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35. årgang

Kalenderen
Juni
2.
5.
11.
10.
16.
16
24.

Møde om Negativ Social Arv, Høje
Taastrup Rådhus, kl. 18.30
Grundlovsfest, Højerup gård Vallensbæk landsby, kl. 12.00
Arbejdsgruppe om byudvikling,
Galgebakken Vester 1-8 B, kl.
19.30
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18.00
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl.
19.30
Deadline for s-posten
S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30

Redaktionen og
bestyrelsen ønsker
alle vore læsere
en rigtig god og varm
sommer

Med dette nummer af
s-posten får vore læsere en
god mulighed for at holde
sig informeret om,
hvad der foregår politisk i
vores kommune
God læsning
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Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:
Ønsker nedsat
kontingent
Dato:

/

 På grund af at være fyldt 62 år
2014

Underskrift:

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 26.20 Albertslund

S-posten

Side 3

Formanden skriver !

Vi skal have mere gang i den politiske debat
Bestyrelsen og gruppen enige om at få mere skub i
medlemmernes indflydelse
på den førte politik i kommunalbestyrelsen
Af Gert Nielsen
Efter en hektisk valgkamp op til
kommunalvalget i november
har vi i samarbejdet mellem
partibestyrelsen og den nyvalgte kommunalbestyrelsesgruppe
aftalt, at vi skal forsøge at få
mere gang i den politiske medlemsdebat.
Vi tor, at det dybest set er drivkraften, når folk melder sig ind
i Socialdemokratiet. Der er
enighed om en grundholdning
til samfundets udvikling, og så
vil man gerne have konkret
indflydelse.
Det er også med den tankegang, at jeg har sagt ja til i en
moden alder at genopstå i det
lokale politiske miljø, så længe
kræfterne nu holder. Jeg skal
ikke være noget stort ved musikken. Jeg vil bare gerne hjælpe til med noget af det, jeg kan
fra mange års virke i politik og

samfundsdebat.
Det er derfor, vi har igangsat
møderækken, som vi kalder
Politisk Forum.
Her skal medlemmerne hver
måned kunne debattere et vigtigt politisk emne – nok mest
kommunalpolitik, men også
landspolitisk.
Vi skal sørge for, at der bliver
lagt kræfter i et godt oplæg, og
vi skal indbyde til diskussion. Vi
skal kort og godt tage medlemmernes debatlyst alvorligt.
Vi havde debut med gennemførelsen af den nye folkeskolereform her i Albertslund. Det var
fagligt set et fremragende møde, hvor vi virkelig kom ned i
detaljen om reformen og de
håb, som er knyttet til den,
men også til den start, som reformen fik med konflikten, der
kan skabe vanskeligheder med
at få alle med. Desværre var
fremmødet ved dette første
møde begrænset.
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Til gengæld var der både stort
fremmøde, godt oplæg og en
intens debat om næste mødes
emne om det nye byggeri af
plejecenter og sundhedshus i
centret.
Når dette læses vil det vise sig,
om interessen også kunne holde sig til næste møde i Politisk
Forum om hjemmeplejen.
Det er med denne start, som
også vil omfatte mere præcis
medlemskommunikation via
nettet og mail, at jeg er gået
ind til arbejdet. Jeg håber, at

medlemmerne vil følge op her i
Albertslund, selv om vi på
landsplan ikke kan skjule, at
vores meningsmålinger har set
bedre dage.
I vil fremover kunne møde mig
på disse sider i S Posten. Det vil
handle om vores politik i kommunalbestyrelsen, i folketinget
og også noget om det lokale liv
i vores egen vælgerforening. I
er også meget velkomne til at
skrive til mig med forslag, gode
ideer, kritik og kommentarer.
Skriv til mig på gn@bl.dk.

Følgende møder forventes afholdt i 2014:
26. maj kl. 19.30
Birkelundgård
Socialpolitik: Ældrepolitik og/eller hjemløse
26. august kl. 19.30
Birkelundgård
Budgetmøde
24. september kl. 19.30,
Rådhusets kantine
Lykketoft og Hummelgaard: Vejen frem for partiet
29. oktober kl. 19.30
Rådhusets kantine
Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v.
25. november kl. 19.30
Birkelundgård
Frivilligt arbejde. Hvordan støtter vi op?
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Debatmøde om negativ social arv
Partiforening i Høje Taastrup inviterer medlemmer fra Albertslund til at deltage i debat om oplæg til kongressen om
bekæmpelse af negativ social arv.
Partiets ledelse har udsendt et debatoplæg, som skal behandles på
kongressen til september. Det er et ambitiøst oplæg kaldet
ALLE SKAL VÆRE MED – NY INDSATS MOD NEGATIV SOCIAL ARV.

Et arbejdsudvalg i partiet har udarbejdet et ganske omfattende oplæg, som kan rekvireres på partikontoret Danasvej 7, 1910 Frederiksberg C, telefon 72 300 800.
Oplægget skal debatteres frem til 12. juni, og da der kun er kort tid
til har kredsbestyrelsen aftalt, at der afholdes et møde

mandag den 2. juni, kl. 18,30 på Høje Taastrup Rådhus,
hvortil også partimedlemmer fra Albertslund inviteres.
Er du interesseret i en debat om dette vigtige emne, så mød op den
2. juni i Taastrup.
Bestyrelsen

http://s-dialog.dk/A-Partikontoret-Alleskal-medkampen-mod-negativ-socialarv-default.aspx?
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Gruppens hjørne

Af borgmester Steen Christiansen

S-gruppen og bestyrelsen har en fælles mission om at styrke
den politiske debat blandt medlemmerne. Derfor vil jeg fremover i S-posten skrive om nogle af de sager, som gruppen arbejder med.
Har du mod på mere, finder du sagerne på albertslund.dk. Du er
også meget velkommen til at skrive til mig på
Steen.Christiansen@albertslund.dk.
eller ringe på 40 50 85 07.

