Nr. 9 oktober 2011
Kalenderen
Oktober
1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
10. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,
kl. 19.30
11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18
11. Deadline for S-Posten
24. Generalforsamling, Rådhusets kantine. 19.30
25. S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30
26. Medlemsmøde om den nye Albertslund-strategi, Birkelundgård
kl. 19.00

Kom og deltag
Generalforsamling
d. 24. oktober
Rådhusets kantine
Kl. 19.30

32. årgang

Dette nummer er fyldt med
kommentarer,
hilsener
og masser af billeder
fra valgkampen.

God fornøjelse !!!
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Vi bygger fremtidens samfund – og

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

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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Hilsener fra Mogens til alle, der har støttet
ham i valgkampen
Det er en helt fantastisk indsats, der er ydet fra alle jer, der har
knoklet rundt med at få uddelt min valgavis. Det betyder rigtigt
meget, at den er kommet ud til næsten alle husstande i kredsen,
og at vi har haft flere penge til andre aktiviteter, fordi I har taget
på jer at gøre dette store fodarbejde.
Og en kæmpe tak til alle jer - ofte nogen af dem, der også har uddelt avisen
- som har taget tørnen med at gå fra
dør-til-dør eller stå foran indkøbsstederne og i centret for at uddele valgmateriale helt frem til valgdagen.
Jeg glæder mig over at jeg denne gang
fik 9.181 personlige stemmer i Københavns Omegns Storkreds. Det er 1.759
flere end i 2007. Deraf faldt 3.668 i Høje
-Taastrup og Albertslund kommuner - et
plus på 1.100 i forhold til for fire år siden.
Mere end tusind tak til mine aktive partifæller for en fantastisk indsats!
Socialdemokratiet skylder jer megen
tak. Jeg selv skylder jer endnu mere
tak.
De hjerteligste hilsener
fra Mogens
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Flot valg til Lykketoft
Læs her om valgets geografi og
personer
AF GERT NIELSEN
Folketingsvalget gav Socialdemokratiet 24,8 pct. af stemmerne i hele landet. Det er en
tilbagegang på 0,7 pct. i forhold til forrige valg. I Albertslund var resultatet 30,9 pct.
eller en tilbagegang på 1,0 pct.
Altså en stemmeandel klart
over landsresultatet med en lidt
større relativ tilbagegang.
Så langt er de fleste nok med,
men hvad gemmer der sig bag
tallene om valgets geografi og
personer. Det handler denne
lille artikel om.
For det første må det konstateres, at valget blev tabt i København og tæt på hovedstaden,
mens der var fremgang i alle
storkredse vest for Storebælt.
Det er jyderne og fynboerne, vi
kan takke for, at regeringsmagten skifter. Bedste valgresultat
var der dog på Bornholm med
35,8 pct. og næstbedste var
Nordjylland med 30,3 pct.
Slemt står det til i Københavns
storkreds bestående af København, Frederiksberg, Tårnby og

Dragør. Her gik partiet næsten
5 pct. tilbage, og landede på
18,9 pct. af stemmerne. Det er
mange år siden vi med længsel
spejdede efter de københavnske arbejderkredse, når de tonede frem på skærmen. Socialdemokratiet er i storkredsen
skarpt forfulgt af Radikale med
16,7 pct. som det næststørste
parti og Enhedslisten med 16,6
pct. som det tredjestørste. De
solide arbejderkredse er blevet
afløst af nogle meget svingende
storbykredse, hvor stemningerne skifter fra valg til valg. I
2007 var det SF, som løb med
stemmerne, og i 2005 var det
Radikale.
Der har været megen debat,
om det var betalingsringen,
som kostede stemmer i det
storkøbenhavnske område,
men stemmerne på Radikale og
Enhedslisten i København kan
næppe opfattes som proteststemmer i den sag.
Derimod har betalingsringen
nok kostet nogle stemmer til
blå blok i Københavns Omegns
Storkreds og i Nordsjællands
Storkreds, og her er der også
tilbagegang, selv om den er
meget mindre end i den københavnske storkreds.
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Mindst tilbagegang
strupkredsen
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Hvis vi dernæst ser på Københavns Omegns Storkreds, som
Albertslund tilhører, så kan det
konstateres, at Taastrupkredsen fik den mindste tilbagegang
på 0,9 pct., mens Brøndbykredsen tabte 1,1 pct., Ballerupkredsen 2,9 pct., Hvidovrekredsen 2,1 pct., Rødovrekredsen
1,8 pct., Gladsaxekredsen 1,7
pct., Gentoftekredsen 1,8 pct.
og Lyngbykredsen 2,3 pct. Og i
Taastrupkredsen er tilbagegangen i Albertslund 0,1 pct. større
end i kredsens anden kommune
Høje Taastrup.
Fordelt på valgstederne i Albertslund, så har Egelundskolen
givet socialdemokratisk fremgang med 1,4 pct. medens alle
øvrige afstemningssteder har
haft socialdemokratisk tilbagegang. Størst på Herstedlund
Skole eller tidligere Vridsløselille
Skole med 3,5 pct. Herstedvester Skole havde tilbagegang på
0,6 pct.,
Herstedøster Skole
med 1,3 pct. og Musikteatret
tidligere Kongsholm- entret
med 1,7 pct..
Hvis vi så vender os til personerne, så tegner der sig et meget flot valg for Taastrupkredsens kandidat, Mogens Lykketoft, mens mange andre ledende socialdemokrater har tabt

