måske allervigtigste del af reformpolitikken.
Vi lettede desuden skatten på
arbejde, begrænsede fradragene og lagde ekstra afgifter på
miljøbelastende forbrug.
Der
var en lille underfinansiering af
skatteomlægningen de første
år, og det bidrog lidt til et opsving, der var i gang (men det
kan hverken i størrelse eller
virkning sammenlignes med dét
enorme hul i statskassen, som
VKO nu planlægger i en økonomi på vej nedad).
Fra start til slut i den epoke,
Nyrups regeringer havde ansvar for, var det samlede skattetryk konstant. Den borgerlige
skrækpropaganda om at socialdemokratisk skatteplyndring er
en gammel løgn.
Vores politik virkede. Økonomi
og beskæftigelse udviklede sig i
de følgende år langt bedre i
Danmark end landene omkring
os. Da Nyrups regering ni år
senere blev stemt ud var der
ekstra 200.000 danskere i arbejde. Der var solide overskud
på de offentlige finanser. Og
det på trods af, at kommuner
og amter havde fået mange flere milliarder til sundhed, uddannelse, børnepasning og ældreomsorg. Men ni års solid
økonomisk opgang gav råde-
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rum til et betydeligt løft både i
det private og det fælles.
Den borgerlige regering har de
seneste 7½ år prioriteret anderledes. Det private er styrket
på bekostning af det fælles og
egoismen er styrket på bekostning af solidariteten. Privatforbruget hos dem, der i forvejen
havde meget, er vokset til hidtil
usete højder. Og der er blevet
flere fattige. Budgetterne i
kommuner og regioner er blevet mere pressede. Der har aldrig været sammenhæng mellem alle de løfter, regeringen
gav vælgerne på kommuners
og regioners vegne og de ressourcer, der faktisk blev tildelt
kommuner og regioner. Lars
Løkke blev manden, der med
sit smalle forlig med DF om
kommunalreform gav det lokale
og regionale selvstyre et banesår. Han var drivkraften for et
profitdrevet sygehusvæsen, der
har klassedelt Danmark på en
helt ny måde.
Men det er ubestrideligt, at beskæftigelsen også under VKregeringen har fået et ekstra,
imponerende løft, og at vi i
2008 kom ned på en danmarkshistorisk lav ledighed. Og overskuddet på statsfinanserne har
nået nye, hidtil usete rekorder.
Meget af dette skyldes, at man
kunne leve på resultaterne af
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90’erne reformpolitik. Reformerne af arbejdsmarked og
skattesystem - herunder den
pinsepakke og efterlønsreform,
som vi i Nyrup-regeringen blev
skoset for – var udtryk for en
ansvarlighed, som Anders Fogh
helt sikkert var taknemmelig
for, men på ingen måde selv
ønskede at leve op til.

med pinsepakken, så havde
man præcis dengang renten var
allerlavest taget fat på dén begrænsning af rentefradraget,
der nu med stor forsinkelse
gennemføres. Det havde været
en smertefri måde at tøjle ejendomsspekulationen. Faldet fra
højderne havde ikke været
nært så dybt og så hårdt.

I Foghs opfattelse var den største brøler, vi begik i Nyrupregeringen, at vi påtog os at
gøre noget upopulært for at
sikre en solid økonomi. Siden
2001 har dagsordenen været
den såkaldte kontraktpolitik,
der også kan tolkes som et
storstilet forsøg på at bestikke
middelstanden til at stemme
borgerligt. Alt er gået ud på at
fylde lommerne på formodede
borgerlige vælgere og ikke udfordre dem ved at kræve samfundssind.

Med andre ord:

Det var f.eks. indlysende, at
kombinationen af at fastfryse
ejendomsværdiskatten og indføre afdragsfrie flekslån i en
periode med en historisk enestående lav rente (2 pct) måtte udløse en bølge af uholdbare
ejendomsværdistigninger og en
voldsom stigning i det lånefinansierede forbrug.
Hvis den borgerlige regering
havde haft samme mod og
fremsyn, som vi andre viste

De borgerlige rekordresultater
med beskæftigelse og budgetoverskud byggede på sand. De
blev ligesom opsvinget i USA
under Bush drevet frem af ufinansierede skattelettelser, løssluppen grådighed og uansvarlig udlånspolitik, der førte til
spekulativ opskruning af ejendomspriser og aktiekurser.
Regeringens ledende folk forstår tilsyneladende slet ikke,
hvad der har ramt dem.
Over hele verden over siger topøkonomerne, at krisen er nu
lige så alvorlig som ved krakket
i 1929. De tror, det bliver meget værre, før det begynder at
gå den rigtige vej. Og der er
ringe tro på en vending de første par år.
Men Lars Løkke siger frejdigt,
at det vender til efteråret.
I kapitalismens fædreland USA
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overtager
bankerne.
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staten

midlertidigt

Men Lene Espersen fastholder
efter henstilling fra Danske
Banks Peter Straarup, at dem,
der har kørt banksystemet i
sænk også skal fortsætte med
at eje og styre det, selv om
staten kommer med snesevis af
milliarder i nødhjælp.
Regeringen har hverken evne
eller vilje til en politik, der faktisk kan hjælpe.

for at miste jobbet
- når andre hundredtusinder
har mistet mange års pensionsopsparing på aktiebørsen
- når de oppustede friværdier i
ejerboligerne skrumper til
ukendelighed,?
Svarer du ja, er du dumpet.
Det rigtige svar er et rungende
nej.
Derfor er Lars Løkke Rasmussen dumpet:

Mens samfundets økonomi rutscher i den gale retning, så nøjes man med at opstille en åben
gavebod for de velbjærgede
skatteborgere.
Ved siden af
gaveboden til bankerne.

