Nr. 1. Januar 2010

31. årgang
I denne måned kan du læse:

Arrangementer i januar

18. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,
kl. 19.30
18. Deadline for S-Posten
22. Nytårskur i Taastrup. Kl. 18
26. S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30

Husk

Nytårskur
22. januar
Kom og vær med i det sociale
fællesskab

Nytårshilsener
Evaluering af valgkampen
Valgkampregnskab
Hyldest til en gammel kæmpe
Sidelinjen
Ny arbejdsgruppe
Konstituering

- god fornøjelse
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Borgmesterskifte ved nytårstide.
Året 2009 blev året, hvor borgmester igennem 31 år, Finn Aaberg annoncerede og gennemførte sin afgang.
Dette skete med sikker hånd og skyldig hensyntagen til de evt. kandidater,
der kunne tænkes som afløsere, og som alle pegede på Steen Christiansen.
Det har haft stor betydning for den valgkamp, vi lige har været igennem,
at der har været god stemning kandidaterne imellem, så vi har kunnet
koncentrere os om valget og hvad vi vil med vores kommune.
Det har været en fornøjelse at få lov at være med på sidelinjen i mine år
som formand for partiforeningen. At se hvad der gør Finn som borgmester
til noget særligt, idet han ved forhandlinger sørger for at have alle, som vil,
med ved bordet Samarbejde har været et nøgleord for Finn i den tid, jeg
har været med. Samtidig med at han har haft det store overblik, kunne
han i forhandlinger se, hvor modparten ville hen, og imødekomme deres
ønsker indenfor det muliges grænser.
Som Finn har sagt det ”selv om man har
vundet et valg, skal man behandle de andre ordentligt”. Der er skrevet meget om
Finn og hans fortjenester i pressen, så jeg
kan ikke gøre det bedre, men sige tak, for
den tid der er gået og den by, som du har
givet videre, kan jeg.
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Som overskriften antyder, er der endnu en
borgmester i spil. Efter et travlt år og med en
meget spændende tid, er det nu en kendsgerning, at Steen Christiansen bliver den nye
borgmester. Det er på lidt andre vilkår, for vi
har ikke det absolutte flertal, så forhandlingsviljen og - evnen skal stå sin prøve i de næste
fire år. Jeg er sikker på, at Steen vil løfte opgaven. I den forløbne valgkamp har Steen
utrætteligt arbejdet for, at vi førte en valgkamp på politik, vel at mærke vores politik og
ikke deltaget i at nedgøre andre. Vi ønsker at
tage ansvaret for denne by, så den stadig har sine fyrtårne og sin særlige
profil. Til lykke til Steen med en fortjent plads i borgmesterstolen og til lykke til Albertslund.
Vi har fået nye kandidater ind, til lykke og velkommen til jer.
En særlig hilsen vil jeg sende til de kandidater, der ikke blev valgt. I har
alle gjort en brav indsats og samarbejdet under valgkampen har været en
fornøjelse. Jeg ser gerne, at I fortsat er aktive, for valg vindes ikke kun
ved valgkampen. Vi skal i gang med at tilbageerobre det tabte flertal og
det begynder vi på nu.
Vi har også sagt farvel til to der ikke genopstillede Søren og Erdil. De skal
have tak for indsatsen i den socialdemokratiske gruppe gennem mange år.
Jeg vil her ved nytåret ønske alle medlemmerne et godt nytår, og tak til jer
alle, for det engagement I har vist i året, der gik.
Mvh
Aage B. Jensen
Formand Soc. Albertslund
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Kære alle
Så har den nye kommunalbestyrelse konstitueret sig, og
helt som forventet har den nye kommunalbestyrelse i Albertslund levet op til det gode og ordentlige politiske samarbejde, vi har årelang tradition for. Det er jeg glad for.
Vi har nemlig dermed fået en god start på den nye valgperiode, som kommer til at byde på mange udfordringer ikke mindst på den økonomiske front - for kommunalbestyrelsen.
Det får vi rig lejlighed til at samtale om i løbet af 2010.
Men nu er det tid til juleknas og årsskifte.

