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4.
6.
9.
11.

Evalueringsmøde, Birkelundgård,
Sildemøde, Foyeren, 11-13
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
Møde i sundheds- og socialpolitisk
(SUSA) arbejdsgruppe
Snebærhaven 48, kl. 19.30
22. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,
kl. 19.30
22. Deadline for S-Posten
30 S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30

31. årgang
Aktuel politik:
Aldersdiskrimination s. 4
Offentlig og privat sundhed s. 6
Hvad er op og ned
i sygehusøkonomien s. 7
Sundheds– og socialpolitisk gruppe
s.17

Borgmesterens faste klumme s. 3
Brændende platforme

Har du en mening om
valgkampen op til
kommunalvalget
Mød op til evalueringen
på Birkelundgård
d. 4. marts
Kl. 19.30
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Brændende platforme
I sine stille stunder må statsministeren tænke, at VK-regeringen
står på en brændende platform.
Alt går galt i øjeblikket.
Forsvarsminister Søren Gade er
igen involveret i en sag om spin og
løgn. Løkke og Bertel er uenige
om folkeskolen. En mærkværdig
Burka-sag. Et COP-15-møde, hvor
Løkkes spinfolk gik i seng og efterlod en Lars Løkke alene med ca.
120 statsledere i en årle morgenstund i konferencesalen. Og det
gik galt. En udkørt statsminister
viste sit sande jeg som bister og
udiplomatisk mødeleder.
Set fra borgmesterstolen er det
een sag. Værre –langt værre – er
det, at
VK-regeringen støttet af Dansk
Folkeparti har kørt Danmark
økonomisk i sænk.
Før valget i 2007 sagde vi socialdemokrater det klart: det er velfærd
eller skattelettelser.
VK lovede
begge dele.
Nu kommer regningen. Et underskud på de statslige finanser på ca.
200 mia. skal dækkes ind af besparelser i velfærden de næste 2-3 år.
Den regning bliver sendt videre til
kommunerne, som i forvejen slås
med de økonomiske efterveer fra
strukturreformen.

Stort set alle landets kommuner er
i samme båd – også Albertslund.
Budgettet for 2011 vil stå på kraftige besparelser og serviceforringelser. Der er en grundlæggende ubalance mellem indtægter og udgifter
i kommunens økonomi.
I sådan situation er det vigtigt at
vide, hvad man vil. Derfor vil Kommunalbestyrelsen i marts bliver
præsenteret for et oplæg om
” Økonomi i balance – en investering i fremtiden”,
som indeholder fire mål for udviklingen i kommunens økonomi de
næste par år.
Også i marts vil Kommunalbestyrelsen bliver præsenteret for meget omfattende spareforslag Forslagene skal drøftes på to budgetseminarer for kommunalbestyrelsen i marts og maj.
Der er brand i de kommunale økonomiske platforme – også i Albertslund. Det er alvor, venner. I
den grad.
Derfor skal der senest med budgettet for 2011 træffes nogle barske
økonomiske beslutninger, så Kommunalbestyrelsen også fremover
selv træffer de økonomiske og politiske beslutninger om Albertslunds
fremtid.
De beslutninger skal vi som parti –
sammen med de øvrige partier være klar til at træffe.
Steen Christiansen
Borgmester
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Aldersdiskrimination
Efterlønnen er evindelig til debat. At den er det nu, forekommer højst besynderlig, da det
just ikke er mangel på arbejdskraft, der er problemet, men
mangel på arbejde !
CEPOS er verdensmestre i at
sætte statistiske oplysninger
sammen og trække konklusioner efter Lomborg-metoden.

Måske CEPOS skulle se på de
mange besynderlige aldersgrænser, der findes rundt om i
love m.v., og som dels sender
et signal om, at du bør lade dig
pensionere, dels også må få en
arbejdsgiver til at tænke sig 2
gange om, før han ansætter en
senior.
Skal vi lige tage et par stykker:

Vi tager lige den seneste fra
JyllandsPosten: 50.000 af de
nuværende 130.000 efterlønnere gik fra arbejdsløshed til efterløn, og frejdigt siger Peter
Weibel: Min pointe er, at hvis vi
ikke havde efterlønsordningen,
ville de pågældende seniorer på
kort sigt være arbejdsløse, men
de ville finde job, så snart konjunkturerne vender.