Det er idiotisk at tro, at skattelettelser bidrager til kriseløsning i en situation, hvor dansk
og global økonomi er i frit fald.
Pengene bliver ikke brugt. De
bliver sparet op.

Det minder mig om Anders
And, da han blev bims og kørte
rundt på trehjulet cykel med
matroskraven oppe om ørerne,
ikke kunne se en hånd for sig
og skreg: ”Se, unger, jeg kan
cykle uden hoved”.
Det vigtigste spørgsmål til eksamen i nationaløkonomi i
marts 2009 er nemlig:

Alligevel har finansministeren
og Dansk Folkeparti aftalt, at
der i år skal frisættes et
ukendt, tocifret antal milliarder
ved at give danskerne lov til at
hæve deres Særlige Pensionsopsparing. Og næste år iværksættes en skattereform, som
især frem til næste folketingsvalg er voldsomt underfinansieret.

Tror du da at skattelettelser
fører til øget privatforbrug og
forbedrer beskæftigelsen i Danmark
- når titusinder har mistet jobbet
- når hundredtusinder er bange

Ideen med at frigive den særlige pensionsopsparing til lempet
beskatning i 2009 er måske populær, fordi den kan lukke nogle huller i mange familiers kriseramte økonomi. Men er det
klogt at tilskynde folk yderlige-
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re at udhule deres pension, når
aktiekrakket i forvejen har taget en meget stor bid af privat
pensionsopsparing. Det er stakket varme, regeringen og DF
tilbyder! Som altid kortsigtede
fiduser på bekostning af langsigtet tryghed.
Skattereformens gaveuddeling i
de nærmeste år betyder, at
statens gæld bliver forøget med
40 mia. kr. Selv i krisetider er
der grænser for hvor meget
man ansvarligt kan øge statens
gæld. Og det er i hvert fald kun
ansvarligt at stifte stor ny
gæld, hvis man er sikker på at
det gavner beskæftigelsen.
Men VKO´s skattereform vil
sende et milliardbeløb ind i
folks bankkonti eller ned i deres
strømpeskafter. Pengene kommer ikke foreløbig ud i omløb,
så de effektivt kan bekæmpe
den eksplosive stigning i ledigheden.
Man bruger milliarder på noget,
der ikke virker. Derfor mangler
penge til dét, der virker:
Mange gange flere ledige hænder ville komme i arbejde, hvis
skattereformens milliarder i
stedet var blevet investeret i
jernbaner og veje, skoler, sygehuse, energibesparelser, en
mere bæredygtig energiforsyning m.m.
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Det er indlysende sund fornuft,
at en krise skal bruges til at
fremrykke de investeringer i de
fælles goder og en bedre fremtid, som vi under alle omstændigheder skal foretage i det
kommende årti. Vi skal bruge
de ledige hænder til at investere i langsigtet konkurrencekraft, bæredygtighed og øget
velfærd.
Men de borgerlige tænker mere
på næste valg end på næste
generation. Anders Fogh, Lars
Løkke og Lene Espersen mener,
at skattelettelser er svaret på
alle livets udfordringer. De tror,
at man kan få folk til at arbejde
mere ved at give dem skattelettelser. At de altid bruger flere penge, hvis de får skattelettelser. Men især håber Fogh,
Løkke og Espersen som sædvanligt at vælgerne stemmer
borgerligt, når de med jævne
mellemrum - og uanset den
samfundsøkonomiske situation
- får ekstra lommepenge i form
af skattelettelser.
Regeringen undervurderer danskerne med deres bestikkelsespolitik. Man kan narre alle et
stykke tid og nogen hele tiden,
men man kan ikke narre alle
hele tiden.
De fleste ved godt, at arbejdsløsheden eksploderer lige nu,
og de ønsker at deres politikere
målrettet søger at mildne ar-
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bejdsløshedens sociale tragedie. Og rigtigt mange af os, der
i flere omgange er blevet begavet med regeringens skattelettelser, synes, at det er på høje
tid vi prioriterer det fælles frem
for det private.
Kort sagt: Det er hverken fair,
sundt eller realistisk, at en
samfundsøkonomi, der er kørt
af sporet på grund af overdreven børs- og ejendomsspekulation og voldsom vækst i lånefinansieret privatforbrug, nu skal
drives i gang igen af yderligere
privatforbrug.
Forstår finansministeren og DF
ikke, at krisen har berøvet danske familier lysten til at bruge
ekstra penge og har dramatisk
øget deres behov for at konsolidere privatøkonomien?
Eller ønsker de ligefrem at arbejdsløsheden vokser?
Ja, for mange borgerlige politikere og økonomer er krisen en
kærkommen anledning til at
øge arbejdsløsheden, så virksomhederne ikke får problemer
med at skaffe folk, så lønkravene ikke går ’over gevind’. Der
tales i disse kredse om, at vi
skal op på en ’strukturel
ledighed’ på 100.000 arbejdsløse.
Jeg har aldrig helt accepteret
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begrebet strukturledighed, og
jeg har fra starten på vores reformpolitik i 1993 imødegået
snakken herom fra Finansministeriets økonomer med at sige,
at hvis der er en strukturledighed, så har vi to opgaver –
nemlig at nedbringe ledigheden
og strukturledigheden i samme
takt. Det er dét aktiv arbejdsmarkedspolitik handler om. Vi
må aldrig acceptere, at økonomien kun kan styres forsvarligt
ved hjælp af en eller anden
’naturlig’ arbejdsløshed.
Når de borgerlige skal være rigtigt snedige og polemiske i denne diskussion nævner de, at
finansminister Lykketoft med
pinsepakken i 1998 strammede
allerede, da ledigheden var ved
at komme under 180.000. Så
hvorfor brokker han sig nu over
den borgerlige regerings manglende omsorg for at bekæmpe
ledigheden, når den nedefra
nærmer sig 100.000?
Henvisningen til pinsepakken er
helt hen i vejret. Pinsepakken
blev lavet for at sikre, at en
fremgang i beskæftigelsen især
kom til at ske via øget eksport.
Men vores arbejdsmarkedspolitik var heller ikke slået fuldt
igennem. Vi havde brug for tid
til at efteruddanne og træne
dem, der endnu knapt var parat
til at komme ud på arbejdsmarkedet.
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Pinsepakkens formål var også
at dæmpe de alt for store prisstigninger på ejerboliger, der
fik det lånefinansierede privatforbrug til at eksplodere og
specielt gav overophedning i
byggeriet:
Tidligere var byggeriet altid
’flaskehalsen’, der tvang politikerne til at lave finanspolitiske
stramninger.
I 2009 har vi en langt større,
bedre uddannet og mere fleksibel arbejdsstyrke end vi havde i
1998, fordi vores aktive arbejdsmarkedspolitik har virket
længere. Flaskehalsproblemet i
byggeriet er samtidig i de senere år blevet langt mindre, fordi
tilvandringen af arbejdskraft fra
Østeuropa sikrer at byggesektoren kan råde over mange flere folk end før. Dette er faktisk
en afgørende grund til at regeringen de sidste fire år har kunnet inkassere høj vækst, uden
at økonomien er brændt sammen.
Men tilbage til nutiden:
Hvis man politisk lader stå til,
mens ledigheden får lov at stige
til 100.000, så stopper det ikke
dér. I den nuværende dybe internationale krise bliver udviklingen selvforstærkende, og antallet af ledige kan risikere at
drøne i vejret til måske det