KB-mødet i maj
Folkeskolen
Den nye folkeskolereform betød
flere sager på maj-mødet. De
blev vedtaget bredt af A, B, C,
F og V. Der er grund til at glæde sig over den brede politiske
opbakning til folkeskolen i Albertslund. Det er vigtigt i de
kommende år.
Byens fornyelse
Der er gang i fornyelsen af Albertslund t, men især et område med det gamle statsfængsel, der nedlægges, og områderne i det, der kaldes Alberslund Midtby står foran en helt
ny planlægning. Derfor har
kommunalbestyrelsen nedsat et
særligt såkaldt § 17, stk. 4 udvalg til at beskæftige sig med
det emne.

Hjemmeplejen
Kommunalbestyrelsen har fået
en redegørelse for forløbet af
det, der kaldes ”mestring af
eget liv” i hjemmeplejen, som
er genstand for en særlig medlemsdebat i partiforeningen i
maj.

Politiske sager i juni
Kongsholmcentret
Vi er nu klar med et skitseforslag til opbygningen af den
brændte del af Kongsholmcentret. Om alt går vel kan sagen
sendes i udbud henover sommeren. og vi kan gå i jorden
med projektet i starten af 2015.
Trafikken omkring Herstedlund Skole og udearealer
I juni kommer en sag om forbedring af trafikforholdene ved
Herstedlund Skole. Det handler
om en mere sikker cykelsti, cy-
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kelstativer og – tidens krav –
bedre mulighed for at forældrene kan sætte deres børn af.
Bærbare PC til alle
Som et af de første skolevæsner i landet er vi klar med den
digitale skole. Det betyder
trådløst internet på alle skoler
og bærebare PC’ere til alle elever og lærere.
Brugertilfredshedsunderundersøgelse
Vi har politisk besluttet et højt
– for ikke at sige et tårnhøjt –
serviceniveau i skoler, SFO og
dagtilbud i Albertslund. Derfor
er det også vigtigt, at forældre
og børn rent faktisk oplever, at
det forholder sig sådan.
Vi
gennemfører derfor en brugertilfredshedsundersøgelse i efteråret for at få afdækket den
oplevede kvalitet. Det er tanken, at vi gennemfører undersøgelserne hver andet år.
Unge på kontanthjælp
Vi har fået gennemført en anaPartiforeningen siger tak til
Michelle Baadsgaard for hendes
store indsats som tovholder for
afholdelsen af sildemøderne gennem 16 år.
Med varme og interesse har hun
mødt alle, som ønskede en samtale med et kommunalbestyrelsesmedlem eller kom for at møde andre socialdemokrater i vores by.
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lyse af unge på kontanthjælp i
Albertslund. Den er både opløftende og nedslående på nogle
områder. Beskæftigelsesudvalget har en første drøftelse her i
juni, så skal vi drøfte handlinger til september.
Måske mere almen bolig+
Renoveringen af de almene boligområder i byen fortsætter for
fuld hammer. Og det betyder
det ekstremt pres på genhusningen af de familier, hvis boliger renoveres. Især gårdhusene i Vest er en udfordring. I
stedet for at have en stor midlertidig skurby stående på
grønningen i fire år, har vi derfor talt med BO-VEST at se på
mulighederne for at opføre 40
almen bolig+ boliger på kommunens areal i Herstedlund.
Det er så hensigten at genhuse
familierne fra Albertslund Vest i
boligerne over de næste 4 år.
Efter de 4 år fortsætter de 40
boliger som normale almen bolig+ - boliger.
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Set fra sidelinjen
Af Jette Kammer Jensen
Hovedpunktet på kommunalbestyrelsesmøde i maj var folkeskolereformen, som fyldte ikke
mindre end 9 punkter, jeg skal
her henvise til Jens Mikkelsens artikel: Fremtidens folkeskole.
Debatten om disse punkter var
mere end livlig, og afspejlede
selvsagt også, hvilke partier,
der var med i forliget i folketinget, og hvilke der ikke var det.
Enhedslisten bør skifte partinavn til Danmarks Lærerforening, for stort set hele deres
argumentation for ikke at tiltræde, tog afsæt i konflikten
mellem lærerne og Kommunernes Landsforening. Men den
blev altså afsluttet med et lovindgreb, og skal vi ikke komme
videre med vores skole. Vi driver altså skole for elevernes
skyld.
Et stort debatemne blev også
resultatløn til skolelederne. Det
er ikke noget, der er endeligt
besluttet, men noget som skal
overvejes i det videre forløb.
Her deler jeg for en gangs
skyld opfattelse med Enhedslisten, det er bestemt heller ikke
min kop the, og jeg har som
VUC formand været forpligtet