•
•
•

Tja….og hvornår vender konjunkturerne så ??

Så send signalet: du duer uanset din dåbsattest, og stop den
evindelige debat om efterlønnen. Det er arbejde, der er
mangel på.

Peter Weibel skriver også: Det
er dyrt for en arbejdsgiver at
ansætte en medarbejder, der
allerede efter et år går på efterløn. Der går nemlig noget tid,
før en medarbejder er fuldt ud
produktiv. Tja, enhver arbejdsgiver løber risikoen for, at en
nyansat medarbejder forlader
jobbet.

•
•

Sygedagpenge
ATP-bidrag
Arbejdsløshedsforsikrings
muligheden
Funktionærloven

Og rundt omkring i systemet
findes andre aldersgrænser for
eks. ved udpegninger til diverse
nævn m.v.

JKJ
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Valgene vindes mellem valgene
Albertslund kommune er en traditionel stolt rød kommune – det
skal den forblive, og det røde flertal skal styrkes. Samtidig har Danmark brug for en ny kurs og dermed en ny rød regering.
For at begge ting skal lykkes har vi brug for DIN hjælp!
De kommende valg, hvad enten vi taler om kommunal – og regionsvalg eller folketingsvalg, vindes ikke de sidste tre uger op til valgene – men de vindes i stedet mellem valgene. Derfor skal vores
lokale partiforening og vores kommunalbestyrelsesmedlemmer være synlige hele tiden, hver dag – vi skal lave permanent kampagne.
Vi skal tænke langsigtet, og allerede nu skal der tages hul på næste
valgkamp – valgkampen kører hver dag!
Partiforeningsbestyrtelsen har besluttet at nedsætte et kampagneudvalg, som skal arbejde med kampagne udadtil. Udvalget skal udvikle og implementere nye kampagneformer og arrangere udadvendte aktiviteter for borgerne i Albertslund for på den måde hele
tiden at gøre opmærksom på vores parti og vores politik.
*

Sidder du med en masse gode ideer til, hvordan vores parti
kan blive mere synligt?

*

Har du en perfekt ide til en kampagne, som f.eks. kan skaffe
flere medlemmer?

*

Har du gode erfaringer med kampagnemetoder, som du gerne
vil dele ud af?

*

Og har du lyst til at gøre en forskel og give en hånd med, når
der skal tænkes kreativt,

Så meld dig til kampagneudvalget
på mødet d. 4. marts. (se side 9)
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Offentlig og privat sundhed
af
Mogens
Lykketoft
MF,S

For to år siden gik Anders Fogh
til valg med et løfte om at give
bonus til offentligt ansatte, der
gjorde en ekstra indsats.
I stedet fyres hundredvis af læger, sygeplejersker og sygehjælpere på Herlev og en række andre offentlige sygehuse,
fordi de har gjort en ekstra
indsats. Ventetiderne er kommet ned for livstruende sygdomme og der er sket fremskridt for de ældre, medicinske
patienter, der ofte er blevet
stedmoderligt behandlet.
Der er tale om en massiv selvmodsigelse her. Regeringen har
indført en garanti mod lange
ventetider. Men nu fyres de ansatte på de offentlige sygehuse,
der er i færd med at opfylde
garantien, fordi der ikke er
budget til mere. Imidlertid er
det slet ikke sikkert, at der spa-

res en eneste krone ved at fyre.
For hvis det offentlige så igen
får længere ventetider, så patienterne har ret til at kræve
penge til hurtig behandling på
et privat sygehus, så ryger besparelsen
De urimelige fyringer på de offentlige sygehuse er med andre
ord endnu et bidrag til regeringens politik fra de sidste otte år
med at begrænse det offentlige
og forgylde det private sygehusvæsen. Rigsrevisionen har
jo også for nylig dokumenteret
og kritiseret den daværende
sundhedsminister Lars Løkke
Rasmussens overbetaling af de
private sygehuse.
I dette lys er det en uhørt frækhed af statsminister Lars Løkke
Rasmussen, når han lægger
ansvaret for fyringerne på regionerne. Regionerne har som
bekendt ikke egne indtægter;
de må ikke opkræve skatter og
de er helt afhængige af de regler, regeringen har indført for at
give dem penge.
Det er regeringen, der bevidst
har startet en ond cirkel, hvor
især folk med lidt bedre indtægter tilskyndes til at trække
væk fra det offentlige og i sti-
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gende grad forlade sig på private sundhedsforsikringer. I takt
hermed svækkes deres interesse i, over skatterne at betale til
et ordentligt, fælles sundhedsvæsen. Danmark risikerer at
bevæge sig ind i dét morads,
som Obama af al kraft prøver
at komme ud af i USA.
Uanset deres besværgelser er
jeg overbevist om, at Løkke &
Co i 2010 vil tage endnu flere
skridt til privatisering både af
drift og betaling af dét, vi hidtil
har betalt til i fællesskab over

