Nr. 4. april 2010
Kalenderen
12. Bestyrelsesmøde, Snebærhaven 48,
kl. 19.30
13. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
19. Deadline for S-Posten
19. Generalforsamling,
Rådhusets kantine, kl. 19.30
21. Møde i sundheds- og socialpolitisk
(SUSA) arbejdsgruppe
Snebærhaven 48, kl. 19.30
22. Møde i børnepolitisk gruppe, Herstedøster skole, kl. 19.30
27 S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30

31. årgang
Nyhedsbreve fra
Mogens Lykketoft
Britta Thomsen
Henrik Sass Larsen
Torben Hansen
Carsten Hansen

Kom til 1. maj fest
på Birkelundgård
Kl. 7.00
Steen, Mogens og Vibeke kommer og
som ekstra gevinst kommer

Helle Thorning

Invitation

Det skal fejres!!!!!!!!

Det vil glæde:

Aktive partimedlemmer
at se dig til generalforsamling
d. 19. april i Rådhuskantinen
kl. 19.30
Su: ikke nødvendig , men husk kaffe
Så sørger vi for guf.

Traner over Albertslund
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Indhold:

Medlemsblad for
Socialdemokraterne i Albertslund.
Redaktion:
Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)
Henrik Hess og Britta S. Jørgensen
Indlæg sendes eller mailes til:
Jette Kammer Jensen
Tranehusene 96, 2620, Albertslund
Tlf.: 43 64 54 94
e-mail: kammerjensen@webspeed.dk
Deadline - se kalenderen bagest i bladet
S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl.
S-posten findes på hjemmesiden
www.x-ved-a.dk.
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Leveringsproblemer - kontakt: Aage
Jensen, tlf.. 43 62 24 74
Vi bygger fremtidens samfund

Lay-out: Britta S. Jørgensen
Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

– og vi bygger hele tiden om.

Korrektur: Henrik Hessemail: Greve.Hess@webspeed.dk

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:
Ønsker nedsat
kontingent
Dato:

/

 På grund af at være fyldt 60 år
2010

Underskrift:

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund
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Helle kommer til Albertslund
d. 1. maj kl. 7.15
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at
slutte op om vores partiformand.
Mød op.
Der er stor pressedækning.
Lad os vise, at vi ønsker Helle som leder af en
ny regering hurtigst muligt !!!!!!!!!!!
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Set fra sidelinjen
Af Jette Kammer Jensen
Integrationsrådet
Integrationsrådets rapport for
2009 var sat til debat.
Egentlig tror jeg, at jeg kunne
gå i arkivet og genoptrykke tidligere debatter om disse årlige
rapporter, for standpunkterne
er de kendte…
Dansk Folkeparti og De Konservative vil selvfølgelig have nedlagt Integrationsrådet, for de
bryder sig ikke om de råd, som
de får.

i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og målet er
85 % i 2010.
Siden den proklamation er det
faktisk gået den modsatte vej
på landsplan. Men det er jo heller ikke at proklamere – der
skal sættes handlinger bag.
Kun ca. 74 % af de unge i Albertslund får en ungdomsuddannelse, og uanset Regeringens proklamationer, så er det
noget, Albertslund vil gøre noget ved.

Og hvad er så de to partiers
svar på de integrationsopgaver,
der er?
Jo… stop for tolkebistand, forældrene skal læse for deres
børn og de må ikke tale deres
hjemlandssprog derhjemme!!
Det er samme sang altid.
Vi skal fremme integrationen –
ikke forhindre den.
Ungeindsatsen
Regeringen har jo for nogle år
siden proklameret, at mindst 95
% af en ungdomsårgang senest

Derfor blev der vedtaget en ungestrategi, som bl.a. fokuserer
på de mange tosprogede unge,
og der er indgået en partnerskabsaftale med Integrationsministeriet herom.

