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 Der indkaldes til ordinær generalforsamling 

 

              Mandag den 20. oktober 2014,  

               kl. 19,00 i Rådhusets Kantine 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Valg af referent 

4. Valg af stemmetællere 

 

5. Beretninger: 

 Landspolitisk v/ Mogens Lykketoft 

 Orientering fra borgmesteren v/ Steen Christiansen 

 Orientering fra formanden v/ Gert Nielsen 

6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 da

 ge før generalforsamlingen) 

 

7. Valg af 7 kreds- og 4 regionsrepræsentanter: 

 På valg er 7 kredsrepræsentanter og 3 suppleanter for dis-

 se: 

 Anne Hultengren, Finn Hultengren, Gert Nielsen, Jannie Mor-

 tensen, Per Gustavsson, Hans Erik Sølby og Susan Steinhau-

 er. Som suppleanter Claus Heje, Jørgen Lind og Lone Poulsen. 

 På valg er 4 regionsrepræsentanter og 3 suppleanter for 

 disse: 

 Gert Nielsen, Jørgen Lind, Majbritt Brander og Elisabeth Bent

 zen. Som suppleanter Lone Poulsen, Anne Hultengren og Finn 

 Hultengren. 

8. Eventuelt. 

 

Medbring termokaffe/the og 

krus, partiforeningen serverer 

lidt frugt m.v. 

 

Med venlig hilsen 

Gert Nielsen 
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Af Gert Nielsen 

Dagen inden Folketingets 1. 

behandling af forslaget til fi-

nanslov spillede Venstre ud 

med deres forslag. Det er hel-

digvis så tilpas usympatisk, at 

det umuligt bør kunne friste en 

socialdemokratisk finansmini-

ster. 

Nedskæring af hjælpen til ud-

viklingslandene og besparelser 

på udlændingeområdet ved 

åbenlyst stemmefiskeri for at få 

udlændingedebatten til at blus-

se op igen er nogle af de to 

mest ubehagelige og usympati-

ske forslag fra partiet. 

 

Det følges op af forslag til uri-

melige skattelettelser på 5 mil-

liarder kroner og genoplivning 

Formanden skriver !  

af bolig job ordningen, der er 

et virkningsløst særtilskud til 

landets boligejere og deres 

køkkenmoderniseringer med 

klar diskrimination af landets 

lejere, som reelt ikke kan bru-

ge ordningen. 

 

 

Samtidig skal der ske genindfø-

relse af de såkaldte fattigdoms-

ydelser, og regeringens forslag 

om forøgelse af skattefradraget 

for faglige kontingenter, som 

VK regeringen fik skåret ned 

for at bekæmpe de faglige or-

ganisationer, er pillet ud i Ven-

stres udspil. 

 

Og Venstre fastholder deres 

forslag om nulvækst i de of-

fentlige udgifter, selv om alle 

ved, at der alene som følge af 

befolkningsudviklingen er en 

underliggende opdrift i udgif-

terne, som gør nulvækst til en 

reel og væsentlig nedskæring. 

 

Som sløring af dette kommer 

så et overbud med et løft i 

sundhedsudgifterne næste år 

på det dobbelte af regeringens 

Usympatisk udspil om finanslov 
fra Venstre 

Ønskes: Rød finanslov med 

hjælp til de dagpengeramte 
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forslag, men uden nogen som 

helst langsigtet plan for det vi-

dere forløb. 

 

Det er et udspil, som burde gø-

re valget af forligspartner let. 

Derfor er det vigtigt, at vores 

parti nu får skabt et ordentligt 

tillidsforhold til vores parlamen-

tariske grundlag og får indgået 

en god aftale med dem. 

 

Det må også betyde, at vi får 

taget hånd om dem, som ryger 

ud af dagpengesystemet og de 

forskellige midlertidige forlæn-

gelser. Om man kalder det dag-

penge eller noget andet for at 

de radikale skal kunne æde 

det, er mindre afgørende. Det 

vigtige er virkningerne for de 

ramte. 

Det er også vigtigt, at vi erken-

der, at vores troværdighed i 

den sag efterhånden er så 

tyndslidt, at det ikke er nok at 

love ændringer om nogle år, 

når den nedsatte dagpenge-

kommissionen har barslet. 