personlige stemmer.
Der har været ført en meget
aktiv valgkamp for Lykketoft,
og det har åbenbart båret
frugt. Man kan heller ikke se
bort fra, at det meget sete program Ellemann og Lykketoft på
News har været en god reklame.
Lykketofts personlige stemmetal i storkredsen steg fra 7.432
i 2007 til 9.181 i år eller en
stigning på 1.749 stemmer.
Det overgår klart de andre tre
valgte socialdemokrater i storkredsen. Morten Bødskov, der
har været meget mere i medierne siden 2007, fik også et
godt valg med en fremgang på
993 personlige stemmer i storkredsen, medens Mette Frederiksen tabte 5.230 stemmer
eller næsten en femtedel, og
Sophie Hæstorp Andersen tabte
104 personlige stemmer. Mette
Frederiksen er dog fortsat suveræn topscorer i personlige
stemmer i storkredsen med
21.847 stemmer.
I Albertslund kommune steg
Lykketofts personlige stemmetal fra 956 i 2007 til 1.391 i år
eller en stigning på 45,5 pct.
Hvor Mette Frederiksen i 2007
fik 3.388 stemmer i Taastrupkredsen, mens Lykketoft kun
fik 2.690, er fortegnet nu vendt
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med 3.688 stemmer til Lykketoft og 2.709 stemmer til Mette
Frederiksen. Og det gælder også i Albertslund Kommune,
hvor Lykketoft i 2011 har flere
stemmer end Mette Frederiksen, hvilket ikke var tilfældet i
2007. Det gælder i 2011 alle
afstemningssteder i Albertslund
undtagen Herstedøster Skole,
hvor Mette Frederiksen også i
2011 har flest personlige stemmer.

Du kan finde mange flere valgresultater om afstemningssteder, kommuner, kredse og personer f.eks. på Kommunedatas
hjemmeside www.kmdvalg.dk.

