Nr. 10 november 2011
Kalenderen
November
1.
3.

5.
8.
21.
21.
22.
29.

Møde i SUS-A, Skyttehusene 64,
kl. 19.00.
Møde om behandling af langtidsfanger, DSU GAV, Jernbanevej 22
2620 Glostrup, kl. 19.00
Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,
kl. 19.30
Deadline for S-Posten
Møde for nye medlemmer, Birkelundgård kl. 19.00
S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30

Det vil glæde bestyrelsen at se
ALLE
til møde for de
nye medlemmer……
d. 22. november
Kl. 19.00
På Birkelundgård

32. årgang
Læs borgmesterens og
Jette Kammers kommentarer til

Budget 2011
DSU/GAV
Arrangerer møde om
rehabilitering af langtidsfanger.
Med oplæg af Hans Andersen
fra Vridsløselille fængsels
fangekor
Se indbydelsen s. 7
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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

Lay-out: Britta S. Jørgensen
Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk
Korrektur: Henrik Hess
mail: Greve.Hess@webspeed.dk

Vi bygger fremtidens
samfund – og
vi bygger hele tiden
om.

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
2011

Underskrift:

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund
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Møde for nye medlemmer
22/11-2011 kl. 19,00
på Birkelundgård
Det vil glæde foreningen at se de nye medlemmer til en orientering
om partiforeningens arbejde og til at høre om jeres forventninger
og evt. ønsker om aktiv deltagelse i partiforeningens arbejde.

Borgmesteren, formanden, bestyrelsen og tovholdere fra partiforeningens aktive grupper vil informere om deres arbejde.
Andre partimedlemmer er hjertelig velkomne til at møde op og sige
god dag til vores nye medlemmer.
Af hensyn til indkøb bedes alle tilmelde sig til Else:
eboel@stofanet.dk eller Tlf.: .52 30 78 09
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Fem skarpe til borgmesteren om budgetaftalen
Af Gert Nielsen
GN: Hvad er den egentlige årsag til, at det ikke lykkedes
med en bred budgetaftale også
med de borgerlige denne gang,
når du nu bød op til dans?
SC: Den egentlige årsag skal
søges tilbage i efteråret 2010,
da vi blev tvunget ind i den ret
dramatiske budgetbehandling
med meget betydelige besparelser. Her kunne vi ikke få de
borgerlige til at tage medansvar, og vi indgik en toårig aftale med SF, fordi det var sagligt nødvendigt med et længere
perspektiv på den store økonomiske omstilling.
Da vi så igen i foråret i år var
nødsaget til at gå endnu et
skridt for at få styr på økonomien, var de borgerlige reelt
helt enige med os, og derfor
kunne de lige så godt have været med her ved vedtagelsen i
oktober måned. Men de følte,
at de skulle kræve en genforhandling af den oprindelige aftale som modydelse, og det
kunne vi naturligvis ikke levere.
Vi har indgået en aftale med
SF, som turde tage et medansvar for noget, da det var nød-

vendigt, og den aftale kan vi
ikke bare blæse på. Hvis vi
først åbnede ballet igen, så ville
vi heller ikke kunne styre økonomien.
GN: Har du pantsat dig selv til
SF, så du ikke kan bevæge dig,
som især Venstre påstår?
SC: Det er noget sludder. Venstre må forstå, at når man har
indgået en aftale, så holder
man den. Det vil jeg også gøre
hvis jeg indgår en aftale med
Venstre. Og den aftale, vi har
indgået med SF er udtryk for
ansvarlighed og fornuft.
GN: Men er det ikke ønskværdigt for S at få de borgerlige til
at tage et medansvar i en situation, hvor der jo ikke deles
gaver ud?
SC: Jo det er det ud fra en taktisk vurdering, så de ikke bare
kan køre frihjul. Men det er det
først og fremmest ud fra mere
overordnede synspunkter på
kommunens udvikling. Det er
godt, når der er stor lokal opbakning til den politik, som føres.
GN: Betyder forløbet her i efteråret, at der nu for en længe-
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re periode er lukket af for det
brede samarbejde?

GN: Tror du selv på, at det vil
lykkes næste år?

SC: Nej – løbet er kørt nu, men
måske skal vi allerede i foråret
2012 tage stilling til nogle af
elementerne i en budgetaftale
for 2013, og siden kommer hele
aftalen til behandling i oktober
2012. På det tidspunkt vil tavlen principielt være visket ren,
og jeg vil bestemt igen indbyde
også de borgerlige til en forhandling.