Endnu en gang tak for indsatsen i valgkampen. Den gjorde i den grad en forskel.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt
nytår for alle
- de bedste hilsner
Steen
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Efter valget...
Valget er overstået. Jeg er blevet valgt ind med hele 463 personlige
stemmer. Set i betragtning af, at det er første gang jeg opstiller,
må det siges at det er gået strålende. Tak til alle dem, der har
stemt på mig. Gennem hele valgkampen var det en opgave for mig,
at overbevise de vælgere, jeg fortrinsvis har fået flest stemmer fra,
om at Socialdemokratiet er det helt klare bedste valg. Denne udfordring har vist sig ikke at være lige let, men tilliden i denne sag har
været afgørende.
Socialdemokratiet er gået tilbage fra 11 til 9 pladser i kommunalbestyrelsen. Det er selvfølgeligt trist og en kedelig situation, da vi har
mistet flertallet, men også en udfordring, der gør, at vi må arbejde
på, at vi igen kan få flertallet til næste gang. Det kræver selvfølgeligt, at vi planlægger i meget god tid. Alle gode ideer må lægges på
bordet, og jeg har selv nogle, som jeg mener klart bør overvejes.
Når det er sagt, så synes jeg også, at vi ser alvorligt på de interne
kræfter, som bevidst eller ubevidst modarbejder denne tendens.
Det er godt at vi har flertallet med den "røde blok" men det er endnu bedre, hvis vi i Socialdemokratiet selv havde flertallet i kommunalbestyrelsen og det er ligesom det der pointen.
Selvfølgeligt er samarbejde en rigtig god ting, men det skal ikke
være sådan at vi glemmer "os" selv ,når vi fokusere på samarbejde
med andre partier. Det er i vores alles interesse, at vi også til næste valg og næste valg og næste valg igen har en socialdemokratisk
borgmester i byen, men det bliver kun realitet
hvis vi prioritere først "os" selv.
Mvh.
Dogan Polat
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Kære partifæller i Taastrupkredsen

Det blev et år med travlhed, medgang og modgang,
Kommunalvalget var en meget blandet oplevelse.
Men vi må indstille os på, at også det nye år kan byde på store udfordringer. Men vi skal vinde den næste omgang. Ikke så meget for vores egen skyld som for alle de mennesker, der knytter håbet til os.
Tak for det gode samarbejde også i 2009. Jeg er sikker på, at vi kan
fortsætte og forstærke det i det nye år.
Alle gode ønsker for jer og jeres familie
Glædelig jul og godt nytår
Mange hjertelige hilsner

Mogens Lykketoft
Kære alle medlemmer
Tusind tak for en super fantastisk sjov, varmhjertet og ikke mindst aktiv
valgkamp. Det har for mig været en helt fantastisk oplevelse med så mange aktive medlemmer.
Der blev både delt foldere ud, klistret plakater, sat plakater op og taget
ned igen, hjælp ved torvearrangementerne og meget andet.
Det får mig ”næsten” til at savne det at holde valgkamp og glæde mig til
næste gang, et valg løber af stabelen.
Nu er tiden så kommet til at vi alle skal have løftet socialdemokraterne i
Albertslund og selvfølgelig ikke mindst på landsplan. Jeg ser frem til at gøre en indsats her sammen med jer.
Nu vil jeg nyde min juleferie og samle kræfter til dette.
Ser frem til med glæde at få mange flere oplevelser sammen med jer alle.
Håber vi ses til Nytårskuren i Høje Tåstrup (vi kunne evt.
følges ad)
Med ønske om en glædelig jul og et socialdemokratisk aktivt
nytår.
Kærligste hilsener Majbritt Brander
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Kommunalvalget
Kandidat foto

Kr.

6.964,95

Trykning af kandidatmateriale

Kr.

3.508,75

189.937,50
9.875,00
8.125,00 Kr.

207.937,50

Kr.

2.914,25

5.957,85 Kr.