skatterne. For regeringen har
selv lavet hul i statskassen. I
tre omgange - før folketingsvalgene i 2005, 2007 og nu igen
op til det kommende valg – har
den uddelt skattelettelser - især
til velhaverne. Det efterlader et
kæmpe hul. Og hullet skal ifølge Lene Espersen og Lars Løkke
lukkes ved at kræve nulvækst i
kommunerne. Men med flere
ældre og flere børn betyder
nulvækst ringere service og højere brugerbetaling. Det er den
asociale regning for skattelettelserne.

Hvad er op og ned i debatten om sygehusøkonomien?
Budgetoverskridelser? – Besparelser? – Nedskæringer? – kan vi
overhovedet realisere vores sygehuspolitik indenfor de rammer regeringen giver os?
Socialdemokraterne i Rødovre Herlev Kredsen indbyder alle Smedlemmer i hovedstadsområdet til medlemsmøde med
Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen,
Region Hovedstaden.
Mandag den 1. marts kl. 19.00 Skolen ved Milestedet
(kantinen), Nørrekær 8, 2610 Rødovre.
Mødet arrangeres af Rødovre/Herlev Kredsen i forståelse med Socialdemokraterne i Region Hovedstaden
Da vi gerne vil kende omfanget af deltagelse, beder vi dig tilmelde
dig til Bjarne Kaspersen Hansen på Bkh.herlev@mail.dk senest dagen før.
Med venlig hilsen
Bjarne Kaspersen Hansen, kredsformand
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Hvorfor overhovedet møde op?
- til partiforeningens generalforsamling
den 19. april 2010 kl. 19.30
i Rådhusets kantine
Gør det nogen forskel?
Ja, jo mere du blander dig, desto større indflydelse får du!
Hør, hvad bestyrelsen har arbejdet med og deltag i debatten.
Få nogle bud på de udfordringer og muligheder, vi står over for
i partiforeningen.
Den nyvalgte kommunalbestyrelse fortæller om
de udfordringer de ser
- og hvad de vil arbejde med i den nærmeste fremtid.
Vær med til at vælge en ny formand, næstformand og
nye medlemmer til bestyrelsen – eller stil selv op!
Tag en partifælle og en kande kaffe med og kom til
generalforsamling i kantinen på Rådhuset.
Vi sørger for lidt mundgodt til kaffen!
Mød op – og gør din indflydelse gældende.
Dagsorden for generalforsamlingen den 19. april kommer
i næste nummer af S-posten.
Vi ses!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

S-posten
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Evaluering af valgkamp
Møde d. 4 marts
kl. 19,30
Birkelundgård
Dagsorden:
* Gennemgang af valgkamp v/Steen Christiansen
* Hvad gjorde vi, hvad virkede og hvad kunne vi gøre bedre?
* Kampagne i valgperioden?
* Nedsættelse af Kampagneudvalg
* Samarbejde mellem bestyrelse og K.B. medlemmer
Mvh
Aage
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Fra sidelinjen
Sidelinjens faste
skribent Jette
Kammer Jensen
kunne ikke deltage i mødet, så I,
kære læsere må
nøjes med mine
udvalgte notater
fra mødet.
Med lige dele naturlig myndighed, aktiv lytten og lune bemærkninger blev dette kommunalbestyrelsesmøde borgmester
Steen Christiansens debut som
mødeleder. Det blev en lang,
engageret og livlig spørgetid og
debat.

hed for nedlæggelsen. ”Rådet
flytter ikke noget” ”Det er skadeligt for integrationen” ”Det
cementerer dem og os”.
Men argumentationen for at
beholde rådet var stærk, og
med ændringer i vedtægterne
om at formanden godt må være
medlem af kommunalbestyrelsen, og at der skal være flere
medlemmer valgt af de etniske
medborgere, sikres, sagde Lars
Toft ”en bedre dialog mellem
kommunalbestyrelse og integrationsråd”