SC: Ja – det tror jeg faktisk.
Jeg har også fornemmet, at
flere af de borgerlige var lumsk
kede af, at de ikke kom med i
år, fordi de havde malet sig op
i et hjørne sidste år. Det vil der
være løsnet op for næste år, og
jeg er optimist.
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Fra formandinden
Valgkampen er slut, og regeringen er ved at
finde ud af, hvordan de skal agere i det nye Folketing. Det bliver ikke nogen nem opgave at
indfri valgløfter og gøre mange tilfredse. Helle
huskede på, at der skal tælles til 90, før noget
kan besluttes, så det må vi leve med.
I Albertslund kan vi glæde os over, at Mogens
fik et flot valg og at vi inden for det sidste år
har fået 30 nye medlemmer. D. 22. november
holder vi informationsmøde for dem, og jeg håber, at også ”gamle”
medlemmer vil komme den aften og byde de nye medlemmer velkommen.
Som tak for indsatsen i valgkampen bød partiforeningen på biografforestillingen ”Svend”. 101 tog imod invitationen. Mange var
mødt op i rigtig god tid, og biografen delte ”ventenumre” ud. Vi
havde en fin oplevelse. Græd lidt og glædede os over, at vores
parti har haft så prægtig fortaler for klimasagen, menneskerettighedsproblemer og medmenneskelig forståelse.
D. 26. oktober er der møde for medlemmer
om Albertslunds fremtid. Steen vil fortælle
om de nye tanker, der kom frem i forbindelse
med Strategicampen i foråret, og så har vi
mulighed for at inspirere borgmesteren med
vores ideer.
D. 5 november afholder Socialdemokraterne
en en-dags-kongres. Claus Heje, Karin Kring
og jeg deltager fra partiforeningen, Steen
Poulsen deltager fra Kredsen og Steen Borgmester repræsenterer kommunen.
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Oplæg om Rehabilitering af langtidsfanger

Kære alle Socialdemokrater, DSU’er og andre godtfolk.
Vi i DSU GAV vil holde det her oplæg med Hans Andersen fra Vridsløselille fængsels fangekor, for at få debatten i gang om, hvordan
man politisk kan gøre noget for at rehabilitere langtidsfanger
samt hjælpe fanger generelt med at komme tilbage til samfundet
efter endt afsoning.
Som det er nu er det meget svært for en person, der har siddet
længe inde at komme godt ud i samfundet. Du kan f.eks. ikke få
lov til at komme ud og sætte din lejlighed i stand, før du kommer
ud, fordi du kun må komme på udgang, hvis du skal besøge en.

Mødet bliver afholdt den 3/11 – 2011 kl. 19 - 21.
på Albertslund Rådhus
Alle er velkommen.
Der vil kunne købes øl og vand, samt kaffe og te.
Vi håber og se en god del af jer til oplægget.
Med Venlig Hilsen
Lasse Nielsen
Formand for DSU Glostrup/Albertslund/Vallensbæk
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Set fra sidelinjen
Af Jette Kammer Jensen

Budget 2012
Skatteprocent:
Grundskyldspromille:

24,6
33,94

Ja, det var resultatet af budget
2012 på indtægtssiden fra borgerne.
Sidste år vedtog S og SF en 2årig budgetaftale, og den holder fortsat – men suppleres
med en tillægsaftale.
Om det siger borgmester Steen
Christiansen:
Med sidste års to årige budgetaftale fik vi taget nogle nødvendige prioriteringer i forhold til
at få et fast greb om økonomien og en sikring af velfærden i
fremtiden.
Med tillægsaftalen til Budget
2012 skaber vi fokus på udvikling af folkeskolen. - På at skabe byudvikling og derigennem
skabe nye arbejdspladser. Eksempelvis skal Hersted Industripark revitaliseres, så den
gøres mere attraktiv. Desuden
sparer vi op til Letbanen, der vil
løfte hele regionen, inklusiv Albertslund Kommune. Det er et