Side 11
dobbelte eller tredobbelte, før
udviklingen vender.
Hvis vi atter får massearbejdsløshed som vi havde først i
1990’erne, så betyder det at de
mere udsatte, sårbare og skrøbelige, som vi har brugt de seneste 15 år på at ruste til arbejdsmarkedet, falder tilbage til
passivitet og måske aldrig får
en chance igen. Vi risikerer at
bortøde resultaterne af 15 års
arbejdsmarkedspolitik. Det er
alt for let at fjerne jobs. Det er
uforholdsmæssigt meget vanskeligere at genoplive dem.
Mange af de jobs, der forsvinder i Danmark i disse måneder,
kommer aldrig tilbage til vore
breddegrader, hvis vi accepterer, at de lukker ned nu.
Netop derfor er det så vigtigt at
støtte de projekter, der har
størst virkning på beskæftigelsen. Og gøre det hurtigst muligt, for at undgå en selvforstærkende krise.
Men regeringen gør det modsatte.
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Der indkaldes til generalforsamling
Mandag d. 20. april 2009 Kl. 19,30
I Rådhusets kantine

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Oplæg til EP valg v/Claus Larsen-Jensen
Beretninger:
Kommunalpolitisk v/ Finn Aaberg
Organisatorisk v/ Aage B. Jensen
Regnskab v/ Else Boel
7)
Aktivitetsplan for det kommende år
8)
Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 7
dage før)
9)
Steen Christiansen oplæg, kommunalpolitisk program
10) Ændringsforslag til afstemning, Kommunalpolitisk program
11) Vedtagelse af det kommunalpolitiske program
12)

Valg til bestyrelsen:

På valg er:
Formand Aage B. Jensen
Kasserer Else Boel
Sekretær Elisabeth Bentzen
Bestyrelsesmedlemmer:
Steen Poulsen
Britta s. Jørgensen
Elmer Jensen
Suppleanter:
Susanne Kassentoft
Stephen Seidelin
Flemming Holst Larsen

Bestyrelsen indstiller:
(genopstiller)
(genopstiller)
(genopstiller

(genopstiller)
(genopstiller)
(genopstiller

(genopstiller)

S-posten
13)
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Valg af revisorer:
a) To revisorer
b) To revisorsuppleanter

Astrid Hansen
Jørgen Lind
Jette Blom-Jensen
Joan Stubtoft

14)

Valg til kongressen:
3 delegerede: Aage B. Jensen, Else Boel, Steen Poulsen
2 suppleanter: Elisabeth Bentzen, Lars Toft Simonsen
15) Valg af Fanebærer:
Fanebærer: Hans E. Jensing (genopstiller)
Fanebærer suppleant: Per Gustafsson
16) Valg til AOF
Bestyrelsesmedlem: Steen Poulsen (genopstiller)
Repræsentantskabsmedlem: Elisabeth Bentzen
17) Eventuelt
Medbring: Termokaffe/te og krus.