Integrationsrådet forbliver i
Albertslund, men sammensætningen ændres.
Integrationsrådets valgperiode
udløber d. 31.3. Nye vedtægter var til drøftelse. To gange
har kommunalbestyrelsen i december vedtaget at man vil have et Integrationsråd. DF havde nu stillet forslag om helt at
nedlægge rådet og eventuelt
danne en ny form for dialog
med vores etniske medborgere.
Forslaget blev drøftet og rundt
omkring var der en vis lydhør-

Serviceringen af rådet lægges
ind under forvaltningen, og således håber de fleste, at rådet
vil være med til at sikre et godt
og bredt samarbejde mellem
forvaltningen og de mange forskellige etniske grupperinger til
gavn for integrationen.
Stemmetal: For nedlæggelse af
rådet: 5 (VKO) Imod: 16 (AFØ)
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Sådan kan det gå, når vi lytter til borgerne !!

Faldende elevtal giver besparelser

I Albertslund er produktionen af
de ældres mad dyrere end i andre kommuner. I budgettet for
2010 blev det derfor besluttet,
at der skulle spares 1,3 mio. kr.
på madproduktionen. Forvaltningen foreslog så i efteråret at
nedlægge køkkenet på Albo og
lade en ekstern leverandør sørge for maden til de ældre. Det
var der massive protester imod,
så social- og sundhedsudvalget
udsatte sagen bl.a. på baggrund af ældrerådets fine udtalelse.

Jens Mikkelsen redegjorde for
elev- og klassetal, som er en
gennemgang af antal børnehaveklasser, basisdanskhold, specialklasser og normering af fritidshjem og SFO.

Til alles glæde fandt medarbejderne selv en spiselig løsning
på problemet. Madmødrefunktionen i Humlehusene 7 nedlægges og Albos køkken skal
effektiviseres og levere mad til
alle plejehjemsbeboere. Herved
opnås den samlede besparelse
alligevel.

Der er generelt et faldende børnetal, så der er godt at man
gennemførte skolesammenlægningerne sidste år. Det giver et
langt bedre fordelingsgrundlag.
Hyldagerskolen har ikke stor
elevtilgang, så her placerer
man et basis-danskhold for at
beholde de to børnehaveklasser.

Dejligt at medarbejderne forstår at samarbejde med at finde løsninger, der gavner de ældre, deres egen arbejdsplads
og også accepterer de økonomiske rammer.

Som noget nyt startes et udviklingsprojekt for de børn, der
skal starte i børnehaveklassen
og som har behov for særlig
støtte. Man ønsker at fastholde
eleverne i det almindelige skolemiljø i stedet for allerede fra
skolestarten at udskille dem.
Med god støtte skabes en inkluderende praksis både i skolen
og på SFO.
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Fat pennen og skriv
Sådan lød ordene, da kommunalbestyrelsen besluttede at
sende lokalplanforslaget for
rækkehusene i Syd til høring i 2
måneder.
Rækkehusene er nedslidte og
Landsbyggefonden, der finansierer projektet stiller krav om,
at der etableres vinduer mod
havesiden samt at baghaverne
kommer til at fremstå mere åbne. Det er der stor modstand
mod blandt mange af beboerne.
Der bliver frit udsyn til privatli-

vets glæder.
Lokalplanen sendes nu i høring - derfor opfordres beboerne til at reagere på høringen og blandt andet

at deltage i
debatmødet d. 16. Marts.

En gave fra DF til Albertslunds ældre eller hvad?
DF fik i forbindelse med finansloven 2010 afsat 300 millioner
kr. til bedre ældrepleje i kommunerne. 1.032.000 kr. har
fundet vej til Albertslund, og
dem vil DF bruge på at genindføre hjemmehjælp jul og påske
for kommunens ældre og også
madordningen i Humlehusene.
”Egentlig kunne man godt glæde sig over de ekstra midler”,
som Helge Bo gjorde, eller også
erklære
DF’s ”gave” for
”populistisk pladderpolitik af
værste skuffe”, som Lars Toft
Simonsen udtalte i sin kommentar. 1 million er blot en
dråbe i en meget slunken ældrekasse, hvor udgifterne er
steget 20 mil. Kr. fra 2009 til
2010. Hvad der er sparet væk,
skal blive så, for til næste år er
der alligevel ingen penge – heller ikke til Henning Lindhardts
”lidt ekstra til senioridrætten!!!”.
4 stemte for og 17 imod, så
pengene tilføres kommunekassen.
DF’s forslag blev helt absurd,
da borgmesteren kunne fortælle, at Albertslund samtidig er
blevet skåret 3 mil. i bloktilskud.
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Partikasketterne blev luftet her
ved mødets slutning, da Leif
Pedersen (F) spurgte DF ”Var I
virkelig til salg for sølle 300 mil.
kr., når I samtidig var med til
at støtte store skattelettelser til
de rige?”
Det var der ikke noget svar på..