projekt med vækstpotentiale;
forbedret infrastruktur med flere
positive dimensioner for vores
by.
Men det er godt at være forberedt, hvis verden den nu bliver
anderledes en forventet, så det
er også aftalt, at der skal udarbejdes et beredskabskatalog
med effektiviseringer og besparelser for 40 mio. kr., som kan
komme i anvendelse, hvis økonomirapporten i maj 2012 tilsiger, at det er nødvendigt med
besparelser i 2013.
Beredskabsplanen skal udarbejdes nu, så borgerne kan blive
inddraget i drøftelserne herom.
Hele tillægsaftalen kan ses på
kommunens
hjemmeside.
Hvordan blev budget 2012 så
modtaget af partierne?
Christiansborg sygen havde vist
ramt de borgerlige parter også
her i staden. Det blev nemlig en
debat om proces, for indholdet
af tillægsaftalen syntes de godt
om.
Hvorfor kunne de så ikke bare
stemme for budget 2012?
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Ja forklaringen var, at deres
ultimative krav var, at budgetaftalen for 2011/12 blev lukket
op til genforhandling, men ikke
et ord om, hvad deres krav til
ændringer i givet fald ville være.
Paw Østergaard Jensen beskrev
ganske godt debatten: Det er
som at spille sorteper, hvor det
handler om, hvem der skal have sorteper for at det brede forlig ikke lykkedes. Og Paw efterlyste ansvarlighed.
Den efterlysning vil jeg gerne
bringe ud til endnu flere – for
de borgerlige partier såvel på
Christiansborg som i Albertslund har angiveligt valgt spillet,
frem for det de er sat i verden
for, og nogle har valgt dem til:
at varetage Danmarks og Albertslunds interesser.
For budget 2012 stemme Socialdemokraterne og SF, imod
Enhedslisten, og hvad så med
de borgerlige partier: de undlod
minsandten at stemme!
Beskæftigelsesplan 2012
Det ser sort ud:
22,9 % af Albertslunderne er på
offentlig forsørgelse, hvoraf hovedparten er førtidspensionister
og kontanthjælpsmodtagere.
Arbejdsløsheden er siden juni

Side 9
2008 steget med ikke mindre
end 275 %. Arbejdsløshedsprocenten er på landsplan 5,7 % i
Albertslund 8,0 %. 33 % af disse er langtidsledige.
En udfordring er også, at 35 %
af befolkningen kun har folkeskolens afgangsprøver – og altså ingen erhvervsuddannelse.
Og så er ungdomsarbejdsløsheden steget kraftigt.
Beskæftigelsesplanen tager afsæt i disse udfordringer, og det
betyder, at indsatsen overfor
borgeren forstærkes, men også
at virksomhederne skal kontaktes, så Jobcentret kan være behjælpelig med at skaffe arbejde. Helt konkret skal alle virksomheder i Albertslund med
over 50 ansatte kontaktes.
Beskæftigelsesplanen blev vedtaget.
Albertslund skal også gøre noget selv, for at hjælpe de unge.
Derfor blev det besluttet, at oprette yderligere 8 praktikpladser i kommunen.
Og det var så, hvad jeg havde
valgt at bringe.
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fra Christel Schaldemose

Ny regering er en sejr for forbrugerne
Danmark har fået en ny regering. Det er jeg
glad for. Ikke kun fordi jeg er socialdemokrat,
men også fordi det gør det mere trygt at være
forbruger.
Det er nemlig blevet slået fast i det nye regeringsgrundlag, at farlige kemikalier og hormonforstyrrende stoffer skal udfases i de produkter, som vi omgiver os med i hverdagen. Det betyder udfasning af
kemiske stoffer i for eksempel vores tøj, legetøj og sutteflasker.

Der er bare ét problem. Danmark er bundet op på nogle EU-regler
på området. Men det er lige præcis de regler, jeg i mit daglige arbejde i Europa- Parlamentet kæmper for at få ændret. Danmark
som foregangsland kan være et godt rygstød til arbejdet. Der
er godt nok en risiko for, at regeringens tiltag er i strid med gældende EU-regler.
Men her er socialdemokraterne i Europa og i Folketinget enige: Hellere en retssag end giftig kemi i vores hverdag.
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Landbrugsreformen - et skridt i den rigtige retning
Kommissionen fremlagde d. 11. oktober sit forslag til en reform af
landbrugsstøtten. Og jeg blev faktisk positiv overrasket.
Der hersker jo ingen tvivl om, at jeg hellere så en mere ambitiøs
reform, og at jeg allerhelst så landbrugsstøtten afskaffet. Men da
det kun er meget få lande, vi deler den vision med, er det ret urealistisk. Og der er faktisk gode takter i det, Kommissionen fremlagde.
Landbrugsstøtten bliver fremover mere grøn. Problemet er dog, at
de grønne krav ikke er skrappe nok og ikke omfatter de miljøtiltag
danske landmænd har taget. Derfor vil jeg i den kommende tid
kæmpe for, at kravene til de grønne kriterier bliver højere. Desuden kommer der til at være en omfordeling af støttekronerne. Men
det er en mere fair fordeling end før.
De danske landmænd står til at miste fem procent af deres landbrugsstøtte. Men helt ærligt; De danske landmænd har i en lang
årrække fået betydelig mere end visse andre europæiske landmænd.
Udfordringen er ikke bare at gøre reformen mere grøn, men faktisk
også at sørge for, at de medlemslande, der er dybt afhængige af
støtten, ikke formår at forringe Kommissionens udspil. Det er et
skridt i den rigtige retning.
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Hvis du vil holde dig orienteret om foreningens arbejde,
kan du tilmelde dig Nyhedsmailservice
Gå ind på www.x-ved-a.dk,
så kan du tilmelde dig