S-posten
Et sundere liv
Der skal gøres en særlig indsats
for at få de for mange rygere i
Albertslund til holde op med at
ryge. Derfor afsættes 250.000
kr. til en særlig indsats herfor
bl.a. med udbud af rygestopkurser.
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FOR småt.
De konservative havde virkelig
det store forslag fremme:
Etablering af en bogreol på
Herstedvester skole i skolens
åbningstid – betjent af skolebibliotekaren om nødvendigt…
det er faktisk citatet af deres
forslag !
På denne bogreol skal folkebibliotekslånerne kunne afhente/
låne reserveret materiale og
aflevere materialer.
Tja….nu kommer der så en mødesag om dette formidable forslag.

Mange borgere på kanten af
arbejdsmarkedet har en dårlig
sundhedstilstand, derfor afsættes 574.000 kr. til en særlig
indsats overfor disse.
Et sundt liv er nemlig et godt
liv.
Kvalitet i børnepasningen
Sjældent har jeg hørt så mange
rosende ord fra alle rundt om
det runde bord for det arbejde
og de resultater, der ligger bag
”strategi for udvikling af kvalitet og kapacitet på dagtilbudsområdet 2010-14”
Jeg skal opfordre til, at interesserede går på hjemmesiden og
læser oplægget.

Og således opløftet over disse
store konservative tanker
smuttede jeg hjem.
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Generalforsamling:
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Mandag d. 19 april 2010 kl. 19,30
I rådhusets kantine.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Valg af referent
4) Valg af stemmetællere
5) Beretninger:
a) Kommunalpolitisk v/ Steen Christiansen
b) Organisatorisk v/ Aage B. Jensen
c) Regnskab v/ Else Boel
6) Aktivitetsplan for det kommende år
7) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen)
8) Valg til bestyrelsen:
a) Formand for et år
a) Næstformand
b) kasserer
b) Bestyrelsesmedlemmer:
c) Suppleanter: 3stk.

9.) Valg af revisorer
a) To revisorer

trækker sig som formand
trækker sig som næstformand
genopstiller
genopstiller ikke
genopstiller ikke
genopstiller
genopstiller

Astrid Hansen, Jørgen Lind

b) To revisorsuppleanter:
10) Valg til Kongressen:
a) 3 delegerede:
b) 2 suppleanter:
11) Valg at fanebærer:
a) fanebærer:
b) fanebærer suppleant:
12) Valg til AOF:
a) Bestyrelsesmedlem:
b) Repræsentantskabsmedlem:
13) Eventuelt

På valg er:
Aage B. Jensen
Aase Elkott
Else Boel
Leif Neergaard
Jacob Storm
Susanne K. B.
Joan Stubtoft

Jette Blom-Jensen

Hans E. Jensing
Per Gustafsson
Steen Poulsen
Elisabeth Bentzen

Medbring: Termokaffe/ te og krus
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Traditionen tro indbyder
partiforeningen

medlemmer og andre interesserede til

1.
Birkelundgård
kl. 7.00
Taler af :
Helle Thorning Schmidt
Mogens Lykketoft
Steen Christiansen
Vibeke Storm Rasmussen
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Nyhedsbrev fra
Mogens Lykketoft