af undervisningsministeriet til
noget sådant. En skole kan ikke
sammenlignes med en produktionsvirksomhed, hvor man giver bonus for, at man kan afsætte så meget som muligt.
Salg er til at opgøre – skole ikke på samme vis, og resultatløn
skal jo udløses af resultater –
så det bliver let de, som kan
måles og vejes.
Vi slap selvfølgelig heller ikke
for at høre om vigtigheden af
Kristendomsundervisningen fra
Dansk Folkepartis side – det lød
nærmest, som kristendommen
var forudsætningen for sammenhængskraften i det danske
samfund – jeg kan nu pege på
ganske mange andre ting, der
fremmer sammenhængskraften, hvad med solidaritet?
Jeg ser med spænding frem til,
at folkeskolereformen føres ud i
livet, den åbner mulighed for
en langt mere spændende skoledag for eleverne – skole behøver jo ikke at være kedsommelig.
Flere beslutninger lægges ud til
den enkelte skole, og derfor
skal der i budget 2015 afsættes
midler til uddannelse af skolebestyrelsesmedlemmerne.
Med lidt skiftende flertal kom
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sagerne igennem, og det betyder også, at SFO-taksterne
nedsættes med 100 kr. pr. måned den 01.01.15, og yderligere 100 kr. fra den 01.01.16.

Husk: hele kommunalbestyrelsesmødet kan ses på
kommunens hjemmeside.

Fremtidens folkeskole
Af Jens Mikkelsen, formand for
børne- og skoleudvalget.
På første skoledag i august træder den nye folkeskolereform i kraft.
Over de seneste mange måneder har vi gennemført en proces, hvor elever, lærere, pædagoger og borgere har kunnet
involvere sig i, hvordan fremtidens skole bør se ud.

for tager vi et skridt ad gangen.
For det vigtigste er, at alle involverede elever og ansatte er
trygge undervejs, og at der ikke sker et læringstab.
Det er meget vigtigt, at vi udviser tillid til både ledere, lærere,
pædagoger og andre omkring
folkeskolen, så de får lov til at
vurdere, hvilke redskaber der
skal til, for at alle elever får de
bedste muligheder for at folde
deres fulde potentiale ud.

Mange af de idéer og anbefalinger, som er blevet fremhævet
af deltagerne på bl.a. Skolerigsdagen og i arbejdsgrupperne,
vil I kunne genkende i beslutningsforslagene.
Nogle ting vil være kendte fra
tidligere, nogle vil være forandrede første skoledag, og andre
dele vil blive implementeret
over de næste måneder og år.
Vi er godt begyndt – men vi er
også kun lige begyndt – og der-

Derfor giver vi skolerne en frihed til at træffe deres egne beslutninger og tilrettelægge deres nye skoledag. Vi vil fra
kommunen og forvaltningens
side støtte skolerne i deres arbejde, men også holde dem op
på vores mål om, at vi får dyg-
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tigere elever, der trives, og vi
er klar til at gribe ind, hvis det
ikke lykkedes at levere resultater på målene.
Skole for alle
De politiske og faglige mål i
Skole for alle, Strategi for et
fælles skolevæsen i Albertslund
Kommune 2012-22 samt de tre
temaer:
*
Faglighed for alle
*
Fuld fart frem for alle
*
Fællesskab for alle
Passer jo fint med målene i folkeskolereformen, som Folketinget hr vedtaget.
En længere og varieret skoledag.
Den længere og mere varierede
skoledag er selve kernen i folkeskolereformen. Det betyder
en vidtgående ændring i den
måde, vi strukturerer vores
skole, og en meget anderledes
skoledag og børneliv.
I Albertslund Kommune vil vi
arbejde for at skabe en sammenhængende dag for alle

S-posten
børn og unge, hvor undervisning og læring, den understøttende undervisning, samt tiden
før og efter undervisning er
tænkt i forlængelse af hinanden, og en tæt koordinering
mellem skole, sfo, klub og øvrigt fritidsliv.
Den åbne skole
Den åbne skole skal skabe et
større kendskab til de muligheder, som lokalsamfundet byder
på. Skolerne i Albertslund Kommune har allerede gode samarbejder med f.eks. Musikskolen,
Billedskolen, Rideskolen, Stadion og Dyregården. De skal udbygges i det omfang, det giver
mening.
Derudover skal der laves partnerskaber med kommunale kultur- og idrætsinstitutioner, foreninger og virksomheder. Det
er op til den enkelte skole at
beslutte, hvordan disse samarbejder skal udmøntes i praksis.

S-posten
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Grundlovsfest på Vestegnen
Torsdag d. 5. juni 2014 kl. 1200
på Højrupgård i Vallensbæk Landsby
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

1215
1245
1330
1415
1500

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
Administrerende direktør Stine Bosse
Latterinstruktør Susanne Sivert
Næstformand Lizette Risgaard, LO
Folketingskandidat Mattias Tesfaye (S) Brøndbykredsen

Der er tombola og hoppeborg.
Gratis kaffe og småkager.
Det er muligt at købe øl, vand og vin.
I de første to timer vil det være muligt at købe mad fra grillen