Sidste mails:
NYHEDSMAILS
Se filmen "Svend" om Svend Auken
Socialdemokratisk valgaften i 3F
Valgaftenen

Møde i SUS-A,
Skyttehusene 64,
kl. 19.00
Sundheds- og socialpolitisk Arbejdsgruppe (SUS-A) har på sine
seneste møder fortsat drøftelserne af udskrivning af ressourcefattige patienter fra hospitalerne og opfølgning derefter. Dette vil også
være et af emnerne på næste SUS-A møde.
Hvordan sikrer de forskellige hospitaler, at der er nogen til at tage
sig af svage patienter, når de bliver udskrevet, så disse patienter
ikke lades i stikken ?
SUS-A har også arbejdet med kvalitetsstandarder for hjemmeplejen, herunder mestring af eget liv, spurgt til støtte til børn af alkoholiserede forældre og hørt om hjemløse-indsatsen.
Næste møde bliver den 1. november kl. 19.00 i Skyttehusene 64.
Her skal vi bl.a. tale om planerne for et nyt sundhedshus og følge
op på ovennævnte emner. Vil du med, så kontakt mig.
Venlig hilsen
Flemming Jørgensen
fjalb@net.dialog.dk

25398323
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Folketingsgruppen har fået ny ledelse
Gruppeformand: Mogens Jensen
Politisk ordfører: Magnus Heunicke
Næstformand i folketingsgruppen: Torben Hansen
Næstformand i folketingsgruppen: Ane Halsboe-Larsen
Gruppesekretær: Maja Panduro

Vel mødt til sildemøde
Lørdag d. 5. november i
Foyeren
kl. 11—13
Mød dine lokale politikere
Vi byder på en rød sild
og en snak
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KALENDER:
November
1. Møde i SUS-A, Skyttehusene 64, kl. 19.00.
3. Møde om behandling af langtidsfanger, DSU GAV,
Jernbanevej 22 2620 Glostrup, kl. 19.00
5. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18
21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
21. Deadline for S-Posten
22. Møde for nye medlemmer, Birkelundgård kl. 19.00
29. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

December
3.
6.
19.
19.
27.

Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, 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, Miravænget 45, 43 62 88 17
E-mail: vang@image.dk
Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A
Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 25 39 83 23
E-mail:: fj@miljoeogklima.dk
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Borgmester,
Økonomiudvalg (F)

Steen Christiansen
Præstehusene 59

Tlf.: 40 50 85 07
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:
lindrandager@gmail.com

Børneudvalg (F),
Økonomiudvalg
Arbm.udvalg

Jens Mikkelsen
Porsager 89

Tlf.: 43 62 41 40
E-mail:
Jens.Mikkelsen@albertslund.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 (F)
Folkeoplysningsudvalg

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

Tlf.: 43 64 94 50
E-mail:
pawjensen950@hotmail.com

Kulturudvalg (orlov)
Børneudvalg

Lars Toft Simonsen
Galgebakken Vester 2-20

Tlf.: 31 60 72 15
E-mail:
toftsimonsen@hotmail.com

1. suppleant

Jakob Storm
Robinievej 102

Tlf. 6160 4149

E-mail:
jakobengelstorm@gmail.com

”(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

Majbritt Brander (f)
Faklens Kvt. 8 A
Tlf.: 42 29 26 20

E-mail:
Majbritt.Brander@skolekom.dk

Næstformand

Claus Heje (f)
Pilehusene 104
Tlf.: 35 36 37 89

E-mail:
Ch_dk@hotmail.com

Kasserer:

Else Boel (f)
Stjernens Kvt. 5 C
Tlf.: .52 30 78 09

E-mail:
eboel@stofanet.dk

Sekretær:

Steen Poulsen (f)
Rytterhusene 50
Tlf..: 43 64 65 94

E-mail:
sp@dcl.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

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

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

Karin Kring Jensen
Præstehusene 56
Tlf.: 53 57 01 90

E-mail:
Karin.Kring@mail.dk

Flemming Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf.: 25 39 83 23

E-mail:
fj@miljoeogklima.dk

Gert Nielsen
Galgebakken Vester 1 –8A
Tlf.: 43 64 88 52

E-mail:
gn@bl.dk

Aage B. Jensen
Nyvej 69 1. mf.
Tlf.: 43 62 24 74

E-mail:
aage_bj@hotmail.com

John Kristensen
Hjulets Kvt. 7 A
Tlf.: 43 64 28 34

E-mail:
simsen@4nord.dk

Lasse Nielsen
Galgebakken Skrænt 1-1B
Tlf.: 42 77 72 36

E-mail:
Lani_368@hotmail.com

Nikolaj K. Carlsen
Morbærhaven 5-88

E-mail:
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com

Suppleanter:

(label)

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