26.491,75

Trykning:
Foldere til uddeling + personlige + visitkort
Omtryk af børnefolder
Tryk af folder med Steen C.
Aktivfest
Torvedage:
Morgenbrød m.m. v/
Albertslund Station
Roser
Kuglepenne,bolcher,balloner,m.m.
Æbler
Kopper,småkager
(ældrearr.)
Leje af torvevogne
Ballongas
Fortæring vedr. torvedagene
Bannere
Lysavis på Albertslund Station
Web-Tv

4.049,00
6.925,00
3.079,80
750,00
230,45
1.312,50
4.187,15

12.500,00

4.500,00
16.875,00
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Annoncer

128.717,01

Plakater

5.475,90

Møder m/kandidaterne

1.663,47

Forsendelser m.m. vedr. urafstemning

5.413,50

Udgifter I alt

422.962,08

Indbetalt for personlige foldere
Tilskud indbetalt af
medlemmer

Indtægter i alt

7.600,00

37.787,50

Udgifter til kommunevalget

Med venlig hilsen
Else Boel,

30.187,50

kasserer

385.174,58
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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 2009 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på konto 5326 0304512
Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2010
Hvis du har brug for indbetalingskort kan du få det hos undertegnede.
Else Boel
Kasserer Tlf. 43 62 60 09 – eboel@stofanet.dk.

Nemmere at finde uvildig
forbrugerinformation
Forbrugerportalen

forbrug.dk

er åbnet i nyt design og med nye muligheder.
Det skal gøre det nemt for forbrugerne at
finde uvildig forbrugerinformation fra det offentlige.
Kender du det med at rode rundt på en offentlig hjemmeside uden at have
den fjerneste ide om, hvor du skal begynde at lede for at finde det, du søger? Har du oplevet at klikke dig igennem uendelige rækker af menuer og
sektioner for at finde hen til siden, hvor svaret på dit spørgsmål gemmer
sig?
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Nytårsk
ur i
Taastru
p
Kredsen
2009 –
2010
For
kommunalbesty
relsesmedlemm
er,
bestyrelsesmed
lemmer, menige
medlemmer og
vores
folketingskandi
dat, meget
gerne ledsaget
af ægtefælle.