 

Der kræves ændringer gennem-

ført inden valget, og det er 

selvfølgelig helt urimeligt at si-

ge, at man ikke kan afhjælpe 

problemerne her og nu, fordi 

man nu har nedsat en kommis-

sion. To år uden et ordenligt 

forsørgelsesgrundlag er uaccep-

tabelt. 

 

Har du kommentarer til dette, 

eller har du i øvrigt gode ideer 

og forslag, så skriv til mig på 

gn@bl.dk.  

 

Følgende møder forventes afholdt i 2014: 
 

 

4. nov. kl. 19.30      OBS  NY DATO 

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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Af Jens Mikkelsen 

Formand for Børne- og skoleud-

valget 

 

Medierne flød over med indslag 

om implementeringen af den 

nye folkeskolereform i forbin-

delse med starten på det nye 

skoleår og den nye hverdag vo-

res børn skulle møde. Mange 

indslag handlede om lærernes 

arbejdsplads – eller rettere 

manglende arbejdspladser til 

forberedelse, lektiecafeer der 

var lagt midt på skoledagen, 

lærernes undervisningstid og 

meget mere. Men hvordan er 

det egentlig gået i Albertslund? 

 

Lad det være sagt med det 

samme, at rigtig meget er det 

alt for tidligt at give et svar på. 

Kommunalbestyrelsen har givet 

skolerne meget frie rammer til 

at implementere folkeskolere-

formen, og som det fremgår af 

flere artikler i Albertslundpo-

sten, har skolerne valgt forskel-

lige tilgange at implementere 

reformen. 

 

Nogle ting kan vi dog sige. Vi 

afsatte 2 mio. kr. til de fysiske 

rammer, så der er plads til 

teamsamarbejde og forberedel-

se, og vi har på de 4 folkeskoler 

fået indrettet teamrum, lærer-

arbejdspladser, god belysning 

og IT. Træerne gror ikke ind i 

himlen, da vi på en enkelt skole 

manglede at få leveret borde, 

hvilket vel og mærke skyldtes 

en fejl fra leverandørens side.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores specialskole, Brøndager, 

har også grundet leverandør- 

svigt oplevet noget større van-

skeligheder, som i skrivende 

stund forventes klar inden for et 

par uger. 

 

I medierne var det fremme, at 

lektiehjælp og faglig fordybelse 

i nogle kommuner blev lagt 

midt på dagen, hvilket så ikke 

gør tilbuddet særligt frivilligt. I 

Albertslund ligger lektiehjælp og 

Folkeskolereform  

– nu er vi i gang 
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faglig fordybelse i ydertimerne 

som det skal. På en enkelt år-

gang var den dog lagt anderle-

des, men det er nu rettet. 

Hvem der underviser, og hvor-

dan lektiehjælpen gives og ti-

den til faglig fordybelse bruges 

er forskelligt på de enkelte sko-

ler, og der skal nok gøres en 

del erfaringer, inden vi ser nog-

le endelige modeller for brug af 

disse tilbud.  

Lektiehjælp har i min optik en 

lidt negativ klang. Det handler 

selvfølgelig om lektier, men 

hvorfor ikke bare bruge ordet 

studiecafe om det samlede til-

bud. Det har jeg hørt en anden 

kommune bruge, og studiecafe 

har i mine ører en meget mere 

positiv klang. 

 

I Albertslund kommune lever vi 

til fulde op til ministeriets mini-

mumstal for den undervisning 

vores elever skal have og end-

da mere end det. Lærerene un-

derviser ca. 2 timer mere end 

tidligere svarende til et gen-

nemsnit på ca. 25 lektioner om 

ugen, og lærerene er fuldt til-

stede på skolerne 4 dage om 

ugen fra kl. 08 til kl. 15, og 1 

dag lidt længere – det er dog 

forskelligt, hvordan de enkelte 

skoler har lagt timerne. Men i 

virkeligheden kan vi ikke bruge 

de gennemsnitsberegninger, 

jeg lige har nævnt til ret meget. 

Det handler om et godt og tæt 

samarbejde mellem ledere og 

lærere, så de enkelte lærere får 

den tid til forberedelse de har 

brug for – der er i høj grad tale 

om individuelle forhold, der skal 

tages i betragtning. 

 

Kompetenceudvikling af vores 

lærere, pædagoger og ledere er 

helt nødvendig, og der er afsat 

en økonomisk ramme til efter-

uddannelse. Skole- og kluble-

derne har allerede gennemført 

et ledelsesudviklingsforløb, så 

de også er rustet til den nye 

hverdag og arbejdet med foran-

dringer på skoler og i klubber-

ne. 