Gert Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Glade billeder fra valgaftenen
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Fra formandinden
Tak for en fornem indsats
Det har været en fornøjelse at være med i valgkampen forud for folketingsvalget. Der har været
tale om en fornem indsats fra rigtig mange aktive
i partiforeningen.
Vi har intensiveret vores dør til dør kampagne her
under valgkampen, og vi nåede op over 5.000
husstande, som er besøgt forud for valgkampen
og under. Det er meget flot.
Vi har været aktive i Albertslund Centret og i de små lokalcentre i
mange dage med uddeling af foldere og valgmateriale. Der er blevet uddelt morgenbrød ved stationen, og vi fik plakaterne op at
hænge, som de skulle.
Og så har vi ikke mindst sikret en husstandsomdeling af vores valgavis. Det var ellers meningen, at den skulle være omdelt af postvæsenet i hele Taastrup-kredsen, men da valget blev udskrevet med
så kort varsel, kunne det ikke lade sig gøre på grund af postvæsenets tidsfrister, og det lykkedes ved en lynhurtig kraftanstrengelse
at sikre en omdeling i hele Albertslund af frivillige partimedlemmer.
Det er meget godt gået, og vi har været aktive med annoncer og
presseomtale af vores folketingskandidat, som også fik et meget
fint personligt valg med klar fremgang i antallet af personlige stemmer.
Tak til alle de mange aktive.
Majbritt Brander
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Dør til dør kampagner
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Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
mandag d. 24. oktober 2011
kl. 19.30 i Rådhusets Kantine
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Valg af referent
4) Valg af stemmetællere
5) Orientering
a) Borgmesteren v/ Steen Christiansen
b) Formanden v/ Majbritt Brander
6) Beretninger
a) Landspolitisk v/ Mogens Lykketoft
b) Regionspolitisk v/ Vibeke Storm Rasmussen
7) Oprettelse af kandidatudvalg (jf. opstillingsreglerne)
5 medlemmer og 2 suppleanter
8) Indkomne forslag
(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
9) Valg af 7 Kreds- og 4 regionsrepræsentanter:
På valg er:
a) 7 kredsrepræsentanter
Jørgen Lind (genopstiller)
Jette Blom-Jensen (genopstiller ikke)
Elisabeth Bentzen (genopstiller) Bergitte Pedersen
Leif Neergaard (genopstiller) Lone Poulsen (genopstiller)
Per Gustafsson (genopstiller)
3 suppleanter for disse:
Per Scheye, Claus Heje, Bent Thomsen
b) 4 regionsrepræsentanter
Jørgen Lind (genopstiller)
Jette Blom-Jensen (genopstiller ikke)
Elisabeth Bentzen (genopstiller) Leif Neergaard (genopstiller)
3 suppleanter for disse:
Bergitte Pedersen, Susanne Winther-Nielsen, Steen Poulsen
10)Eventuelt
Medbring:
Termokaffe/ te og krus, foreningen serverer lidt frugt, slik og småkager.
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Nyt fra SUS-A
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.
Derudover har vi med hjælp fra bestyrelsen m.fl. gennemført ”Byen
ruller”, hvor albertslundere fik mulighed for at cykle rundt til spændende steder i kommunen som Vikingelandsbyen, en af de nye institutioner og Syd med renovering af boliger.
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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Y E S – men…
Af Jette Kammer Jensen
Var jeg neglebider, så ville der
ikke være en negl tilbage, da
valgaftenen var slut!
Det blev så et knebent flertal
for rød blok, men hvilken rød
blok! Det bliver altså godt nok
svært, og i skrivende stund
kendes resultatet ikke.
Jeg håber inderligt, at Helle
Thorning bliver vores næste
statsminister, og helst for mig i
en S, SF og Radikal regering.
MEN, skjules skal det heller
ikke, at vi gik tilbage, og det er
et problem, som bør give stof
til eftertanke.
Det er jo altid let at se gennem
bagklogskabens ulideligt klare
lys – men det er da vist noget
at tage ved lære af.
I disse dage er der cykelløb i
København, og jeg er så en af
de mange, der dagligt har problemer i den anledning. Jeg
kører IKKE i bil, men bruger de
offentlige transportmidler til/fra
arbejde og ved de mange møder, der også er en del af mit
arbejde. Og det er godt nok
besværligt. Det er ok med mig

med cykelløb i København, en
fin reklame for byen og Danmark….øh hvis ikke alle byggepladserne kommer med på billederne !
Men hvor er det dog befriende,
at kunne gå i indre by uden de
støjende og osende biler. Og
den befrielse har jeg talt med
ganske mange andre om, når vi
slentrer gennem byen, dog
snakker vi også om den helt
elendige service, som Movia
har.
Men det gennemgående træk i
disse snakker, har været: det
der med betalings ringen er
ikke så tosset endda. Hele debatten under valgkampen kom
til at handle om betalingen –
frem for om miljøet. Og den
drejning af debatten kostede
dyrt i stemmer.
Blå blok er god til disse drejninger, eks. også omkring efterlønnen, hvor der blev skabt
billeder af golfspillende ældre
på statens regning, medens det
slet ikke blev kædet sammen
med, at problemet primært er
mangel på arbejde.
Disse drejninger må ikke ske
fremover uimodsagt.
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Set fra sidelinjen
Af Jette Kammer Jensen
Ud af hængekøjen
Der var 1. behandling af budget
2012, og traditionen tro, var
det de overordnede linjer, der
blev trukket op.
Borgmesteren gjorde det klart,
at nul-vækst kravet betyder
besparelser, fordi hverken indtægter eller udgifter nulstilles.
Det vil sige, der kommer færre
indtægter bl.a. på grund af øget
ledighed og der kommer så tilsvarende flere udgifter. Lige nu
har gælden en størrelse, der
omregnet betyder, at hver albertslunder skylder 17.000 kr.,
og denne omregning må max.
udgøre 20.000 kr. Lavkonjunkturen slår igennem.
Der forventes ikke besparelser i
2011, men fremtiden ser for
nærværende ikke så godt ud
for 2013, derfor skal der igen,
igen udarbejdes et sparekatalog
for i alt 40 mio. kr.
Der arbejdes med Campus Albertslund, som skal sikre at alle
unge får en ungdomsuddannelse, det er fremtidssikring.
Det lød til, at blå blok i kommu-