Fredag
den 22.
januar
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Idræt og sundhed
Først og fremmest vil jeg ønske partiet tillykke med et flot valg, når
nu jeg skriver et flot valg, så skal dette ses i lyset af, at vi vidste
partiet ville gå tilbage grundet SF´s fremgang på landsplan. Trods
en tilbagegang, er det dejligt, og se Albertslund borgerne stadig har
stor tillid til Socialdemokraterne, dette blev bevist med næsten 40
% af stemmerne. Flot gået i en tid hvor SF er i fremgang.
Nu er valget overstået, og der er under valget blevet lagt meget
vægt på idræt og sundhed, hvilket glæder mig, da jeg er aktiv inden for Albertslund IF Håndbold.
Hvert femte barn i Danmark er overvægtig, og 70 % af dem bliver
også overvægtige som voksne. En barndom med overvægt kan i
stor grad give både fysiske og psykiske konsekvenser for resten af
livet. Grunden til at vi har så mange overvægtige børn er, at der
bliver indtaget store mængder af chokolade, slik, sodavand og junk
food.
Idræt og sundhed går hånd i hånd, derfor er det vigtigt, at idrætten
kommer til at spille en større rolle i bekæmpelsen af overvægtige
børn.
Jeg synes det er skræmmende at chokolade, slik, sodavand og junk
food stadig kan købes i stadion caféen på Albertslund stadion. Hvor
er kommunens sundhedspolitik henne, det kan simpelt hen ikke
passe, at man gerne vil bekæmpe den epidemi, der er af overvægtige børn, men samtidig kan disse børn efter endt sportslig aktivitet
nøjes med at gå 25 meter hen til en café, der tilbyder dem alt det,
der er grunden til, de er blevet overvægtige. Derfor skal kommunen
lave en café, der serverer udelukkende sund mad. Jeg ved godt,
man, det e er bekymret for, om stadion caféen økonomisk kan løbe
rundt, ved en sådan ændring. Det er min overbevisning, at det skal
den nok komme til, hvis ikke der er andre alternativer. Jeg synes
det er på tide, at man fra kommunens side tør gøre en indsats. En
indsats der kan hjælpe børn og unge til en sundere livsstil.
Med venlig hilsen
Mikkel Skovby Jensen
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Evaluering af valgkampen
Som Steen skrev i seneste nummer af S-posten, så er næste valgkamp
allerede i gang.
Mange medlemmer har ydet en stor indsats i sidste valgkamp. Dem hører
jeg ikke til, fordi forskellige helbredsmæssige problemer gør det svært for
mig at deltage. Men alligevel tillader jeg mig at forundres – som relativt
nyt medlem – over, at der ikke internt spores et umiddelbart behov for at
evaluere valgkampen og -resultatet med dets tilbagegang for Socialdemokratiet. Det gøres dog bedst, mens det er frisk i erindring, selvom sidste
valgkamp har taget på kræfterne.
Ét er, at vi på landsplan går knap 4 % tilbage, men at det samtidig udlægges som en sejr, at vi har fået flere borgmestre. Dog er de hverken diktatorer, præsidenter eller konger og skal altså igennem den kommende 4-års
periode på en lavere vælgertilslutning og dermed mindre indflydelse. Det
gælder også i Albertslund.
Noget andet er, at vi lokalt går omkring 7 % tilbage, svarende til at vi mister omkring hver 6. socialdemokratiske vælger i Albertslund. Set med mine øjne er forklaringer med SF’s landspolitiske medvind og skift af spidskandidat ikke nok.
Efter min opfattelse er der flere spørgsmål, der rejser sig:
·
Har vores vision med børn, miljø, kultur og Albertslunds fysiske
fornyelse som 4 fyrtårne været den rigtige? Eller har vi fejlet med
nogle af disse fyrtårne?
·
Er de 3 konkrete projekter med respekt på stierne, øget fokus på
idræt og nye veje til dialog trængt tilstrækkeligt igennem?
·
Havde vi den rigtige kandidat-sammensætning? Hvorfor havde vi
ikke flere yngre, kvindelige og/eller nydanske kandidater? Og kan
vi aktivt gøre noget i den anledning i den kommende periode?
·
Kunne indsatsen i valgkampen have været gjort anderledes? Skulle
kræfterne være brugt på en anden måde?
Naturligvis er det ikke behageligt at forsøge at afklare disse spørgsmål i en
form for selvransagelse, og jeg har ikke svarene. Men er det ikke nødvendigt at forsøge at finde svar for at undgå endnu en tilbagegang?
Venlig hilsen
Stig V. Jeppesen
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Set fra sidelinjen
Af Jette Kammer Jensen
Vemod…
Når man som jeg troligt sidder
på sidelinjen måned efter måned for at høre, hvad de dog
siger i kommunalbestyrelsen,
så er det med en vis vemod,
man skuer ud over forsamlingen om det runde bord: det var
så sidste gang med den flok !
Men denne gang var det med
større vemod end de tidligere
gange. Kaptajnen går fra borde, og han har stået ved roret i
al den tid, jeg har været politisk aktiv. Og som den tryghedsnarkoman jeg også er, så
er det godt, at kaptajnen –
ganske vist uden den gyldne
kæde - fortsat sidder på en anden stol omkring det runde
bord.
Lyseslukkerprisen
Finn Aaberg fik så Lyseslukkerprisen af Kulturøkologisk Forening, og den pris fik han for sit
engagement i bæredygtighed,
men også for at være god til at
gå sammen med andre for at
finde løsninger. Det blev fremhævet, at Finn har vundet priser til kommunen, men at denne pris var til ham som person.
Prisen blev overrakt i spørgeti-