Dette var, hvad jeg valgte at
berette fra et lange og interessant møde. Efter en mindre polemik afsluttede borgmesteren
mødet med ”Det vil jeg gå hjem
og reflektere over”- og jeg kunne tage hjem og få varmen, for
den spares der på i salen.
Britta Jørgensen

Bankdirektørens Lomborgmodel
Kim Fournais afleverer en ordentlig svada til alt og alle i den
offentlige sektor i Politiken
13.02
under
overskriften
”Kursen er sat mod afgrundens
rand”.
Og den får ikke for lidt, for en
bankdirektør er jo rasende
kompetent på offentlig forvaltning!!
De gloser, som bankdirektøren
anvender om den offentlige forvaltning og dens medarbejdere,
siger faktisk mere om direktøren end om de ansatte i den
offentlige sektor.
Det er bekymrende, at en
bankdirektør bruger Lomborgmodellen: Hvis man øger udliciteringsgraden i den offentlige
forvaltning fra 25 % til 70 %,
vupti så er der en besparelse
på 15 milliarder pr. år, og

topskatten
kan
fjernes
(selvfølgelig det er jo der bankdirektøren befinder sig, de har
jo aldrig forsømt at give sig
selv en uhørt høj løn), og vupti
så kan skatten sænkes til 35 %
for alle.
For den private sektor er altid
bedre end den offentlige sektor,
og det skal man altså høre fra
en bankdirektør!! Så kort er
den folkelige hukommelse ikke,
vi kan godt huske, hvad der er
sket i banksektoren i den senere tid. Det vil jeg bestemt ikke
kalde professionel ledelse!!
Måske skulle den gode bankdirektør filosofere lidt over, hvorfor der er blevet flere ansatte i
den offentlige sektor. Demografien spiller i sig selv en rolle,
men dertil skal bestemt lægges, at den nuværende regering har pålagt, og fortsat gør,
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den offentlige sektor flere og
flere administrative byrder, der
binder flere og flere ressourcer i
helt unødvendigt bureaukrati.
Modsat den så rasende kompetente bankdirektør, så betaler
jeg min skat med glæde. Glæde
over at have et velfærdssamfund, hvor vi tager hånd om
alle – især de svageste. Glæde
over uddannelses-, fritids- og
kulturtilbud, jeg synes, at jeg
får meget for mine skattekroner.
Og jeg har uhyre svært ved at
acceptere, at private firmaer
skal lave profit på offentlige
ydelser.
Jeg siger ikke, at det ikke kan
være fornuftigt at udlicitere opgaver, men det skal kun gøres,

såfremt det er hensigtsmæssigt, og det er det bestemt ikke
altid, hvilket der jo er ganske
mange sager om. Bare tag
overbetalingen til de private
sygehuse.
Men udliciteringer i det omfang,
som denne bankdirektør forestiller sig, er jo ensbetydende
med, at demokratiet skrumper,
den offentlige sektor er faktisk
borgernes ejendom.
Så kære bankdirektør, bliv ved
din læst, som jeg i det mindste
håber, at du har kompetence til
at varetage.
Og for at der nu ikke skal opstå
myter, så er jeg ikke offentligt
ansat, og jeg betaler topskat.
Jette Kammer Jensen