1. Maj møde på Birkelundgård
Kl. 7,00 til ca. 10,00
Der er taler af:
Mogens Lykketoft, Finn Aaberg, Steen Christiansen, Vibeke Storm Rasmussen og Claus Larsen-Jensen.
Der serveres Kaffe/te og morgenbrød
Man kan købe øl, vand og Gl. Dansk
Vi ses
Aage B. Jensen
Formand Soc. Albertslund
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Aktivitetsplan 2009 - 2010

Aktiviteterne i 2009 vil i høj grad dreje sig om valg. D. 7. juni er
der valg til Europa-parlamentet, hvor vi skal på gaden nogle gange
inden da, der kan blive tale om en begrænset husstandsomdeling,
ophængning af plakater, tidspunkter vil blive udsendt når de er på
plads.
Det helt store valg drama finder sted i løbet af efteråret og ender
op i kommunal- og Regionsrådsvalg d. 17. november.
Vi har 1. Maj-møde på Birkelundgård Kl. 07.00 til ca. kl. 10.00,
hvor vi får taler af Mogens Lykketoft, Finn Aaberg, Steen Christiansen, Vibeke Storm Rasmussen og Claus Larsen-Jensen.
Grundlovsdag d. 5. juni holder vi, som vi plejer sammen med Vallensbæk og Ishøj i Vallensbæk Landsby, der vil være taler af Christine Antorini, Claus Larsen-Jensen og forbundsformand fra BUPL
Henning Petersen.
De politiske arbejdsgrupper, der har været meget aktive omkring
det kommunalpolitiske program, vil fortsætte deres arbejde, tid og
sted for møderne, vil komme i s-posten, på fjerde sidste side i sposten kan man se hvem der leder grupperne.
I september holder vi ’sidst på måneden’ møde om det kommunale
budget for 2010.
Kongressen i år er som sædvanlig i Aalborg, den er i år en dag længere, da vi i år skal se på partiets love, og der skal vedtages et temapolitisk program. Kongressen finder sted fra d. 25. – 27. september.
I januar 2010 vil kredsens nytårskur blive i Taastrup, nærmere om
tid og sted senere på året.
I foråret 2010 har vi planer om besøg på et ikke endnu besluttet
sted, hvor vi som på Arbejdermuseet og Kroppedal vil se en udstilling eller andet og have alm. samvær med lidt mad og drikke.
Vi har også planer om måske at besøge en bebyggelse på Nørrebro,
nu skal de lige holde op med at skyde først.
Vi har de sædvanlige generalforsamlinger i oktober og april måned.
Vi har også planer om en sammenkomst for uddelere S-posten,
samt medlemmer der har været aktive under de kommende valgkampe.
Pbv.
Aage B. Jensen
Formand Soc. Albertslund
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Ændringsforslag til det kommunalpolitiske program
Forslag på spørgsmål fra Claus Heje, fremsat af Aage B. Jensen
1) Side 2 linie21
”og udbygges” i Parentes, parentes slettes og der kommer til at stå”
fastholdes, og udbygges”
Ændringsforslag stillet af Paw Østergaard Jensen til
1) Side2, Til Kapitlet ” Børn og unge – fællesskab og tryghed ” linje
14 tilføjes afsnit:
”Vi ønsker at gøre en særlig indsats de kommende år for at flere
børn og unge gør brug af fritidshjem / SFO tilbuddet og bagefter
fastholdes i fritidsklubberne. Overgangen til fritidsklub er særlig kritisk og mange dropper desværre ud af de kommunale pasningstilbud. Vi ønsker at fastholde de unge og tiltrække nye grupper af unge til fritidsklubberne. Der skal i samarbejde med personalet tænkes kreativt for at finde det indhold i klubberne som kan tiltrække
de unge.”
Argument: På baggrund af de sidste måneders bandekrig og med
bilafbrændingerne fra feb. ’08 in mente vil det være naivt ikke at
handle for at undgå yderligere eskalering af problemerne. Vi har
indtil nu været på forkant i Albertslund og har derfor undgået det
værste og jeg tror dette tiltag vil være et godt fokuspunkt for at bevare initiativet og fortsat være på forkant.
2) Side15, Til Kapitlet ” Albertslund og fællesskabet på Vestegnen.”
linje 12, anden side tilføjes afsnit:
”Sport og idræt er et vigtigt område for fælles byudvikling på vestegnen. Det er af afgørende betydning for ungdommens og befolkningens trivsel at have adgang til gode og tidssvarende sports og
idræts faciliteter. Dette har også stor betydning for Socialdemokratiets ambition om en forbedring af befolkningens sundhed på Vestegnen. Det er en direkte vej til fremover ikke at halte bagefter
landsgennemsnittet.
Derfor ønsker vi i fremtiden også at løse nogle af de helt nødvendi-
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ge større renoverings og nybygnings opgaver på området i et Vestegns samarbejde.”
Argument:
Disse ting er allerede nævnt i idrætsafsnittet, men
jeg mener det også skal stå i kapitlet om Vestegns samarbejdet.
Det vil også være udtryk for en opprioritering, så det kommer på
niveau med kultur mv.
3) Side 21, Til Kapitlet om ”Albertslund er pioner på miljøområdet”
under ” De kommende års indsats” ”på trafikområdet vil vi arbejde
for:” tilføjes en pind på linje 17:
”-at skabe en fælles holdning i Vestegnskommunerne for at gøre Stogs driften gratis på sigt, evt. med Høje -Tåstrup linjen som pilot
projekt.”
Argument: Det er en ren politisk hensigtserklæring som hvis det
blev virkelighed, virkeligt kunne gøre en forskel til fordel for at flytte pendlere fra biler til S-tog. Og det ville økonomisk hjælpe nogle
af de mindrebemidlede grupper som f.eks. studerende der jo ikke
engang har befordringsfradrag.
Ændringsforslag stillet af Finn Aaberg og Steen Christiansen
1) s.1 – linie 27 – tilføjelse efter ”økonomisk” :
Regeringen holder kommunerne i stramme økonomiske tøjler gennem skattestop, begrænsede mulighed for renovering af kommunale ejendomme og nybyggeri samt loft for serviceudgifter.
Begrundelse:
Præcisering af hovedansvaret for kommunens økonomiske muligheder.
1) s.8 – linie 22:
Udgår.
Begrundelse: Det er i realiteten ikke muligt at etablere de små bofællesskaber pga modstand fra naboer.
3) s.9 – linie 37. Første punktum erstattes af følgende:
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19% af Albertslunds borgere har andet statsborgerskab end dansk.
Begrundelse: Statsborgerskabet lægges til grund frem etnicitet.
4) s.10 – linie 30 erstattes med:
Albertslund har mange problemer med……
Begrundelse: Undgå at tale byen ned i et ”sort” hul.
5) s.11 – Andet punktum erstattes med:
Samtidig har de kulturelt betinget risiko for diabetes.
6) s.12 –linie 11-12 ” i Albertslund Centrum” udgår.
Begrundelses: Albertslund Centrum skal være et kommercielt center.
7) s.12 – linie 41-42 ”så vidt muligt undgås” erstattes med ” skal
undgås”
Begrundelse: Stærkere politisk forpligtelse.
8) s.16 – linie 42. Første linie indtil komma erstattes af:
Vi vil arbejde for,
9) s.20 – linie 34 ændres til
Økologiprocenten for kommunens daginstitutioner er 94% i gennemsnit.
10) s.26