Mette Frederiksen

Stine Bosse

Susanne Sivert

Lizette Risgaard

Mattias Tesfaye

Partiforeningen nye bestyrelse

Mohammed Arif (supp) Karin Kring, Steen Poulsen, Hakima Lakhrissi, Britta Jørgensen, Gert
Nielsen, Claus Heje, Jane Nannberg, Else Boel, Nikolaj Carlsen, Per Scheye (supp) ikke med.
Aage B. Jensen (supp)
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Referat fra generalforsamlingen
Den 22. april 2014
Valg af dirigent: Jan Ankler, som konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Valg af referent: Steen Poulsen
Valg af stemmetællere: Robbin og Susanne Storm, valgt under
punkt 7
Beretninger:
Kommunalpolitisk v/ Steen Christiansen
Kommunevalget.
Vi genvandt borgmesterposten, et ikke ringe resultat for A. Valgdeltagelsen steg glædeligvis. SF led et katastrofevalg. O og Ø blev
styrket, og de radikale kom ind. Samlet set et lille ryk til højre. Derefter en bred konstituering. Tak til alle for en god indsats.
Kommunens økonomi.
Vi har en fornuftig økonomi. Vi har fire mål:
- Den strukturelle driftsbalance er på 84 mio. kr. – målet er mindst
60 mio. kr.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning er på 115 mio. kr. – målet
er mindst 40 mio. kr.
- Der er givet tillægsbevillinger for minus 14 mio. kr. – målet er 0
mio. kr.
- Kommunen har en gæld pr. borger på 16.000 kr. – målet er maksimalt 20.000 kr.
Undervejs har vi solgt Albertslundcenteret og nogle regnvandsbassiner, og en del af disse penge er på nuværende tidspunkt tilgodehavender og ikke likvider. Men vi har nået en driftssikker økonomi.
Usikkerheden medfører dog, at vi laver et sparekatalog på 50 mio.
kr. – høring henover sommeren.
Folkeskolereformen.
Omfattende inddragelsesproces fra september og frem til i dag.
Udfordringerne er nu politisk at skabe en bedre folkeskole med anerkendende tilgang til det enkelte barn og fællesskabet sat højt. Et
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godt samarbejde med SFOere og klubber er en forudsætning. Alle
elever og ansatte får rådighed over en computer. Der er behov for
bedre resultater, alle skal blive dygtigere, og flere skal tage en ungdomsuddannelse. Der er problemer, men de kan løses.
Brandene.
Det har været en hård tid. Tavshed undervejs har været påkrævet.
Der har været en omfattende kommunal indsats med vagter, videoovervågning, borgermøder og borgermobilisering. Der har været
tale om dødstrusler mod personalet og salg af hash/stoffer. Frihjulet lukker og brænder.
I forbindelse med brandene har der været store udgifter – over 10
mio. kr. 3 familier er blevet sat ud, og Albertslund har lidt et omdømmetab.
Byens fornyelse.
Albertslund er designet til børn og børnefamilier. Vi arbejder med
klima og miljø. Sundhedshus og plejecenter og nye butikker på vej.
Forandringer i centeret på vej, vi har solgt til et privat selskab, der
har planer med centeret. Posthusgrunden vil blive sat til salg.
Albertslund Station renoveret med lys, solceller og kommunikation.
Kongsholmcenteret – genopbygningsprojekt på vej. Hjemsted for
partier og lign. Statsfængselsgrunden bliver ledig. Staten ejer grunden. Klatreprojekt i skorstenene. Birkelundgård renoveringsprojekt.
Omfattende renovering i Syd. Projekt i Blokland. Hyldagergrunden
ryddet – 300 nye boliger. Hersted industripark – byens lys DOLL kan tiltrække virksomheder.
Slutteligt en tak for godt samarbejde til gruppe og bestyrelse. En
særlig tak til Majbritt!
Derefter en debat om opgraderede netværker, udsatte familier,
skolens progression og personkredsen omkring brandene.
b. Organisatorisk v/ Majbritt Brander.
Kan læses andet sted i S-posten.
En tak for opbakning til bestyrelsen.
Vi kan godt være os selv bekendt og skaffe nye medlemmer.
c. Regnskab v/ Else Boel
Tallene taler for sig selv!
Det ser fornuftigt ud. Vi bruger, hvad der nødvendigt. S-posten er
dyr.
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God 1. maj 2014
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Aktivitetsplan for det kommende år.
Står i S-posten – vedtaget.
Indkomne forslag:
Vedtægtsændringer, stod i S-postens aprilnummer.
Debat: indskrænkning eller ikke indskrænkning.
Afstemning: 22 for, 4 imod og 5 undlader.
8. Valg til bestyrelse:
a. Formand for 2 år:
Gert Nielsen
b. Næstformand for 1 år: Karin Kring
c. kasserer for 1 år:
Else Boel
d. Sekretær for 2 år:
Steen Poulsen
e. Bestyrelsesmedl.
Jane Nannberg, Nikolaj Carlsen for 2 år
Claus Heje, Hakima Lakhrissi for 1 år
Suppleanter:
Per Scheye, Aage Jensen, Mohammed Arif
9.
Valg af revisorer:
a. to revisorer: Astrid Hansen Jørgen Lind
b. to revisorsuppl.: Jette Blom-Jensen Susanne Winther- Nielsen
Valg til kongres:
Bestyrelsen bemyndiges til at vælge deltagere.
Afstemning: 25 for, 1 imod og 3 undlader
Valg af fanebærer:
a. fanebærer:
b. fanebærer suppleant:

Per Gustafsson
Hans E. Jensing

Valg til AOF:
a. bestyrelsesmedlem:
Steen Poulsen
b. repræsentantskabsmedlem: Elisabeth Bentzen
Eventuelt.
Arrangementer i forbindelse med EU-valg: Den 15. maj kl. 16 – 18 og den
20. maj om
morgenen – skriv til Karin.
Hvis du ønsker at husstandsomdele, ring til Majbritt.
Majbritts e-mailliste kræver et svar, hvis du ønsker at forblive på den.
Bestyrelsen og regionsbestyrelsen har anbefalet at stemme på Kathrine
Alexandroviz.