De rablende nedskæringer - vi
må være på vagt
Regeringen siger, at de 'bare' vil have nulvækst i de offentlige budgetter. Men vi er i gang med lag for lag at afdække, hvad der er
konsekvenserne af deres planer. Sandheden er, at der er lagt op til
nedskæringer i kommunerne i en størrelsesorden, der ikke er set
min levetid. For nul er ikke nul.
Hvis de offentligt ansatte skal have lønudvikling som de private og
hvis hver enkelt ny ældre og nyt barn skal have samme service
som hidtil, så kræver det adskillige mia. ekstra hvert år. Dertil
kommer et sundhedsvæsen, som uanset de aktuelle fyringer ikke
KAN undgå at bruge et par milliarder mere på sygehuse og medicin
i konsekvens af de garantier, der er givet til borgerne.
Men hvis der alligevel stadig skal være nulvækst i de samlede budgetter, så betyder det til gengæld barbariske serviceforringelser i
børnehaver, i folkeskoler, på ungdomsuddannelser og universiteter.
Regeringens politik har desværre en meget præcis brod mod den
unge generation og imod børnefamilierne.
Hvor ringe skal det sådan set have lov at blive? Jeg tror, at Lars
Løkke godt ved, at man ikke kan vinde valg på den recept. Men
pengene ER jo uddelt i skattelettelser. Og regeringen har forpligtet
sig til at betale regningen med nedskæringer. Bliver det udmøntet i
sommerens kommunale forhandlinger og i finanslovsforslaget for
2011? Jeg tror det ikke. Statsministeren lurer på at lave et overraskelsesvalg i maj, så han ikke skal vise sine kort ført valget.
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Kirkelige vielser bør også omfatte homoseksuelle
Socialdemokraterne har sammen med resten af oppositionen længe
kæmpet for tilladelse af kirkelige vielser af homoseksuelle. Et ønske
regeringen med Dansk Folkeparti i spidsen dog blankt har afvist.
Men nu er der pustet ild i den gamle debats gløder. For efter et menighedsråd i Hyttebjerg kirke opfordrede kirkeminister Birthe Rønn
Hornbech til at sikre ligestilling for homoseksuelle, har emnet endnu engang fyldt mediernes dagsorden.
Desværre synes holdningerne ikke at have ændret sig synderligt.
Jesper Langballe er fortsat ligeså gammeldags og forstokket i sine
udtalelser – ifølge ham er homoseksualitet nemlig en sygdom, og
Birthe Rønn Hornbech fortsætter med at tage landets biskopper
som gidsler i debatten. Ifølge hende afhænger en lovændring i høj
grad af biskoppernes enstemmige opbakning. Dermed sender Venstre aben direkte videre til biskopperne, i stedet for at tage det politiske ansvar og sikre ligestillingen.
For det første er homoseksualitet ikke en sygdom, og for det andet
har opbakningen til kirkelige vielser for homoseksuelle aldrig været
større iblandt både biskopperne og resten af befolkningen.
Men den primære årsag til, at vielserne i kirken bør omfatte homoseksuelle er naturligvis, at vi skal sikre ligestillingen mellem mennesker med forskellig seksualitet. Det er afgørende, at folkekirken
har plads til alle. Folkekirken er en central kulturinstitution, og det
er vigtigt, at kirkens traditioner og ritualer ikke begrænses af seksualitet, men af troen.

Obama skriver historie
Da den amerikanske sundhedsreform blev vedtaget i denne uge,
skrev Præsident Obama historie. For Obama har foretaget noget
nær det umuliges kunst med vedtagelsen af den sundhedsreform
der har stået øverst på demokraternes politiske ønskeseddel siden
Roosevelt luftede ideen første gang i 1912. Knap 100 år skulle der
gå, før det lykkedes – og så er reformen altså heller ikke perfekt.
Fx måtte Obama i sidste time vinke farvel til muligheden for, at fat-
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tige kvinder kan få offentlig støtte til abort, ligesom han måtte acceptere, at reformen først vil være fuldt implementeret om 7 år.
Men trods fejl og mangler er reformen et afgørende skridt. Sundhedssystemet i USA har ubetinget hørt til et af de mest socialt skæve i den udviklede verden. Netop derfor er det så afgørende, at
Obama har vist det politiske mod til at gennemføre en reform, der
sikrer sygeforsikring til de 32 millioner amerikanere, der i dag er
udelukket fra det dyre og fundamentalt skævvredne amerikanske
forsikringssystem.
Reformen betyder bl.a., at forsikringsselskaberne ikke længere må
smide kunder ud, hvis disse bliver kronisk syge, ligesom de ikke må
sætte øvre grænser for, hvor meget en patient må koste i løbet af
livet. Endvidere udvides aldersgrænsen for børn, så alle til og med
26 år kan dækkes af forældrenes sygesikring.
Efter 45 års politisk tørke på social- og sundhedsområdet i USA, har
Obama endelig haft det nødvendige politiske mod. Han har gjort
det klart, at sygesikring er en ret - ikke et privilegium.

.