– ny linie 21

Vi vil derfor arbejde for, at Albertslund er Danmarks førende breddeidrætskommune ved at understøtte den organiserede idræt og
mulighederne for individuelt og sammen med familien at dyrke
idræt.
11) s.26 - linie 22. Det indledende ”men” udgår.
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Ændringsforslag stillet af Susanne Storm Lind
1) Indsættes side 7 efter punkt 34
•
ældre kan flytte til en mindre bolig i det område, hvor man
bor eller ønsker at bo
•
ældre kan flytte sammen med andre i en form for bofællesskab
Begrundelse:
Muligheden for at flytte fra en større bolig, når man som ældre har
mindre behov for plads, men ikke har brug for en plejehjemsplads.
2) Indsættes side 8 efter punkt 34
Det er vigtigt at arbejde for at der gøres en indsats for at de unge
kan få en praktikplads, så de ikke bliver stoppet af manglen på disse.
Begrundelse: Den krise vi er midt i, skaber store problemer for de
unge
3) Side 3 punkt 9 tilføjes ”sund mad” mad godt kan være sund
uden at være økologisk
4) Side 11 punkt 35 tilføjes: Overordnet ønsker vi så billige tilbud
at alle kan deltage.

By – Trafik – Grønne områder
Miljø-politisk gruppe holder møde:
Onsdag den. 6 maj kl. 19.30 hos
Steen Christiansen Præstehusene 59.
Dagsorden for mødet:
1. Oplæg til kommuneplan 2010 - 2019.
2. Revision af naturplan v. Lars Clark og Poul Evald.
3. Diverse
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Kommunevalget november 2009

Efter urafstemningen ser listen således ud;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Steen Christiansen
Finn Aaberg
Michelle Baadsgaard
Lars Toft Simonsen
Susanne Storm Lind
Flemming Jørgensen
Jens Mikkelsen
Nils Jensen
Aase Elkott
Finn Stubtoft
Majbritt Brander
Dogan Polat
John Holm Andersen
Jakob Storm
Leif Neergaard
Paw Jensen
Asger Dons Nielsen
Lars A Clark
Claus Heje
Steen Kofoed