En stor tak til Majbritt og Flemming for deres arbejde i bestyrelsen
Den 6. maj 2014.
Steen Poulsen referent

S-posten
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Ny arbejdsgruppe om byudvikling og
miljø går i gang
Som en del af målet om at styrke den politiske debat er det
også planen at sætte flere interne arbejdsgrupper i gang
sammen med kommunalbestyrelsesgruppen
Nu starter arbejdet i en ny gruppe om byudvikling og miljø. Gruppen vil blive ledet af Gert Nielsen som koordinator og med borgmester Steen Christiansen som gruppens ankermand.
Emnerne vil bl.a. omhandle den nye planlægning i midtbyen, som
behandles i et nyt såkaldt § 17, stk. 4 udvalg i kommunen, kommende boligbyggerier, de store renoveringsopgaver, de grønne
områder, udviklingen i Hersted industricenter, miljøindsatsen og
meget andet.
Første møde i gruppen afholdes onsdag den 11. juni, kl.
19,30 hos Gert Nielsen, Galgebakken Vester 1-8 B.
Der er adgang for alle medlemmer, men det vil være praktisk med
en tilmelding på forhånd til gn@bl.dk.

Formandens beretning
Generalforsamlingen april 2014
Først vil jeg gerne takke for jeres opbakning til partiforeningen i Albertslund. Vi forsøger stadig at gøre
vores bedste også mht. at holde jer orienteret om
hvad der sker. Dette år har bl.a. indeholdt,
Maj:

1. Maj
16. Møde med Jan Ankler om strukturen
i partiet og hvordan man bliver hørt
21. Den danske model
25. International dag
27. Valgkampen i gang med dør til dør i Hedemarken

Juni:

5. Grundlovsdag på Højrupgård,
6. Møde om budget
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September:

19. Så skydes valgkampen i gang.

Oktober:

21. Generalforsamling,

November:

19. Kommunal-, regions- og ældrerådsvalg.

Januar:

8.

Februar:

7. Nytårskur i Taastrupkredsen.
26. Møde med Kathrine Alexandrowiz

Marts:

24. Kredsrepræsentantskabsmøde
25. Medlemsmøde om fremtidens skole

April:

1.

Nytårskur med Regionen på Aukens Plads

Happening arrangeret af Callisto med sammen
lægningen af Albertslund og Høje Tåstrup til
Høje Talbertslund Kommune med taler fra
begge borgmestre.
10. Regionsrepræsentantskabsmøde
22. Generalforsamling.

Der har udover ovenstående været travlt med Valgkampen. Dør til
dør, husstandsomdeling af valg materiale, torvearrangementer
rundt om i Albertslund, plakat ophængning og nedtagning, valgkamps kurser for kandidater.
Gruppen afholder stadig sildemøder. Her bydes der på en rød sild
og en snak med nogle af de socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Der er ca. 2 gruppemøder hver måned, som er åbne for alle i bestyrelsen.
Jeg har deltaget i budgetforhandlingerne med SF, der stadig foregår i en god stemning med et resultat, som vi ud fra forudsætningerne kan godkende.
Jeg har deltaget i receptionerne for Vibeke da hun holdt op og for
Sophie da hun begyndte.
Vi har været repræsenteret i adskillige kurser, konferencer og arrangementer lavet af Hovedstadsregionen, partikontoret eller andre
socialdemokratiske partiforeninger.

S-posten
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Vi har haft samarbejde med Glostrup partiforening omkring uddannelse af kandidaterne til kommende kommunalvalg.
Vi har fortsat samarbejde omkring Grundlovs arrangementet på
Højrupgaard. Det er Vallensbæk partiforening der arrangerer og
så deltager vi sammen med flere andre partiforeninger bl.a. Høje
Tåstrup, Ballerup og Glostrup.
Medlemstallet er omkring de 285 et fald med ca. 30 hen over
det sidste år.
DSU-GAV er der fin kontakt med.
Bestyrelsen holder møde hver måned hvor der arbejdes organisatorisk med at afholde og koordinere møder, oplæg, planlægge
og holde styr på de forskellige opgaver, der skal være lavet inden
for bestemte tidsrammer. Bestyrelsen har indført et punkt
”politisk kvarter” hvor dagens politiske emne debatteres. Vi har
en god fordeling af opgaverne og supplerer hinanden i en god og
positiv stemning. Forud for disse holder FU et forberedende møde.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.
Jeg vil til slut sige
-tak til alle jer som aktive har været deltaget i medlemsaktivite
terne
-tak til dig der har haft en særlig opgave for partiet
-tak til alle i bestyrelsen for jeres kæmpe arbejdsindsats
-tak til alle for hjælpen i valgkampen.
Uden jeres frivillige indsats havde vi ikke været os.
Til slut vil jeg gerne sige tusind tak for jeres indsats i min periode
som formand. I har været helt fantastiske. Tusind tak for hjælpen
til bestyrelsen for at vi har gjort det sammen. Tak til Karin og
Claus for hjælpen, når formanden ikke kunne. Tak til Steen Poulsen for at have helt styr på referat og især dagsordenen til bestyrelsesmøderne. Tak til Britta for altid lige at få mig husket på at få
skrevet til s-posten. En særlig tak til Åge, Steen, Finn, Flemming,
Mogens og Else for I hjalp mig allermest med ekstramøder i starten.
Venligst Majbrit Brander
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Førertrøjen tilhører Socialdemokratiet
Af Paw Østergaard Jensen