Vi har gjort rigtig meget ud af 

at orientere elever, pædagoger, 

lærere og forældrene i det om-

fang, vi har kunnet både via 

Albertslundposten, og før som-
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merferien fik alle de oven-

nævnte grupper sendt et brev 

ud, hvor vi orienterede om den 

nye reform, forventninger og 

det vi vidste på det pågælden-

de tidspunkt. 

 

I det forholdsvis nye Børne- og 

skoleudvalg følger vi imple-

menteringen af reformen tæt 

og folkeskolereformen er blevet 

et fast månedligt punkt på 

dagsordenen. Når vi når lidt 

længere frem, og hverdagen er 

ved at indfinde sig, vil udvalget 

besøge  vores skoler, så vi fra 

nærmeste hold kan høre om 

godt og skidt, og hvor udfor-

dringerne er. Som formand for 

udvalget har jeg 4 årlige møder 

med repræsentanter fra skole-

bestyrelserne, så der er et me-

get direkte link tilbage til politi-

kerne. Skolerådet er et væsent-

ligt forum, hvor repræsentan-

terne udveksler erfaringer og 

synspunkter – et råd jeg finder 

meget vigtigt. 

 

Meget mere kunne sikkert si-

ges, men det er ingen let opga-

ve vi har taget hul på. Mange 

forskellige modeller for imple-

menteringen af reformen er i 

spil på de enkelte skoler.  Der 

skal laves et meget stort ben-

arbejde her i opstarten, og med 

de mange interessenter i spil, 

vi er, stiller det store krav til 

kommunikationen mellem alle 

parter i folkeskolen. Målet er 

klart – 10 år med en lærerig, 

spændende og udviklende fol-

keskole, der har givet en ud-

dannelse, der kan bringe vores 

børn sikkert videre i livet.  

 

 

 

                                                                                 

                                                 

                                                                 

   

 

 

A-town skolemad 
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 Der blev ikke set noget fra sidelinjen. 
  

Det skyldtes, at Jette måtte gå til køjs med lungebetændelse. 

  

Men du kan selv se, hvad der skete på kommu-

nalbestyrelsesmødet på kommunens hjemme-

side. 

  

JKJ 

  

 

 
 

A-boden ved Foreningernes dag d. 6. september  



S-posten Side 10 

 

 

Nyhedsbrev fra  

Mogens Lykketoft  

8.september 2014 

 

Verden er blevet endnu me-

re farlig 

 

Sommeren 2014 var varm og 

dejlig i Danmark, men modby-

delig mange andre steder. 

 

Israels voldsomme krig mod 

Gaza medførte fleste tusinde 

døde og sårede palæstinensere 

og enorme ødelæggelser i den-

ne verdens største interne-

ringslejr, hvor 1,8 millioner er 

stuvet sammen uden mulighe-

der for at tjene til livets ophold 

– helt afhængige af nødhjælp 

fra FN.  Danmark må endnu 

engang rykke ud med påtræn-

gende nødhjælp og støtte til at 

genopbygge. 

 

I Syrien fortsatte den forfær-

dende borgerkrig, hvor Assad 

hamrer løs mod sin egen be-

folkning, mens de vanvittige 

islamister i ISIS bider sig fast.  

Nu har de bredt sig som en ga-

lopperende kræftsygdom  til 

stor dele af Irak. Danmark er 

sammen med en lang række 

lande under USA’s ledelse med 

til at forsyne kurdere og irake-

re, så de kan tage kampen op 

mod denne ny, ekstremt ondar-

tede terrorbevægelse  

 

I Ukraine er en skrøbelig våben-

hvile efter måneder, hvor Putin 

har sendt stadig flere krigere og 

våben ind for at støtte pro-

russiske oprørere og destabili-

sere det hårdt ramte Ukraine 

yderligere. Tusinder har mistet 

livet allerede - deriblandt alle 

ombordværende på det malay-

siske rutefly, der blev skudt ned 

af oprørerne med deres russi-

ske missilvåben.  