Søren Jensen og Erdil Selcuk har trukket deres kandidatur.
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Set fra sidelinjen
v/ Leif Neergaard.
Det er tirsdag, det er d. 10.
marts. Mørke skyer ligger truende hen over vores lille hyggelige by. Det suser i træerne,
og noget er ikke som det plejer
at være. Noget ulmer. Klokken
er 17.55. Om er øjeblik vil de
23 aktører som sædvanlig være
forsamlet rundt om bordet, embedskvinder og mænd vil sidde
spredt rundt på tilhørerpladserne som de plejer, men ikke alt
er som det bør være. Ham den
lange tynde mand der er i sin
bedste alder, sidder og skutter
sig, og kan mærke at ”noget”
ikke er som forventet. Han sidder som altid på første række,
midt for. Han vender sig nervøst om, og ser med det samme, at der mangler en vigtig
person.
Jette mangler. Det løber ham
iskoldt ned af ryggen. Hvem
skal nu lave det i øvrigt altid
nydelige referat til S-posten?
Også andet er ikke som sædvanlig. Salen summer af borgere, hvis antal for en gangs
skyld overstiger embedsværkets. ”Noget” venter forude,
noget anderledes. Noget ulmer.
Ja, kære læser, med lidt god
vilje kunne foranstående måske

læses som et forsøg på en fortsættelse af Hans Scherfigs roman ”Frydenholm”, - men bare
rolig. Hvis jeg forsøger noget,
så skulle det da lige være at
overbevise Jette Kammer om
vigtigheden af, at hun i al tid
fremover tilsidesætter enhver
anden opgave, når ”Set fra
sidelinjen” skal skrives.
KULMØLLEN.
En borger fra salen ønskede en
forklaring på at man nu tilsyneladende ville finde 6 millioner
kr., således at det nye kulturog idrætshus kunne fortsætte
hen imod en realisering, ligeledes ville han meget gerne have
en forklaring på hvordan initiativtagerne mente at der kunne
skabes en synergieffekt ved at
lave en multikulturel sammensmeltning. Han antydede i øvrigt at pengene burde være
brugt til bibeholdelse af biblioteket på Stensmosegrunden.
Efter det 5 minutter lange
spørgsmål, gik spørgeren, uden
at vente på svaret.
Sagen er den at der sidder en
bestyrelse, der blandt andet har
til formål at fremskaffe fondsmidler, således at det i alt 34
millioner kr. dyre projekt kan
finansieres uden at der tages

S-posten
penge fra kommunekassen. De
er godt på vej. Realdania og
Lokale og anlægsfonden, har
hver bidraget med 6 millioner
men har betinget sig at kommunen ligeledes erlægger samme beløb. Det blev besluttet at
kommunens andel finansieres
via budgettet for renovering af
centret. Tilbage står så hvordan
den dygtige bestyrelse finder
de sidste 16 millioner, først da
frigives kommunens andel.
BØRNEHAVEKLASSEASSISTENTFUNKTIONEN
2 spørgere ville gerne vide om
man som assistent nu kunne
føle sig sikker i sin stilling. Ligeledes ville de gerne vide hvilke
planer der var for de SFO ansatte.
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og om få år er vi som borgere,
blevet de lykkelige ejere af
nogle smukke og velindrettede
institutioner der bliver opført
som passivhuse. De næste
skridt der tages er afholdelse af
borgermøder i forbindelse med
den offentlige høringsperiode.
Influenzaen raser for tiden, således også i min krop, så derfor
dette noget korte referat.
Ærbødigst Deres udsendte og
nu nedlagte.
Leif Neergaard.
En lille klumme:
Panikken bredte sig....

På baggrund af de mange høringssvar, besluttede kommunalbestyrelsen at den nuværende ordning i børnehaveklasserne fortsætter som hidtil. På
baggrund af en netop færdiggjort rapport fra KL., besluttede
KB. At der skulle igangsættes
et analysearbejde for at få benyttet SFO, pædagernes ressourcer bedst muligt. Blandt
andet skulle der kigges på effekten af pædagogernes indsats
i indskolingen.

Voldgiften startede kl. 14.30,
og plejer normalt at tage et par
timer.

DE 3 NYE DAGINSTITUTIONER
Så blev lokalplanerne vedtaget

Stor tak til Leif for assistance.

Men tiden gik og gik og panikken bredte sig, hvad med Set
fra sidelinien ?
Endelig en pause, ringer til gemalen: find på noget !
Gemalen styrter til kommunalbestyrelsesmødet, gud ske lov
Leif er der.

Jette Kammer Jensen
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Besøg på Kroppedal
Lørdag den 28. februar samlede partiforeningen en lille
skare til rundvisning og frokost på Kroppedal.
Vi fik en meget kvalificeret
gennemgang af den astrologiske samling, hvorefter en af
lederne fra samlingen fortalte
om samarbejdet mellem museet
og Albertslund Kommune.

Besøget afsluttedes med
et stort pølsebord, hvor vi i
fællesskab sang nogle af de gode gamle sange, akkompagneret af Per Gustafsson.
En hyggelig og udbytterig dag !
Bestyrelsen vil til næste år prøve at lave et lignende arrangement.

Vi ser meget gerne, at I kommer med ideer til mulige interessante mål.