Nytårskur
i Taastrup
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S på kampagne: Hvem skal ha' en hånd?
Socialdemokratiets græsrødder er på kampagne mod VKO's skæve
skattereform.
Landet over er Socialdemokratiets græsrødder på kampagne. Det samme er to af
partiets profiler, Mette Frederiksen og Nick Hækkerup, der kører landet tyndt for at
mobilisere socialdemokrater og sætte fokus på VKO’s skæve skattereform.
- Vi går på kampagne med spørgsmålet: Hvem skal have en hånd – bankdirektøren
eller lønmodtageren? Det er nemlig forskellen på de borgerlige partier og Socialdemokratiet. De mener, at det er bankdirektørerne og millionærerne, der skal have en hånd
gennem krisen. Vi mener, det er almindelige lønmodtagere, siger Nick Hækkerup,
Socialdemokraternes næstformand.
Socialdemokraterne vil ikke rulle regeringens skattelettelser til almindelige lønmodtagere tilbage. Til gengæld skal der indføres en millionærskat. Den skal betales af det,
man tjener over en million kroner om året.
- De borgerlige tror fortsat på, at bare de rige bliver rigere, så skal det nok gå. Men det
holder ikke. For os at se er der ingen tvivl om, at det er det store, store flertal af almindelige lønmodtagere, der skal arbejde Danmark ud af krisen.
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Spidsen
Af Henrik Sass Larsen, politisk ordfører
Velkommen hjem fra ferie, Lars!

Du må jo nok konstatere, at arbejdsopgaverne ligesom har hobet
sig op i den forløbne uge. Her på pladsen kunne vi ikke drømme om
at bruge alt for meget tid på intern uro i V, skænderier med K og
utilfredshed hos DF. Det gør de faktisk så godt selv, at der ikke er
brug for nogen oppositionsindsats.
Her er vi mere optaget af, hvad du mon har tænkt over om økonomi under de varmere himmelstrøg. Husk på, at det kun er fem uger
siden, at du holdt nytårstale og forsikrede os alle om, at der var lys
for enden af tunnelen, og så fire uger siden, at du fortalte os at vi
skulle på hestekur.
Og nu skal vi så forstå, at det er meget alvorligt, og vi skal have et
konvergensprogram.
Med andre ord: regeringens kortsigtede økonomiske politik virker
ikke. Skattelettelser og øget privat forbrug er ikke vejen frem. Regeringens langsigtede økonomiske politik hænger ikke sammen –
den er sat over styr af skattelettelser.
I S og SF har vi fremlagt vores skatteplan og vores vækstplan. Nu
venter vi spændt på regeringen, og på at danskerne får sandheden
at vide. Hvis vi kan være så heldige – det er jo nok nogle andres
skyld, at det hele er gået galt.
Jeg tør allerede nu godt varsle massive offentlige besparelser, hvilket minder mig om et tema, der hed ”velfærd eller skattelettelser”.
”Sorry to say”… Vi fik ret.
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Sund og social politik
Så er den nye sundheds– og socialpolitiske gruppe startet. På det første
møde fastlagde vi temaer for de kommende møder:
A.
B.
C.

Forebyggelse for sindslidende. Kommunens tilbud om klubber, støt
te/kontakt-personer m.v.
Samarbejdet mellem hospitaler, praktiserende læger og kommune
mht. indlæggelse, udskrivning og genoptræning.
Ny forebyggelsesstrategi for Albertslund Kommune

Vi aftalte at gennemføre en udendørs aktivitet for borgere (”Gang i Albertslund”) og et medlemsmøde i løbet af året. På næste møde skal vi videre
med planlægningen af disse aktiviteter.
Næste møde er torsdag den 11. marts kl. 19.30 i Snebærhaven 48.
Skriv eller ring, hvis du vil være med. Så sender jeg en dagsorden.
Venlig hilsen Flemming Jørgensen

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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KALENDER:

Marts
4.
6.
9.
11.
22.
22.
30

Evalueringsmøde, Birkelundgård,
Sildemøde, Foyeren, 11-13
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
Møde i sundheds- og socialpolitisk (SUSA) arbejdsgruppe
Snebærhaven 48, kl. 19.30
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

April
12.
13.
19.
19.
21.
27

Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
Deadline for S-Posten
Generalforsamling
Møde i sundheds- og socialpolitisk (SUSA) arbejdsgruppe
Snebærhaven 48, kl. 19.30
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30
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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 (F)
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 (F)
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:
pawjensen950@hotmail.com

Kulturudvalg (F) .
Børneudvalg

Lars Toft Simonsen
Pilehusene 110
2600 Glostrup

1. suppleant

Jakob Storm
Robinievej 102

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

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