Har du noget på hjerte…
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med mit nyhedsbrev, er du altid velkommen til at kontakte mig. Du kan skrive til
mig på mogens.lykketoft@ft.dk
Ønsker du at modtage mit nyhedsbrev kan du sende en mail til mogens.lykketoft@ft.dk

S-posten
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Kampagneuge om sundhed for alle
I sidste uge holdt vi national kampagneuge. Over hele landet var folketingskandidater og tusindvis af frivillige på kampagne for et bedre og
mere retfærdigt sundhedsvæsen i Danmark.
Lars Løkke og VKO-flertallet er i gang med at skabe et A-hold og et Bhold i Danmark: Dem, der har råd til hurtig behandling på et sygehus –
og så dem, der bliver sprunget over på ventelisten, fordi de ikke har en
forsikring.
Sundhedspolitikken handler om værdier: Skal vi have et samfund med
lige muligheder og mindre ulighed - eller skal vi fortsætte VKO's vej med
mere privatisering og større ulighed? Det er det budskab, vi skal have ud
til danskerne. Så er jeg overbevist om, at de vil vælge Socialdemokraterne.
Ugens kampagne, Svigtet af Løkke, fortalte vælgerne, at vi kan vende
udviklingen. Vi kan få et bedre og mere retfærdigt sundhedsvæsen.
Jeg håber meget, du vil være med til at sprede budskabet til venner og
familie, på arbejdspladsen og til naboerne. Vi har også brug for din indsats, hvis vi skal have Helle Thorning-Schmidt som ny statsminister.

Fair Forandring - Læs mere på http://www.fairforandring.dk
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Kommentarer fra EU ved Britta Thomsen
Brystkræftscreening til alle
kvinder
Hvert år får 275.000 kvinder i
EU konstateret brystkræft og
flere af dem er desværre yngre
kvinder. Samtidig ved vi, at
kræft på verdensplan er skyld i
omkring 13 % af alle dødsfald.
Disse tal og de mange tragiske
sygdomsforløb, der gemmer sig
bag, gør det helt nødvendigt, at
vi får sikret alle kvinder adgang
til screening for brystkræft.
Danmark er det OEDC-land i
verden, hvor dødeligheden som
følge af brystkræft er allerhøjest. Det skyldes blandt andet,
at regeringen endnu ikke har
fået ordentlig styr på brystkræftscreeningen for 50-69årige kvinder. Det betyder, at
mange kvinder opdager kræft
alt for sent.
Jeg har som ordfører på en udtalelse i Europaparlamentet
med fokus på brystkræft netop
foreslået, at alle kvinder i EU
får ret til screening for brystkræft. Undersøgelser viser, at
30 % af alle kræfttilfælde kan
forebygges og her er den tidlige
opsporing via screeninger helt
central.

Hvis statsminister Lars Løkke
Rasmussen mener noget med
hans mange skåltaler, om at
Danmark skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse, så
burde han lytte til EU og indføre
gratis screeninger for brystkræft til alle danske kvinder også dem der endnu ikke er
fyldt 50 år.

Strengere straffe for menneskehandel nu
I 2010 vil op imod 500.000
kvinder og børn blive solgt til
Vesteuropa til moderne slavehandel. Også i Danmark lever
børn og kvinder uden rettighe-
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der, langt fra deres familie og i
et fremmed land. Her udsættes
de for mishandling, vold og
voldtægt.
Disse umenneskelige forbrydelser ledsages i øjeblikket ikke
nødvendigvis af en mærkbar
straf for de bagmænd, som tjener styrtende på at handle med
kvinder og børn.
Det er derfor på tide, at vi sætter straffen markant op for
menneskehandel. 10 år i fængsel bør være den minimumsstraf, man kan se frem til, hvis
man står bag salg af mennesker.
Det glæder mig derfor, at vi i
Europa-Parlamentet netop har
vedtaget en resolution, hvor vi
lægger op til hårdere straffe for
menneskehandel. Lad os nu få
sat en stopper for brutaliteten.
Værdidebatten er gratis det er krisen ikke
Det er ikke rart at tænke på.
Derfor tænker han heller ikke så meget på det, statsministeren.
Men Danmark befinder sig midt
i en økonomisk krise, hvor fyringerne hagler ned over hele
landet, og ungdomsarbejdsløsheden igen truer en hel genera-
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tion. Samtidig begynder de seneste otte års udhuling af kernevelfærden at kunne mærkes.
Sygehusene er tvunget til massive fyringer, selvom der egentlig er behov for mere personale. Folkeskolerne får lov at forfalde, og eleverne stuves sammen i små klasselokaler. Ældreplejen halter gevaldigt, og de
dårligst bemidlede folkepensionister har ikke råd til mange
glæder.