S-posten

S-posten
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Et vigtigt EU-valg den 7. juni
Artikel
Et vigtigt EU Valg den 7.juni 2009
Af Claus Larsen-Jensen, S Spidskandidat i Region Hovedstaden til Europa-Parlamentet,
Tidl. MF (1998-2005) og Formand for
Folketingets Europaudvalg
Der er valg til Europa-Parlamentet den
7.juni 2009.
Ofte har vi danskere ikke lagt så stor
vægt på at stemme til valg til EuropaParlamentet.
Det er helt forkert. Valget til EuropaParlamentet er lige så vigtigt som demokratiske valg til kommunalbestyrelser, Regionsråd og Folketinget. Ikke at
stemme den 7.juni er det samme som at
lade andre bestemme Europas fremtidige udvikling.
Uanset hvilken holdning man har til EU
eller til konkret EU politik, så er EU i
dag med 27 lande – og flere på vej ind –
omdrejningspunktet for samarbejdet i
Europa. I EU samarbejder landene om
mange ting, som påvirker de økonomiske og politiske vilkår, som vi alle er så
utroligt afhængige af.
Derfor er det vigtigt, at vi får maksimal
politisk indflydelse i og på EU.
Europa-Parlamentet spiller en stadig
stigende rolle i EU. Det kan forudses, at

Europa-Parlamentets
indflydelse øges i de
kommende år, så man
kan bestemme om
pengene skal bruges til
landbrugsstøtte eller
til alternativ energi,
miljø, øget beskæftigelse og social udvikling i Europa. Europa-Parlamentet er medlovgiver sammen med Ministerrådet, hvor landenes
regeringer er repræsenteret. EuropaParlamentet sammensættes af politiske
partigrupper, ligesom vi kender det fra
kommunalbestyrelser og Folketinget i
Danmark. Hermed er politiske meningsfæller sammen om at beslutte i hvilken
retning Europa skal udvikles. Derfor er
det vigtigt, at man stemmer på dem,
man normalt politisk er mest enig med.
Stemmer man ikke, så er det andre politiske kræfter, der får magten. I dag er
der konservativt – kristeligt demokratisk flertal i Europa-Parlamentet. Det
kan ændres den 7.juni 2009. Som vælgere har vi demokratisk indflydelse på
EU på flere områder. For det første gennem det direkte valg til EuropaParlamentet. For det andet ved valg til
Folketinget, som via Folketingets Europaudvalg bestemmer, den danske regerings holdninger ved Ministerrådsmøder
i EU. For det tredje via de danske kommunal- og regionsrådspolitikere, der
repræsenterer Danmark i Regions Komiteen i EU. Endelig, så kan vi påvirke
EU gennem de organisationer, vi er
medlem af, og som deltager i et samar-
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bejde med tilsvarende organisationer i
Europa.
I Danmark har vi stor tradition for at
stemme ved valg. Men det har altid knebet med interessen ved valg til EuropaParlamentet. Det skyldes formentlig af
mange synes, at EU kan virke fjernt og
uigennemskueligt. Men vel også, at vi i
Danmark ofte diskuterer EU som et ja
og et nej.
Man behøver ikke elske EU for at stemme til Europa-Parlamentet. At der er
noget, man synes er godt og noget andet
skidt ved EU, er jo ikke anderledes end,
hvad vi oplever fra lokal- og landspolitik. Vi ønsker ikke udmeldelse af kommunen eller staten, fordi der kommer
politiske forslag, som man ikke er enig
i. EU politik skal efter min mening bedømmes med samme kritiske og sunde
fornuft, som vi bedømmer hjemlig politik efter.

S-posten
For mig og socialdemokraterne er vores
politiske Europa vision egentlig meget
enkel. Vi vil det samme i EU, som vi
har arbejdet for i Danmark i mere end
100 år: Skabe social velfærd, fuld beskæftigelse, lige muligheder osv. for
alle. Der er i dagens verden ting, som vi
ikke kan få styr på i hvert enkelt land.
Derfor skal vi sikre dette sammen med
andre landes befolkninger i Europa. Det
udgør EU en mulighed for. EU er ikke
godt nok som det er i dag. Men det er så
netop et godt argument for at stemme
for et politisk kursskifte i Europa ved at
støtte dem, man normalt er mest politisk
enig med og har tillid til i kommunen
og Folketinget.
Passer søndag den 7.juni ikke en, så kan
man allerede nu brevstemme.

Skal vi ændre noget i Europa, så skal
der være politisk styrke til det. Derfor er
valget til Europa-Parlamentet vigtigt.