 

Putins intervention sker som 

reaktion på ukrainernes ønsker 

om samarbejde med EU og op-

bygning af et fungerende demo-

krati. Det skaber stor utryghed i 

hele Europa – og ikke mindst 

hos vore østeuropæiske alliere-

de. Danmark vil med F-16 fly i 

Baltikum og soldater på øvelse i 

øst bidrage til sammenholdet I 

NATO. Samtidig deltager vi i det 

fælles pres fra USA og EU med 

økonomiske sanktioner kan bi-

drage til at dæmpe den nye, 

aggressive russiske nationalis-

me.  
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EU har mange udfordringer.  

 

Ny topfolk til at løfte opga-

verne 

 

Kriserne i verden kræver både 

militære, diplomatiske og øko-

nomiske svar fra EU.  Men EU-

landene er desuden ramt af ar-

bejdsløshed, nulvækst og stort 

underskud på finanserne. Det 

har udløst politisk krise i mange 

af landene og styrket yderligt-

gående nationalistiske og frem-

medfjendtlige partier. 

 

Der er brug mere fælles hand-

ling for skabe flere arbejdsplad-

ser her og nu. Det kræver mere 

tålmodighed med at få finanser-

ne i plus.  Men i grunden er ny 

vækst i beskæftigelsen også 

den eneste konstruktive vej til 

at mindske staternes udgifter 

og øge deres indtægter.  

 

Man må håbe, at den ny kom-

mission under ledelse af Junck-

er fra Luxembourg, den ny EU-

rådsformand Donald Tusk fra 

Polen og den italienske uden-

rigschef Federica Mogherini kan 

formidle et samarbejde med 

mere gang i. Og at Danmarks 

nye kommissær Margrethe 

Vestager kan og vil spille en 

aktiv rolle her. 

 

 

 

 

Efterårets dagsorden for 

dansk politik 

 

Med klarhed om regeringens og 

regeringspartiernes ledelse og 

et forslag til finanslov fremlagt 

for 2015 er roller og dagsorden 

sat for den politiske kamp op til 

folketingsvalget, der kommer 

allersenest 14.september næ-

ste år. 

 

Regeringen lægger op til en 

finanslovsaftale med vore par-

lamentariske støttepartier i SF 

og Enhedslisten, og der er ud-

sigt til væsentlige løft i den 

fælles velfærd. 

 

Udspillet om ekstra 5 mia. til 

sundhedsvæsnet over de nær-

meste år imødekommer beho-

vet for en betydelig styrkelse af 

kræftindsatsen. 

 

Der er stærke røster for at for-

bedre den sociale indsats. Soci-

aldemokraterne skal på kon-

gressen 20.-21.september be-

handle et nyt program ’Alle skal 

med’, der peger på en række 

initiativer til fordel for de mest 

svage og udsatte i vores sam-

fund med det formål at bryde 

de onde cirkler af negativ soci-

ale arv. 

 

Efterårets forhandlinger kom-

mer forhåbentlig også til at 

handle om bedre vilkår for de 

mennesker, der har mistet eller 
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mister retten til dagpenge, 

mens vi venter på en samlet 

reform af systemet efter val-

get.  

Mens regeringen har fart på 

velfærdsinitiativerne rumler de 

borgerlige videre med de vel-

kendte krav om skattelettelse, 

nulvækst eller negativ vækst i 

den offentlige service.  Men det 

er ikke den prioritering, de fle-

ste danskere ønsker. 

 

Endelig prøver Venstre i kon-

kurrence med Dansk Folkeparti 

at skabe ny konflikt om udlæn-

dingepolitikken, selv om sand-

heden er, at der er meget bred 

enighed henover midten om 

linjerne i dansk udlændingepo-

litik. 

 

Nyhedsbrev fra Mogens Lyk-

ketoft 21.september 2014 

 

Kongressen 

 

Socialdemokraterne kom fint 

gennem kongressen i Aalborg 

20.-21.september.   

 

Partiets formand trak linjerne 

op til kampen med de borgerli-

ge og DF frem til valget, der 

kom senest september næste 

år. 

 

Vigtigst var at Helle kom med 

en klar erklæring om behovet 

for hurtigt at få bedre regler 

for ret til dagpenge end dem, 

vi desværre har arvet fra den 

borgerlige regering og som 

truer mange med helt at miste 

forsørgelsen efter langvarig 

ledighed. 

 

Mange ministre var på taler-

stolen og understrege partiets 

politik – blandt andre Mette 

Frederiksen og en ligeledes 

meget veloplagt transportmini-

ster Magnus Heunicke. 