den, så den typiske Finn’er kom
også: Nu er det jo spørgetiden,
så jeg går ud fra, at spørgsmålet lyder, om jeg vil modtage
prisen – og svaret var så: Ja
tak.
Et tåbeligt forslag
De Konservative på Tinge er jo
blevet til et helt uhæmmet lovorden-straf-parti, og det smitter tilsyneladende af på de lokale konservative, så de kom
med et forslag om, at begrundet mistanke om socialt bedrageri straks skal anmeldes til
politiet.
Nu er der vel ingen, som synes,
at socialt bedrageri, men det
tåbelige var, at der allerede ER
regler i forvaltningen, som er
lige efter bogen. Men minsandten om ikke de konservative
holdt fast i deres forslag !! Det
var de da heldigvis helt ene
om.
Slut med Søndergårdsskolen
Søndergårdsskolen er et heldagsskoletilbud for elever i 610 års alderen med særlige
vanskeligheder. Søndergårdskolen har til huse på en gammel bondegård tæt ved stadion,
og har eksisteret siden 1972.
Det ER en gammel bondegård,
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Middelalder
på
Søndergårdsskolen

og bygningerne er ikke egnede,
men selve skolen er velfungerende.

Det har man da også gjort, så
nu udsendes et nyt forslag til
lokalplan i høring.

Nu er det slut med Søndergårdskolen som en selvstændig skole, fremover skal den være en
afdeling under Herstedøster
Skole, men dog i selvstændige
bygning – den gamle Røde
Port.

Men selv med en ny lokalplan,
så skal der udstedes mellem
300 og 400 påbud – og som
forvaltningen skriver: det kan
tage sin tid !!

Og så kom vemoden igen: Jeg
var i mange år formand for
Søndergådskolen
–
men…..bygningerne er nu ikke
velegnede.
Godthåbsparken og loven.
Hvad gør man, når man opdager, at der er ca. 1.900 overtrædelser af en lokalplan ??
Jo fornuftigt nok ser man på
lokalplanen – er den nu hensigtsmæssig ??

Borgerinddragelse
Demokratiet skal folde sig ud,
så flere tager del i det – og
hvordan gør man så det ?
Det skal et særligt udvalg se
nærmere på, og udvalget skal
bestå af 6 politikere og 6 borgere, og udvalgets opgave er:
at styrke borgernes muligheder
for indflydelse i Albertslund.
Og med den smukke demokratiholdning listede jeg hjem fra
mødet.
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50 år i partiet
rence, og gode folk sørgede for,
at Jørgen kom på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i april 1974, som nummer 11. Jørgen sprængte listen
– en vane, der aldrig fortog sig
– og blev valgt ind.
Det blev til 28 år i kommunalbestyrelsen med flere formandsposter:
I november 1959 blev Jørgen
Andersen valgt som formand
for HK’s forsikringsafdeling, og
så måtte han jo også bekendt
kulør og melde sig ind i Socialdemokratisk Forbund – som vi
hed dengang. Det var sådan set
også på tide, Jørgen er ud af en
socialdemokratisk familie, og
havde altid stemt på socialdemokraterne, men nu skulle kuløren så frem i fuldt lys.
Den 25. november 1959 blev
Jørgen så budt velkommen i
partiet med et brev fra H. C.
Hansen – der var gode vaner
dengang.
I 1967 flyttede Jørgen til Albertslund, og allerede i 1970
bliver han så formand for skolenævnet på Roholmskolen.
I 1973 bliver der så bagt en
kage på en skolenævnskonfe-

4 år som formand for ejendomsudvalget
4 år som formand for skatte-/
boligudvalget
3 år som formand for teknisk
udvalg
Og 13 år som formand for fritids- og kulturvalget.
Det har været mange år i kommunalbestyrelsen, og endnu
flere år som faglig aktiv. Som
16-årig kom Jørgen i HK’s ungdomsgruppe, og dengang var
der go i den. Jørgen husker ikke mindst HK-ballerne, hvor
3.600 unge svingede og dansede den halve nat.
Naturligvis er Jørgen fortsat
aktiv – nu som formand for
Topdanmarks seniorklub. Og

S-posten
kommunen skal heller ikke vide
sig sikker, hvis de ikke gør,
som Jørgen gerne ser, for Jørgen fungerer som affaldsam-
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bassadør.
Vi kipper med flaget – godt gået, Jørgen, med de 50 år i partiets tjeneste.
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Sundheds– og socialpolitik
Nu starter en ny arbejdsgruppe for medlemmer af partiforeningen. Gruppen skal beskæftige sig med sundheds- og socialpolitik. Det er altså emner
som forebyggelse, genoptræning, ældreomsorg, psykiatri,
misbrug og hjælpemidler.