Så jeg kan godt forstå, at Lars
Løkke helst ikke vil tale om
hverken krise eller velfærd. I
stedet insisterer han på at tale
om burkaer, der ikke findes,
om auktionshuse, der ikke vil
sælge akvareller og andet, der
relaterer sig til de så højt besungne danske værdier. For det
koster ikke noget, og er han
heldig afleder det endda opmærksomheden fra de egentlige problemer.
Værdidebatten er fuldstændig
gratis. Men den kommer ikke
de godt 120.000 arbejdsløse til
gode, den giver ikke vores børn
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en uddannelse i verdensklasse,
og den hjælper ikke vores ældre borgere til en værdig alderdom. Hvis vi vil gøre noget ved
problemerne, så bliver det ikke
gratis. Det koster selvfølgelig
penge - og det koster ikke
mindst mandsmod fra de ansvarlige politikere.

burkaer koster - i det korte løb.
For på længere sigt vil Lars
Løkkes udenomssnak koste os
meget mere, når arbejdsløshedskøen vokser, og velfærden
forfalder. En vækstpakke vil
derimod vende udviklingen, så
vi igen kan bringe Danmark i
balance; økonomisk og socialt.

Men regeringens økonomiske
politik handler hverken om at
bekæmpe krisen eller sikre velfærden. Kernen i regeringens
økonomiske politik er, at direktør Peter Straarup fra
Danske Bank får en skattelettelse på knap en halv million kroner. En halv million
kroner er langt mere end årslønnen for en sygeplejerske.
Som socialdemokrat ville jeg
hellere have flere sygeplejersker end flere skattelettelser til
direktørerne.

Virkeligheden er desværre heller ikke gået op for beskæftigelsesminister Inger Støjberg, der
er mere optaget af, om Dagbladet Politiken er på kant med
loven, når den ansætter irakiske asylansøgere, end hun bekymrer sig om den stigende
arbejdsløshed.

Hos Socialdemokraterne tør vi
godt tage fat om problemernes
rod.
Vi har for længst fremlagt en
vækstpakke, der gennem offentlige investeringer vil sætte
gang i økonomien og samtidig
rette op på den velfærd, der i
særlig grad er brug for under
en krise som denne.
Vækstpakken vil koste 36 milliarder kroner, hvilket er væsentligt mere end en debat om

Jeg er sikker på, at politiet nok
skal tage sig af eventuelle ulovligheder, men er mere i tvivl
om, hvorvidt beskæftigelsesministeren tager sig af beskæftigelsen.
For mens værdidebatten er gratis, så koster krisen arbejdspladser. Vi har ikke råd til at
vente på, at virkeligheden går
op for de borgerlige ministre.
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Spidsen
Af Henrik Sass Larsen, politisk ordfører