 

En enestående lang række af 

partiets græsrødder havde or-

det og mange talte for stærke-

re at understrege partiets 

holdninger om velfærd og tryg-

hed for den enkelte, ,kamp 

mod social dumpning, interna-

tional solidaritet og øget ind-

sats for at stabilisere det glo-

bale klima og forbedre miljøet. 

 

Det var dejligt at mødes med 

så mange veloplagte partifæl-

ler og så mange gamle venner. 

 

Jeg havde selv et indlæg, der 

først og fremmest handlede 

om, at jeg mener at de fleste 

mennesker gør det rigtige 

uden at de skal drives frem af 

økonomiske tilskyndelser eller 
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straf.  Og at Socialdemokrater-

ne er i pagt med danskerne, 

når vi afviser nye skattelettel-

ser for at give et løft til uddan-

nelse. sundhed, ældreomsorg 

og børnepasning. 

 

 

Bogen om den skandinavi-

ske drøm 

 

Fra  26.september kan I hos 

boghandlerne få den nye sam-

talebog  ’Den Skandinaviske 

Drøm’, som vort partis tidligere 

internationale sekretær Anne 

Sofie Allarp  har lavet med Nor-

ges tidligere statsminister Jens 

Stoltenberg, den svenske parti-

sekretær Carin Jämtin, og mig. 

 

 

Samtalerne er ikke en polemik 

om nutidens nødvendige politi-

ske kompromiser, men drejer 

sig om at finde kernen i det 

nordiske, socialdemokratiske 

projekt, hvad vi har udrettet og 

tænkt, hvad vi er udfordret.   

 

Vi taler om velfærden, krisen, 

indvandringen og de værdier, vi 

gerne skulle give ny styrke i 

vores del af verden. 

 

 

 

 

 

Jeg tror det vil være en god ide i alt hvad der fremover udsendes fra kreds og 

foreninger i papir eller på net at opfordre til at medlemmerne læser 

www.facebook.com/lykketoft  og skriver ’synes godt om’ og deler med 

andre.  Det er min agt at optrappe facebooksiden som ekstra løbende kon-

taktforum. 

  

Mvh 

 Mogens 
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Ledighedsudviklingen: 

I Albertslund var ledigheden på 

8% i december 2013, mens den 

var 8,7% i december 2012. Al-

bertslund har siden sommeren 

2010 (bortset fra et par måne-

der i starten af 2012) haft den 

højeste ledighedsprocent i klyn-

gen. Udsvingene i Albertslund 

følger i stor udstrækning bevæ-

gelserne i de øvrige kommuner.  

Hvis man så kigger på antallet 

af langtidsledige, er det herved 

faldet i 2013 med 13% i Al-

bertslund. Resultatkravet på 

18% er hermed ikke nået. Men 

faldet svarer til gennemsnittet i 

klyngen. Det dækker midlertidig 

over meget store forskydninger 

mellem dagpenge og kontant-

hjælp, hvor der er et fald på 

49% på dagpenge og en stig-

ning på 50% på kontanthjælp. 

Samlet er der dog et stort fald 

på knap 50 personer. 

 

Det mest interessante i udvik-

lingen er, at antallet af unge 

kontanthjælpsmodtagere er fal-

det med 40 fuldtidspersoner i 

2013, svarende til et fald på 

godt 9%. Der er kun en kom-

mune i klyngen, der har haft en 

større fald end Albertslund. Det-

te skyldes at Jobcentret har haft 

stort fokus på at give uddannel-

sespålæg til de unge, som var 

Det fremgår af loven at jobcen-

trene årligt skal udarbejde en 

resultatrevision på baggrund af 

data, som Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekruttering 

st i l l er t i l  rådighed på 

www.jobindsats.dk. 

 

Denne revision indeholder en 

resultatoversigt, hvor der vises 

indsats og resultater i jobcen-

tret, samt udviklingen i disse i 

forhold til den seneste måned 

og samme måned året før. Li-

geledes indeholder den også et 

besparelsespotentiale, som ba-

serer sig på andelen af befolk-

ningen i kommunen på offentli-

ge forsørgelsesydelser i forhold 

til de andre jobcentre i klyngen. 

Albertslund er nemlig i samme 

klynge som Brøndby, Frederi-

cia, København, Odense, Aal-

borg, Aarhus og Svendborg. 