Hvordan løser vi den opgave
at være ansvarlige, at være
nytænkende og at passe på
det allerede opnåede gennem mange års politisk ambition?
Det er hele tre ting, men ikke
desto mindre den opgave som
vi står overfor i socialdemokratiet Albertslund i disse år.
Vi skal forny, vi skal passe på
og vi skal have tilstrækkelig
selvtillid og tillid til medlemmerne og befolkning til reelt at
inddrage partiets medlemmer
bredt set og befolkningen i at
definere og skabe det fremadrettede projekt Albertslund. For
dét er forudsætningen for at
genskabe den ånd der i sin tid
var fundamentet for projektet
Albertslund.

* Tør partiets lokale ledelse
det ?
* Tør den kommunalpolitiske
gruppe det ?
* Tør de toneangivende partikadrer i byen, med borgmesteren i spidsen det ?
Som det ser ud lige nu: både Ja
og Nej !
Ja, fordi vi godt ved, med hjertet, at det er det, som skal til.
Nej, fordi det er svært at lukke
andre ind i det politiske maskinrum, hvor problemerne bliver diagnosticeret og de konkrete løsninger tager form.
Sætte retning
Vi skal blive bedre til at sætte
retningen, definere principper
og så lade mange tage del i det
løsningsskabende fællesskab,
med de begrænsninger, virkeligheden nu en gang giver os,
herunder de økonomiske.
Vi skal ikke forsimple det til et
spørgsmål om kommunikation
at inddrage medlemmer og borgere, men til en proces med
reelt indhold.
Vi er nødt til dét af mange
grunde. Først og sidst fordi det
er det rigtige! Fordi Albertslunderne faktisk gerne vil og kan
byde ind på et realistisk grundlag. Det har de sidste 4 års
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sparerunder tydeligt vist. Jo da
- vi er blevet mødt med kritik
af denne eller hin nedskæring,
men helt overvejende har tilgangen været forståelse og deltagelse, når vi har bedt om input. Ikke bare et stumpt nej
men i stedet reelle bud på andre løsninger i situationen, også løsninger der oftest ikke friholdt vedkommende selv.
Hvem skal sørge for dette
sker og på hvis præmisser?
Vi skal, som de der forstår
magtens kompleksitet, sætte
os forrest og gøre adgangen
let. Der gælder i min verden
det at
- Man skal tage magten for at
give den fra sig - intet mindre.
Vi fik mandatet i første omgang; fordi vi havde svarene,
og vi deler magten med dem
som viste os tillid, fordi det er
måden af finde nye svar på, og
det er deres liv det handler om.
Vi skal gøre adgangen let og
lytte til indholdet mere end formen, når holdninger brydes
med os i krystalpaladset. Vi
skal ikke kræve at det fortælles
på en for os nem måde, der
umiddelbart kan omsættes til
handling.
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Vi skal selv formå at oversætte
budskaberne, uddrage essensen af borgernes holdninger til
dette eller hint i stedet for rigidt
at insistere på den rette form.
Oversættelsesmaskinen skal
vi / modtageren have ansvaret
for, ikke afsenderen.
Det er os, partiet bredt set,
gruppe og de toneangivende,
der skal kunne flere sprog; dét
der kan omsættes direkte i politiske gennemførlige beslutninger i byrådssalen, men også det
som tales ude i byen.
Det er ikke nødvendigvis det
samme sprog for at sige det
mildt. Det kan ofte bære præg
af brok og modstand og nej,
men der er altid i enhver tilsyneladende kværulants udsagn
et gran af kerne som dækker
over reelle problemer og ønsker.
Ofte er det nemmere end som
så, sprogligt set, at oversætte,
men krævende at gennemføre.
Vi skal alligevel lytte og se hvilken vej det præsenterer og tage bestik deraf. Det samme
gælder de toneangivende i partiet og evnen til at lytte til og
inddrage medlemmerne i reel
politik udvikling.

nye bestyrelse
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Det gør selvfølgelig at vi
risikerer at skulle korrigere kursen, rette til og tage
handling. Det stiller krav og til
tider store krav.
Vi kan herefter ikke bare beslutte, hvad vi måtte føle for i
lukkede politiske rum med sin
egen logik, i en forståelse med
andre politiske samarbejdspartnere udenfor eller i Albertslund,
eller for nemheds skyld i overensstemmelse med forvaltnings
anbefalinger.
Vi bliver nødt til at brede be-
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slutningsprocesserne ud og tage en reel politisk debat. Kun
sådan får vi genskabt Albertslund ånden, kun sådan finder
byen sin energi og kun sådan
er det fortsat S der de kommende årtier står i spidsen for
projektet Albertslund.
Dette bygger selvfølgelig på en
stærk tro på det bedste i mennesket, at mennesket grundlæggende vil fælles løsninger
sammen med og som forudsætningen for at leve vore gode individuelle liv.