Aktuel politik:
Her skal der diskuteres konkrete sager, som Kommunalbestyrelsen har under behandling.
Formålet er at give vores medlemmer i Kommunalbestyrelsen
input og mulighed for at prøve
synspunkter af.

Det er planen, at gruppen skal
mødes 5 – 6 gange om året. På
møderne vil der være tre punkter: Tema, aktuel politik og aktivitet.

Aktivitet:
Målet er, at vi hvert år planlægger og gennemfører to aktiviteter. Den ene aktivitet skal være
rettet mod medlemmerne af
partiforeningen – det kan f.eks.
være et debatmøde på Birkelundgård. Den anden aktivitet
skal være henvendt til alle borgere. Det kan f.eks. være en
Albertslund-march, hvor borgerne kommer ud og får rørt
sig, og samtidig får set nogle
spændende steder i kommunen.

Tema:
På hvert møde tages et konkret
tema i sundheds- og socialpolitikken op til debat. Udgangspunktet kan være vores partiprogram, en aktuel situation
eller et politisk udspil. Målet er,
at gruppen hvert år kommer
med et konkret forslag til en
politisk indsats.

Vil du være med?
Det første møde bliver i februar, og det bliver annonceret i SPosten. Hvis du vil være med i
gruppen, er du meget velkommen til allerede nu at sende
mig et par ord, gerne med ideer til tema eller aktivitet.
Venlig hilsen
Flemming Jørgensen
fjalb@net.dialog.dk
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Konstituering d. 15. 12. 2009
Ud over pladserne i de faste udvalg blev medlemmer af kommunalbestyrelsen og
andre partimedlemmer repræsenteret i følgende udvalg
Handicaprådet:
2. Jens Mikkelsen, A s: Michelle Baadsgaard, A,
3. Nils Jensen, A s; Susanne Storm Lind, A
Idrætsrådet:
Fmd: Lars Toft Simonsen, A
Sundhedsrådet:
1.Nils Jensen, A
Klagerådet vedr hjemmehjælp:
1. Nils Jensen, A s: Susanne Storm Lind, A
Beredskabskommission
2. Elisabeth Bentzen, A
3. John Holm Andersen, A
Skatteankenævn:
Else Boel,A s:Susanne Winther-Nielsen, A
Vurderingsankenævn:
Jørgen Lind,A s: Aase Elkott, A
Valgbestyrelser ved kommunes folkeskoler
HY: Susanne Storm Lind, A
HØ: Lars Toft Simonsen, A
Bestyrelsen for Albertslund kommunale Ungdomsskole
1. Steen Poulsen, A s: Jens Mikkelsen, A
Bestyrelsen for Musikskolen
Formand Finn Aaberg, A, s: Lars Toft Simonsen, A
Bestyrelsen for Handbjerghus
1. Lars Toft Simonsen (fmd)
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Bestyrelsen for Kongsholm Gymnasium og HF.
Finn Stubtoft, A
Bestyrelsen for Kroppedal Museum:
Jette Kammer Jensen, A
Bestyrelsen for DK i Vestskoven
1.Jette Kammer Jensen, A
Bestyrelsen for Albertslund Boligselskab
1. Flemming Jørgensen, A, s: Nils Jensen, A
Bestyrelsen for Boligselskabet ALBO
1. Nils Jensen, A s: Niels Landvad, F
Bestyrelsen for Danmarks Internationale Kollegium.
Dogan Polat, A, s: Paw Østergaard Jensen, A
Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger
Paw Østergaard Jensen, A
Bestyrelsen for I/S Vestforbrændingen
1. Bestyrelsesmedlem; Steen Christiansen, A. s: Michelle Baadsgaard A
Udpegning af 2 delegerede: Michelle Baadsgaard, A
Bestyrelsen for Vestegnes Brandvæsen I/S
1. Jens Mikkelsen, A, s: Finn Aaberg, A
Bestyrelsen for Vestegnes Kraftvarmeselskab
1. Finn Aaberg, A, s; Michelle Baadsgaard
2. Steen Christiansen, A, s; Dogan Polat, A
Bestyrelsen for Spildevandscenter Avedøre
1. Nils Jensen, A, s: Michelle Baadsgaard, A
Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose
2. Finn Aaberg, A
Bestyrelsen for Albertslund Forsyning Holding A/S.
OBS: Fejl i dagsordens indstilling. Der skal udpeges to medlemmer, idet borgmesteren er født formand for bestyrelsen.
Steen Christiansen , formand
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Bestyrelsen for GATE 21,
1. Steen Christiansen, A
Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.
1. Michelle Baadsgaard, A s.: Steen Christiansen, A
Repræsentantskabet for Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S
1. Steen Christiansen, A s.: Michelle Baadsgaard, A
Repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia
Finn Aaberg, A,
Repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen,
Michelle Baadsgaard, A
Aktionærmødet for Vandsamarbejde Sjælland
1. Steen Christiansen, A
Det Kommunale udviklingsråd
1. Nils Jensen, A
Fredningsnævnet
Aage Brandskov-Jensen, s; Knud Dahn, B
Hegnssynet
1. Jørgen Lind, A s: Aage Brandskov-Jensen, A
2. Per Gustaufsson, A s: Aase Elkott, A
Grundlisteudvalget
1. Else Boel, A
Delegeret til Kommunernes Landsforening
1. Steen Christiansen, A s: Jens Mikkelsen, A
1. Michelle Baadsgaard, A s: Lars Toft Simonsen, A