 

Hovedelementet i resultatrevi-

sionen er, at den skal følge de 

4 ministermål som nemlig er, 

- flere unge i uddannelse,  

- bedre hjælp til de ledige  

- færre på førtidspension, 

 langtidsledigheden skal 

 bekæmpes   

- en tættere kontakt til de 

 lokale virksomheder.  

For hver mål er der fastsat et 

resultatkrav, 

Resultatrevision 2013 
Indsatser og resultater i jobcenteret 
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omfattet af regelsættet. Fra 

2014 er det nemlig alle unge 

under 30 år uden kompetence-

givende uddannelse, som skal i 

uddannelse. Det forventes at 

ville reducere antallet af kon-

tanthjælpsmodtagere fremad-

rettet yderligere. 

 

Førtidspension: 

Tilgangen af personer til før-

tidspension skal begrænses til 

73 personer i december 2013, 

svarende til et fald på 10 pct, 

fra december 2011 til decem-

ber 2013. 

Målet er vedtaget i kommunal-

bestyrelsen i oktober 2012. I 

december 2013 ændrede Fol-

ketinget lovgivningen på områ-

det med en førtidspensionsre-

form, som markant har ændret 

målgruppen og rammerne for 

tildeling af førtidspension. Til-

gangen til førtidspension i Al-

bertslund var i 2011 82 perso-

ner, mens den i 2013 var 36 

personer. 

 

Besparelsespotentiale 

Besparelsespotentialet er ud-

tryk for, hvor mange penge 

kommunen kunne spare på for-

sørgelse, såfremt andelen af 

befolkningen på den konkrete 

ydelse var lig med det antal, 

jobcentrets rammevilkår tilsi-

ger. I Albertslund kan man se 

et besparelsespotentiale på 

32,4 mio. kr. Halvdelen af det-

te beløb ligger på de perma-

nente ydelser, hvor Albertslund 

er præget af en befolkning med 

større andel på førtidspension 

end gennemsnittet. De perma-

nente ydelser, der er tilkendt, 

står ikke til at ændre. 

 

Resultatrevisionen viser en 

række positive udviklingstræk, 

men samtidig en stor udfor-

dring først og fremmest i et 

stort antal kontanthjælpsmod-

tagere. Det er nødvendigt, at 

der med kontanthjælpsrefor-

men i 2014 sættes nyt fokus 

på kontanthjælpsmodtagerne. 

Der er især potentiale i at få 

flere unge i uddannelse, hvilket 

forventeligt vil kunne reducere 

antallet af ydelsesmodtagere. 

 

Jobcentret har derudover en 

stor virksomhedsindsats, som 

det er afgørende at fastholde 

og forstærke både for at med-

virke til at sikre at virksomhe-

derne har den tilstrækkelige 

arbejdskraft og for at give de 

ledige muligheder for at kom-

me i virksomhedsrettede til-

bud. 

Resultatrevisionen vil indgå i 

arbejdet med den kommende 

beskæftigelsesplan for 2015 
 

 
 

Dogan Polat er 
medlem af  

beskæftigelsesud-
valget 
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Ingen frihandelsaftale på bekostning af vo-

res sundhed 

  

-       Af Christel Schaldemose (S), Medlem af 

Europa-Parlamentet 

  

Billigere varer i det lokale supermarked, tu-

sindvis af nye arbejdspladser og højere lønnin-

ger for helt almindelige lønmodtagere. Det kan 

meget vel blive resultatet af den ambitiøse fri-

handelsaftale mellem EU og USA, som EU-Kommissionen netop er i 

gang med at forhandle. 

  

Den økonomiske gevinst på 888 milliarder kroner årligt, vil nemlig 

ikke kun gavne de europæiske landes økonomi, men også borger-

nes. Beregninger fra Dansk Industri viser, at aftalen helt konkret vil 

skabe 15.000 nye job i Danmark og give en helt almindelig dansk 

familie på fire mere end 4000 kroner ekstra i lommen om året. Det 

er noget, der vil kunne mærkes. 

  

Alligevel er mange danskere bekymrede. Flere aviser skriver nem-

lig, at handelsaftalen vil betyde et farvel til EU's høje fødevare- og 

sundhedsstandarder. Jeg vil gerne slå fast, at jeg arbejder på høj-

tryk for, at det ikke kommer til at ske. En ambitiøs handelsaftale 

med USA bør kunne forhandles på plads, uden at vi går på kompro-

mis med vores sundhed. 