I banken ligger 74 milliarder kroner. I Sørens
lomme ligger ikke en.
Ja, undskyld omdigtningen, men det faldt mig lige ind, da Nationalbanken opgjorde, at danskerne har 74 milliarder kroner mere stående i banken end i begyndelsen af 2009.
Øhmm, hvad var det nu lige, at regeringen sagde om den økonomiske politik ved indgangen til 2009? Vist nok noget med, at der ikke
rigtig var brug for store offentlige investeringer for at holde ledigheden nede, men at man i stedet skulle satse på at sætte gang i
privatforbruget, hvorefter de gav skattelettelser til de rigeste og
bad folk om at hæve deres SP-bidrag.
Resultat: Mindre forbrug og større opsparing. Det er næsten for komisk. Gang på gang på gang har regeringen taget fejl i vurderingen
af den økonomiske krise og doseret forkert økonomisk politik. Og
nu står vi så med alle problemerne og skal til at spare 24 milliarder
kroner i den offentlige service.
Regeringens svar? Det må kommunerne klare. Og forresten så kan
kommunerne hente 10 milliarder kroner ved at være dygtigere til
deres arbejde. Det vil på almindeligt dansk sige: Hvis der spildes 10
milliarder kroner, så er der mere end 25.000 mennesker, som er
overflødige i den offentlige service. Finansministeriet har f.eks. opgjort, at der er 6.500 for meget ansat i ældreplejen og 6.500 for
meget ansat til børnepasningen.
Vi sagde, at valget stod mellem velfærd eller skattelettelser. Vi fik
ret. Nok med VOK.
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De ledige bliver ladt i stikken af regeringen
Ledige på dagpenge bliver ikke tilbudt aktivering til tiden. I januar
påbegyndte kun 58 pct. et aktiveringstilbud til tiden, og endnu værre
ser det ud for de unge under 30, hvor mindre end halvdelen (42 pct.)
fik et tilbud til tiden. Jobcentrene og regeringen bryder dermed loven
og svigter de ledige.
- I en tid, hvor langtidsledigheden eksploderer, er det altafgørende, at ledige får den
hjælp fra jobcentrene, som de har ret til, herunder individuelle tilbud med reel opkvalificering, så de kan blive hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet og ikke ender i langtidsledighed, siger arbejdsmarkedsordfører fra Socialdemokraterne Torben Hansen.
Forsikrede ledige skal ifølge loven påbegynde aktivering inden for ni måneders ledighed og unge inden for 13 uger.
- De nyeste tal på området viser, at regeringens tilbud til de ledige sejler. Regeringen
har ingen forståelse for, at ledige skal have målrettet hjælp samt, at den skal komme
til tiden. Det hænger ikke sammen, siger Torben Hansen.
- På baggrund af de seneste tal har jeg kaldt beskæftigelsesministeren i samråd for at
få en forklaring. Vi kan ikke leve med, at Inger Støjberg spiller hasard med de ledige
ved at lade beskæftigelsesindsatsen flyde, afslutter Torben Hansen.

Fyring via sms skal ikke være tilladt
Det skal være ulovligt at fyre medarbejdere med en sms-besked. Socialdemokraterne har derfor beskæftigelsesministeren i samråd i
dag.
Det er alt fra restaurationsansatte til medlemmer af Ledernes Hovedorganisation, der
gennem de seneste par måneder er blevet fyret med en sms-besked.
- Det er helt uhørt at fyre folk ved at sende dem en sms. En god arbejdsgiver sørger
for at kalde folk til en samtale, så den fyrede får mulighed for at få svar på sine
spørgsmål. Der er store personlige og økonomiske konsekvenser ved at miste sit arbejde, siger Carsten Hansen, gruppeformand for Socialdemokraterne.
Carsten Hansen håber, at beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) vil være sit ansvar bevidst og ændre på reglerne.
- Jeg håber, at beskæftigelsesministeren vil ændre på reglerne, så det ikke er muligt
for hensynsløse arbejdsgivere at fyre medarbejdere med en sms-besked. Det kan
man simpelthen ikke byde sine medarbejdere, siger Carsten Hansen.
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Der er møde i Børnepolitisk gruppe
Torsdag den 22 april kl. 19.30
Herstedøster Skole
Efter udarbejdelsen af det kommunalpolitiske program, valgkamp og valg starter
vi igen vort arbejde i gruppen.
Udfordringen bliver vel at udvikle området på trods af den snævre økonomi.
Men jeg foreslår nedenstående dagsorden:
1.
Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget fortæller om arbejdet i
udvalget og omtaler aktuelle områder.
2.
Struktur og indhold i de kommende møder.
3.
Fastsættelse af dato, sted og indhold for det næste møde
4.
Eventuelt

Alle er velkomne til at møde frem og deltage.
Venlig hilsen
Steen Poulsen, Rytterhusene 50
tlf. 43 64 65 94

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:
April
12.
13.
19.
19.
21.
22.
27

Bestyrelsesmøde, Snebærhaven 48, kl. 19.30
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
Deadline for S-Posten
Generalforsamling
Møde i sundheds- og socialpolitisk (SUSA) arbejdsgruppe
Snebærhaven 48, kl. 19.30
Møde i børnepolitisk gruppe, Herstedøster skole, kl. 19.30
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Maj
1.
11.
17.
17.
25

Fest på Birkelundgård kl. 7.00
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
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