Deltag i debatten på Facebook
Kære medlem,
hvis du har lyst til at deltage i debatten om, hvordan vi som socialdemokrater skal forme Albertslund er muligheden der på Facebook. Der er for så vidt
ikke nogle begrænsninger på, hvad vi kan debattere, men det vil primært
handle om hvilken politik vi skal føre lokalt. Det er her du kan holde dig
opdateret om, hvad der foregår i partiforeningen, selvom vi ikke kan love at
alle arrangementer bliver annonceret der. Det er også der du selv kan tage
emner op, som du synes vi som socialdemokrater bør forholde os til. Som
eksempel har vi diskuteret østeuropæisk arbejdskraft der udførte arbejde i
kommunen.
Du kan finde gruppen ved at søge på socialdemokraterne Albertslund i Facebooks søgefelt og så melde dig til.
Vi glæder os til en gode, sobre og spændende debatter.
Med venlig hilsen,
Nikolaj Kristian Carlsen, på vegne af socialdemokraterne i Albertslund
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Ældre skal—skal ikke ??
Hvilke krav kan vi stille
borgere, der har brug for
hjemmepleje?
Af udvalgsformand Nils Jensen
og borgmester Steen Christiansen
Vi bliver flere ældre og vel at
mærke ældre, der lever længere. Og ældre, som fysisk er
sundere og mere ressourcestærke end tidligere.
Det er ikke en social begivenhed at blive ældre. Man fortsætter sin vanlige dagligdag.
Og det er jo rigtig godt, at vi
kan klare os længere tid i eget
hjem. Det tror vi, der er meget
livsværdi i.
For nogle år siden gik fagforbundet FOA sammen med Fredericia Kommune om at udvikle
fremtidens hjemmepleje. Ideen
var, at en stor tidlig træningsindsats kunne gøre borgeren
selvhjulpen. Det blev en stor
succes. Menneskeligt for borgeren, men også økonomisk. Det
er en billigere måde at drive
hjemmepleje på.
Også i Albertslund greb vi ideen. Et tilsvarende projekt er
under titlen ”Mestring af eget

liv” indført i hjemmeplejen her
i byen. Når en borger visiteres
til hjemmeplejen vurderes det
om borgeren skal visiteres til
mestringsforløb eller almindelig
hjemmepleje.
Det kan både gælde rengøring
og den personlige pleje. Alt
afhængig af den enkelte borgers situation.
I perioden fra d. 1.1.2012 til
d.14.2014 har 144 borgere
været i mestringsforløb.
Af
dem er 46% helt selvhjulpne i
dag – 19% er delvist selvhjulpne. På nuværende tidspunkt er
der 539
borgere, der får
hjemmepleje og heraf er syv i
mestringsforløb .
Meldingerne er, at borgerne er
glade for mestringsforløbene.
Det gælder mest med hensyn
til at blive i stand til at mestre
den personlige pleje, hvorimod
der indimellem er knap så meget gå-på-mod, når det gælder rengøring.
Er man visiteret til et mestringsforløb, kan man ikke
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vælge at få almindelig hjemmepleje. Der har været en sag
fra Albertslund i medierne, hvor
en borger ikke mente, at et
mestringsforløb var det rigtige
for ham. Men man kan ikke
vælge fra og til.
Det har i hvert fald været vores
tilgang politisk hidtil, at rettigheder og pligter følges ad.
Bliver borgeren visiteret til et
mestringsforløb, er det fordi
borgeren kan klare det. Og så
skal borgeren deltage.
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Helt grundlæggende skal vi som
socialdemokrater selvfølgelig
arbejde for, at vores hjemmepleje har en høj kvalitet og service. Det har den bestemt også
i dag. Og skal vi have råd til det
i de kommende år, vil mestringstanken vinde frem. Og
det betyder, at vi skal være klar
til at sige: skal.
Er vi det?
I næste nummer af S-posten
beskrives nærmere hvordan
selve mestringsforløbet er.

Bedre kommunikation til medlemmerne
via mail
I bestyrelsen har vi drøftet, hvordan vi kan forbedre kommunikationen til
medlemmerne, og en af de oplagte muligheder er at benytte medlemmernes mail adresser i endnu højere grad.
Det kræver, at vi kender mail adresserne. Vi kender en del, men vi er
overbeviste om, at langt flere medlemmer har e-mail, end vi kender til.
Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at sende oplysninger om deres email adresser til kasserer Else Boel på en mail sammen med oplysninger
om navn og adresse, hvis I vurderer, at vi ikke kender adressen i forvejen.
Vi kender adressen i forvejen, hvis I jævnligt modtager information fra
Socialdemokratiet på mail, men hvis I er i tvivl, så send hellere adressen
en gang for meget.
Oplysningerne skal sendes til elseboel@stofanet.dk.