  

Jeg er bestemt ikke fortaler 

for en frihandelsaftale, der 

betyder amerikanske klorva-

skede kyllinger i køledisken 

eller genmodificerede grønt-

sager på aftenbordet. De eu-

ropæiske regler på området 

er helt klare, og de sikrer os 

europæere, at vi ikke udsæt-

tes for potentielt skadelige 

produkter. Det princip går vi i 

Parlamentet ikke på kompro-
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Sildemøde 
 

Vi ses i foyeren  

Kl. 10-13                     Vi byder på en rød sild. 

 

4. OKTOBER 

 

mis med, og det gør medlemslandene heller ikke. I det forhand-

lingsmandat, som EU-Kommissionen har, gør medlemslandene det 

helt klart, at der ikke må slækkes på de europæiske sundhedsstan-

darder. 

  

Frihandelsaftalen med USA er det mest ambitiøse handelsprojekt 

længe, og den vil betyde en økonomisk saltvandsindsprøjtning til 

den europæiske økonomi. Men det skal ikke være på bekostning af 

vores høje sundhedsstandarder. Jeg vil fra min plads i Parlamentet 

gøre mit til, at klorkyllinger og hormonbøffer aldrig bliver fast in-

ventar i de danske supermarkeder. 

  

JEG SÆTTER MIN HAT, SOM JEG VIL. 

  

Vi har da heldigvis ikke en påklædningslov i Danmark, og jeg håber da heller ikke, 

at vi nogensinde får en sådan lov. 

  

Så jeg går klædt, som jeg vil, og det skal alle andre da også kunne, også selvom jeg 

måske synes, at nogle burde klæde sig anderledes. 

  

Ingen skal chikaneres for at gå klædt, som de nu gør – og 

det gælder både kalot, tørklæder og en halskæde med et 

kors. 

  

Så jeg vil fortsat sætte min hat, som jeg vil, og Pia Kjærs-

gaard skal ikke bestemme min påklædning. 

  

Jette Kammer Jensen 
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KALENDER: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Byudvikling og miljø 

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

E-mail: gn@bl.dk 

 

 
 

Oktober 
4.     Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 

6.    Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 

6.    Deadline for s-posten 

8.         Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 

20. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.00   OBS 

28.       S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30 

 

November 
 

1.     Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 

4.        Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. 

 Rådhusets kantine, kl. 19.30 

10.    Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 

10.    Deadline for s-posten 

12        Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 

25. Frivilligt arbejde. Hvordan støtter vi op? Birkelundgård  kl. 19.30 

28.       S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30 
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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 
 
(F) 

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 
 
 
Velfærdsudvalg (F) 
 
 
 
Velfærdsudvalg 
Miljø– og byudvalg 
17,4 Innovation i byen (F) 
 
Kulturudvalg  (F) 
 
 
 
Miljø– og byudvalg 
Børne– og ungeudvalget 
 
 
1. Suppleant 

Paw Østergaard Jensen 
Kærgården 4. 2. th 
 
 
 
Nils Jensen 
Rytterhusene 25 
 
 
Flemming Jørgensen 
Snebærhaven 48 
 
 
Lars Toft Simonsen 
Pilehusene 110 
2600 Glostrup 
 
Qasir Mirza 
Blokland 18 1. th 
 
 
Hakima Lasham Lakhrissi 
Krebsens Kvt. 2A 

Tlf.: 21 64 93 50 
E-mail: 
pawjensen950@hotmail.com 
 
 
Tlf.: 43 62 18 49 
E-mail:  
nilsulla@yahoo.dk 
 
Tlf.: 25 39 83 23 
E-mail: 
Fj@miljoeogklima.dk 
 
Tlf.: 31 60 72 15 
E-mail:  
toftsimonsen@hotmail.com 
 
Tlf..: 53 60 63 28 
E-mail: 
Qasir@Blokland.dk 
 
Tlf.: 27 34 06 10 
E-mail:  
Hakima-l@hotmail.com 
 
 

   

    

   

   

   

   

Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

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 

 

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget. 



(label) 

Partiforeningens bestyrelse 

(F) betyder medlem af forretningsud-
valget 

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 
 

Bestyrelses-
medlemmer: 

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 
Krebsens Kvt. 2.A 
Tlf.: 27 34 06 10 

E-mail: 
Hakima-l@hotmail.com 

Suppleanter: 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 Sheye,  
Lodager 32,  
Tlf.: 43 62 70 06 
 

E-mail:  
prs@webspeed.dk 