Albertslund bedst på Vestegnen
Dagbladet Børsen har igen lavet en hitliste over de bedste erhvervskommuner.
Albertslund blev nr. 4 på landsplan, og nr. 1 blandt Vestegnskommunerne.
Nu kan man sige meget om den type hitlister – men jeg blev altså
varm om mit Albertslund-hjerte, da jeg læste det.
JKJ
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Stor boligpakke
Socialdemokraterne vil over de kommende 2 år bruge i alt 15 mia. kr. på at
renovere og bygge nye boliger, som vil skabe mellem 18.000 og 20.000 nye
arbejdspladser.
Der skal bruges 4 mia. kr. på flere billige almene boliger, herunder 5000 nye
almene boliger med huslejenedsættelse.
Samtidig skal der foretages en omfattende renovering af de almene boliger
på i alt 4 mia. kr., heraf 2 mia. kr. på energirenovering. Der findes over en
halv million almene boliger, og vedligeholdelsesefterslæbet er meget stort i
mange af disse.
Investeringer i boliger til ældre, handicappede og hjemløse på i alt 1 mia. kr.
skal fremrykkes, ligesom der skal bruges 2 mia. kr. på bedre byudvikling og
bekæmpelse af ghettoproblemer.
Endelig forslår Socialdemokraterne en pulje på i alt 4 mia. kr. til tilskud til private boliger med henblik på energirigtig renovering. Tilskuddet skal dække 40
pct. af arbejdslønnen, dog maksimalt 25.000 i tilskud pr. bolig.
Vores boligudspil vil skabe 18.000-20.000 nye arbejdspladser ved at bygge
nye boliger til danskerne og renovere eksisterende. Der er f.eks. et kæmpe
vedligeholdelsesefterslæb i den almene boligsektor og i mange ældreboliger,
siger Socialdemokraternes gruppeformand Carsten Hansen.

Gækkevers
Bag busken jeg fandt en gæk så sød,
jeg troed' den var af kulden død.
Nu sender jeg den til dig, min ven.
Tæl prikkerne små og gæt fra hvem.
Våren den er nær.
Se nu bare her.
Sommerfuglen flyver fri,
det gør også vi.

Lille hvide vintergæk
bryder gennem sneen kæk.
Ved dens fine klokkespil,
blev det første forår til.
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Grundlovsarrangement
Højrupgård
Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk
Talere:
MF Christine Antorini (A),
EU-kandidat Claus Larsen-Jensen (A) og f
orbundsformand Henning Pedersen, BUPL.

Underholdning:
Copenhagen Washboard Five, som kommer og spiller.

Der bliver gril og meget mere.
Sæt X i kalenderen

S-posten
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I lære - ikke i fængsel
Poul Erik Skov Christensen, formand for 3 F, har til Berlingeren sagt:
At afslutte en ungdomsuddannelse er den bedste vaccination
mod en kriminel løbebane. Derfor er det stærkt bekymrende,
at næsten 4.000 unge netop nu
står uden en praktikplads.
Hvad er så de borgerliges svar
på bandekrigen?
Den kriminelle lavalder skal
sænkes til 12 år. Vi skal altså til
at sætte børn i fængsel!! hvad
er det da for et menneskesyn.

alene været strengere straffe,
mere politi – men det blev som
bekendt mindre politi. Det er
ordet alene, læserne skal hæfte
sig ved.
Og hvad er der så sket, jo det
er blevet værre.
Kriminelle skal selvfølgelig
straffes for deres handlinger,
men jeg vil ikke være med til at
sætte 12 årige børn i fængsel.
Må jeg så bede om Poul Erik
Skov Christensens model.
JKJ

Lige siden Fogh-regeringen
kom til magten, har svaret på
den stigende voldskriminalitet

Repræsentanskabsmøde for
Socialdemokraterne i Taastrupkredsen
Afholdes på
Birkelundgård mandag den 27. april kl. 19.00
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Velfærd i centrum
Klassisk velfærd som sundhed, ældrepleje og uddannelse kommr
øverst på dagsordenen, hvis Lars Løkke Rasmussen bliver landets
næste statsminister, viser Mandag Morgens analyse. Han vil give
borgerne flere valgmuligheder, øge kommunernes frihed og slippe
de offentlige ledere løs, så de kan drive deres institutioner, som
var de private virksomheder. Danskerne kan forvente en helt anden ledertype end Fogh. Løkke er langt mere impulsiv og eksperimenterende, men hans manglende internationale erfaring kan koste landet dyrt. Specielt i et år, hvor Danmark er vært for verdens
måske vigtigste politiske topmøde - klimatopmødet - hvor den
danske statsminister kan komme til at mægle mellem nationer
som USA og Kina. Løkke vil overtage magten på et kritisk tidspunkt, hvor meningsmålingerne dømmer regeringen ude, arbejdsløsheden eksploderer og den økonomiske krise bider sig fast. VKO
samarbejdet fortsætter som hidtil.
(mandag morgen 23.3.09)

NB. Sildemøde NB.
Lørdag den 4. april 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

Finn Aaberg har skiftet mailadresse:
Finn.aaberg@markgaarden.dk

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:
April
3.
4.
14.
14.
20.
20.
27.
28.

Torvearrangement med Claus Larsen-Jensen, kl. 16.00-18.00
Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00
Generalforsamling, Rådhuskantinen, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
Repræsentantskabsmøde for Socialdemokraterne i Tåstrupkredsen, Birkelundgård, kl. 19.
S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30

Maj
1.
12.
16.
18.
18.
26.

1.maj-møde, Birkelundgård, kl. 7
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
Regionsrepræsentantskabsmøde, kl. 9-16.00 i Gentofte
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30

Juni
5.
6.
6.
7.
9.
22.
22.
30.

Gundlovsmøde, Højrupgård, Vallensbæk, kl. 12.00
Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00
(Torvearrangement)
Valg til EU-parlamentet
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Borgmester,
Økonomiudvalg (F)

Finn Aaberg
Bymosevej 8

Tlf.: 43 96 64 96
E-mail:
finn.aaberg@markgaarden.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@Albertslund.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