Vi håber, at I vil medvirke til at forbedre vores medlemskontakt på
denne måde.
Venlige hilsner
Bestyrelsen

S-posten
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Tommy Havdrup, der har danseskolen Havdrupdans i
Albertslund Centrum, har sendt et meget langt indlæg
til S-Posten – for langt til at blive optaget i S-Posten.
Essens af indlægget er:
At danseskolerne udsættes for ublu konkurrence fra foreningssektoren,
som iflg. Tommy Havdrup tilbyder danseklubber, og stiller gratis lokaler til
rådighed herfor, samt yder tilskud til medlemmer af klubben under 25 år,
og derfor ønsker Tommy Havdrup, at hans danseskole får samme tilskud til
unge under 25 år, og tilskud til lærerløn svarende til aftenskolerne tilskud,
samt gratis lokaler og fritagelse for Koda-Gramex-afgift.
Det er en meget gammel debat, som Tommy Havdrup har rejst indtil flere
gange.
Det er ikke et anliggende for kommunalbestyrelsen, som selvsagt skal følge folkeoplysningslovens regler, og disse er kort fortalt:
For at være tilskudsberettiget skal man være en folkeoplysende forening
med en bestyrelse, og en sådan forening må ikke oprettes eller drives
kommercielt.
Derfor kan en privatejet danseskole ikke få tilskud.
Men bekendtgørelsen om folkeoplysningsloven siger dog også, at hvor der
kan være mulige konkurrenceforvridende følgevirkninger for private kommercielle virksomheder, skal kommunalbestyrelsen være særligt opmærksom på folkeoplysningslovens krav til formål og foreningsdannelse, når den
støtteberettigende virksomhed vurderes.
Og det regner jeg da også med, at kommunalbestyrelsen her i Albertslund
er opmærksom på.
JKJ

Sildemøde
Der er ikke noget sildemøde i juni.
Næste møde er 6. september
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KALENDER:
Juni
2.
5.
11.
10.
16.
16
24.

Møde om Negativ Social Arv, Høje Taastrup Rådhus, kl. 18.30
Grundlovsfest, Højerup gård Vallensbæk landsby, kl. 12.00
Arbejdsgruppe om byudvikling, Galgebakken Vester 1-8 B, kl. 19.30
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18.00
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30
Deadline for s-posten
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Juli
Bestyrelsen holder sommerferie
August
18.
18.
26.
26

Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30
Deadline for s-posten
Budgetmøde, Birkelundgård kl. 19.30
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

ARBEJDSGRUPPER
Børnepolitisk gruppe:
Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94
E-mail: sp@steenpoulsen..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

Miljø- og byudvalg
Børne– og skoleudvalg
Beskæftigelsesudvalg
17,4 Innovation og velfærd

Dogan Polat
Topperne 20,2. dør 23

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

Folkeoplysningsudvalg (F)
Kulturudvalg

Susanne Storm Lind
Randager 100

Tlf.: 43 62 14 79
E-mail:
lindrandager@gmail.com

Børne– og skoleudvalg (F),
Økonomiudvalg

Jens Mikkelsen
Porsager 89

Tlf.: 43 62 41 40
E-mail:
Jens.Mikkelsen@albertslund.dk

Kulturudvalg
Folkeoplysningsudvalg
Velfærdsudvalg

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

Tlf.: 21 64 93 50
E-mail:
pawjensen950@hotmail.com

Velfærdsudvalg (F)

Nils Jensen
Rytterhusene 25

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

Velfærdsudvalg
Miljø– og byudvalg
17,4 Innovation i byen (F)

Flemming Jørgensen
Snebærhaven 48

Tlf.: 25 39 83 23
E-mail:
Fj@miljoeogklima.dk

Kulturudvalg (F)

Lars Toft Simonsen
Pilehusene 110
2600 Glostrup

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

Miljø– og byudvalg
Børne– og ungeudvalget

Qasir Mirza
Blokland 18 1. th

Tlf..: 53 60 63 28
E-mail:
Qasir@Blokland.dk

1. Suppleant

Hakima Lasham Lakhrissi
Krebsens Kvt. 2A

Tlf.: 27 34 06 10
E-mail:
Hakima-l@hotmail.com

(F)

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.
Regionsrådsformand
Sophie Hæstorp Andersen
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

Gert Nielsen (f)
Galgebakken Vester 1 –8A
Tlf.: 21 48 75 96

E-mail:
gn@bl.dk

Næstformand

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

E-mail:
Karin.Kring@mail.dk

Kasserer:

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

E-mail:
elseboel@stofanet.dk

Sekretær:

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

E-mail:
sp@steenpoulsen.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

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

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

Claus Heje
Pilehusene 104
Tlf.: 35 36 37 89

E-mail:
Ch_dk@hotmail.com

Nikolaj K. Carlsen
Morbærhaven 5-88
Tlf.: 60 60 78 68

E-mail:
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com

Jane Nannberg
Svanens Kvt. 3 B
Tlf.: 61 31 06 03

E-mail:
jnannberg@yahoo.dk

Hakima Lakhrissi
Løvens Kvt. 8.b
Tlf.: 27 34 06 10

E-mail:
Hakima-l@hotmail.com

Aage B. Jensen
Nyvej 69 1. mf
Tlf.: 60 35 05 02

E-mail:
aage_bj@hotmail.com

Mohammad Arif
Bjørnens kvt 15B
Tlf.: 52 58 85 84

E-mail:
mahmad_chak@live.dk

Per Scheye,
Lodager 32,
Tlf.: 43 62 70 06

E-mail:
prs@webspeed.dk

Suppleanter:

(label)

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