Py-ha de får nok at lave — godt at de vil bruge deres kræfter for en god sag.
kommentar af Britta……….
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KALENDER:
Januar
18.
18.
22.
26.

Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
Nytårskur i Taastrup. Kl. 18
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Februar
9.
15.
15.
23

Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

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
Sundheds– og socialpolitisk gruppe
Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 43 42 01 64
E-mail: Fjalb@net.dialog.dk
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Borgmester,
Økonomiudvalg (F)

Steen Christiansen
Præstehusene 59

Tlf.: 43 44 88 48
E-mail:
Steen.Christiansen@albertslund.dk

Teknisk udvalg (F)
Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg
Bymosevej 8

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

Miljø- og planudvalg
Børneudvalg

Dogan Polat
Topperne 20,2. dør 23

Tlf.: 61 79 05 76
E-mail:
Trustdogan@yahoo.dk

Folkeoplysn.udvalg,
Kulturudvalg
Socialudvalg

Susanne Storm Lind
Randager 100

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

Børneudvalg (F),
Økonomiudvalg
Arbm.udvalg

Jens Mikkelsen
Porsager 89

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

Børne- ungeudvalg
Tekn. udvalg,
Økonomiudvalg,
Arbm.udvalg
Miljø– og planudvalg

Michelle Baadsgaard
Kratager 1

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

Socialudvalg (F),
Teknisk udvalg
Arbm.udvalg

Nils Jensen
Rytterhusene 25

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

Arbm. udvalg
Kulturudvalg
Folkeoplysningsudvalg

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

Tlf.: 43 64 94 50
E-mail:
Pawjensen@hotmail.com

Kulturudvalg (F) .
Børneudvalg

Lars Toft Simonsen
Pilehusene 110
2600 Glostrup

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

1. suppleant

Jakob Storm
Robinievej 102

Tlf: 43 42 74 74
E-mail:
jakob@jsn.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
Galgebakken 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
Baudier
Bjørnens kvarter 6 C
Tlf.: 22 20 08 02

E-mail
Susanne@partikontoret.dk

Joan Stubtoft
Bjørnens kvarter 1 C
Tlf.: 43 64 57 88

E-mail:
jst@sst.dk

Suppleanter:

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