nalbestyrelsessagen gerne vil
med i et budgetforlig, men så
må de jo acceptere de forudsætninger for budget 2012,
som blev aftalt ved forliget om
budget 2011.
Det punkt tog lang tid, men
som liste Ø så gribende sagde:
debatten ligner alle tidligere års
debatter
Ros til frivilligcentret
Frivilligcentret i Albertslund udfører et stort arbejde bl.a.
-Hjælp til start af foreninger
-Udlån af lokaler
-Stiller pc’ere, printere og internet til rådighed
-Kursustilbud til de frivillige
-Møder og netværksaktiviteter
-Café drevet af de frivillige
-Social aktivitet for særligt udsatte borgere
Der blev udtrykt stor ros til Frivilligcentret virke, som blev
stiftet i 2008, og de har nu søgt
Socialministeriet om grundfinansiering og forudsætningen
herfor er, at der også er en
kommunal medfinansiering. –
det var der enighed om.
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Tåbelig lov
Der vedtages altså nogle besynderlige love i Folketinget og
en af dem er Serviceloven. Borgerne har frit valg mellem
kommunal eller privat hjemmepleje, og de private skal så have en pris, der er fastsat til de
samme gennemsnitlige priser,
som de kommunale ydelser.
Det lyder sådan set fair nok,
men det finurlige er, at hvis det

S‐posten
efterfølgende viser sig, at den
skønnede timepris er blevet
større end forventet, så skal de
private leverandører have en
efterbetaling – men hvis det
viser sig, at de private leverandører har fået en højere timepris end de skulle have, ja så
skal de ikke tilbagebetale det
for meget udbetalte.
Det er altså en tåbelig lov.

EU har sikret mere sikkert legetøj til vores børn
Af Christel Schaldemose

I sommerferien blev det lidt mere sikkert at være barn i EU. I
hvert fald hvis de små poder leger med byggeklodser, rangler eller
andet legetøj.
En række nye EU-regler, som vi vedtog allerede tilbage i 2009, er
nemlig endelig blevet til virkelighed i Danmark og resten af EU.
Det betyder flere ting. Advarslerne på legetøjet skal være tydeligere og mere synlige.
Nu er det altså lov, og ikke kun op til producenterne, at vi forbrugere nemt skal kunne se, læse og forstå, hvis en bil eller en dukke
ved leg kan gøre skade på vores unger.
Desuden skal alle legetøjsfabrikanter sørge for, at deres produkter
nemt kan spores tilbage til dem ved fejl eller ulykker med legetøjet. Det synes jeg, er betryggende.
Men træerne vokser desværre ikke ind i himlen. Vi må fortsat have
fokus på at gøre det mere sikkert at være barn i dagens EU. Særligt er der brug for en indsats over for de hormonforstyrrende stoffer i legetøjet. Flere er stadig lovlige, og det er ikke okay. Vi bliver
nødt til at tage ansvar for vores børn – for de kan jo ikke gøre det
selv. Derfor vil jeg fortsat kæmpe for et mere børnevenligt og legesikkert Europa.
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Valgbussen kørte rundt med Mogens
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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

S-post pakkerne savner en god og stabil
medhjælper !!!!!!!
Den sidste tirsdag hver måned pakker vi bladene til
uddelerne og til vores medlemmer, der får bladet med
posten. Vi mødes 17.30 på Birkelundgård.
Kontakt Aage, hvis du er interesseret.

Vel mødt til sildemøde
Lørdag d. 1. oktober i
Foyeren
kl. 11—13
Mød dine lokale politikere
Vi byder på en rød sild

S‐posten
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Debataften om
Albertslunds fremtid
d. 26. oktober
Kl. 19.00
Birkelundgård
I foråret blev der arrangeret en ”strategicamp”,
hvor interesserede borgere og embedsfolk fra Albertslund drøftede, hvilke indsatsemner, der skal
arbejdes med i de næste 4 år.
Kommunalbestyrelsens oplæg kommer i høring og
borgmesteren vil komme og fortælle om strategiplanerne.
Kom og bliv klogere - og inspirer din borgmester, hvis du har noget på
hjerte, der kunne være godt for din by.

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 forventninger og evt. ønsker om aktiv deltagelse i partiforeningens arbejde.
De vil kunne møde medlemmer af bestyrelsen og af kommunalbestyrelsesgruppen.
Andre partimedlemmer er hjertelig velkomne til at møde op og sige velkommen.
Tilmelding for alle til Else:

eboel@stofanet.dk eller Tlf.: .52 30 78 09
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KALENDER:
Oktober
1.
10.
11.
11.
24.
25.
26.

Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18
Deadline for S-Posten
Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.30
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30
Medlemsmøde om den nye Albertslund-strategi, Birkelundgård, kl. 19.00

November
1.
5.
8.
21.
21.
22.
29.

Møde i SUS-A, Skyttehusene 64, kl. 19.001.
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

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
Folkeoplysningsudvalg

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

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

Kulturudvalg (F) .
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: 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

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

