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Rød Nytårskur, HK København,
Artellerivej 30, kl. 17.30—
Møde i børnepolitisk gruppe,
Sydstjernen, Hjortens kvarter 9,
kl.19.00
Møde i kampagneudvalget, Robinievej 117. kl. 19.30
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,
kl. 19.30
Deadline for S-Posten
Dør til Dør kampagne i Albertslund Syd, kl. 17-19
Møde i SUSA, Skyttehusene 64,
kl.19.00
Nytårskur, Hyldagerskolen, kl.
19.00
S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30
Medlemsmøde om centerets fremtid, Birkelundgård kl. 19.30

Husk nytårskuren her i
Albertslund d. 21. januar

Masser af nytårshilsener
i dette nummer
Læs også Jette Kammer
Jensens opfordring til at
fortælle om regeringens
mange fadæser

Borgmesteren og socialudvalgsformanden inviterer til
medlemsindflydelse
Kom og bliv klogere og gør
politikerne klogere
d. 25. januar
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2011

Underskrift:

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund

S-posten

Side 3

Nytårshilsen fra Steen
Kære medlemmer
Når man vælger at stille op til
et kommunevalg, har man som
kandidat de bedste intensioner
om at gøre en forskel.
Det gælder også os 21 i Albertslunds kommunalbestyrelse. Næppe nogen havde forstillet sig omfanget af de økonomiske udfordringer kommunerne
har. Fem milliarder sparer kommunerne til næste år. Det betyder mindre velfærd og er en
direkte konsekvens af VKregeringens økonomiske politik
siden 2001.
Vi havde ikke økonomien til at
stå imod, da finanskrisen ramte. Den var soldet op i uforsvarlige skattelettelser.
I Albertslund sparer vi 73 millioner i 2011 og 2012. Ca. 120
årsværk nedlægges. Forud gennemførte vi en omfattende høringsproces, der involverede
borgere og medarbejdere. Processen er med rette blevet rost
og har været med til at skabe
forståelse for den svære økonomiske situation, kommunen er
i.

Politisk har SF vist stor ansvarlighed og taget ansvar for at
det er kommunalbestyrelsen
som løser Albertslunds økonomiske problemer. Stor kvittering til SF.
Omvendt kniber det lidt med de
borgerlige partier. Jeg tror og
håber, at tiden vil læge budgetsårene, og de borgerlige partier
igen vil finde ind til det økonomiske ansvar. Det tjener partierne og byen bedst.
Jeg har haft fornøjelsen at indvie de to første nye daginstitutioner - Sydstjernen og Børnehuset Toftekær. Dem kan vi
være stolte af. Det er institutioner til børnene og til klimafremtiden. Vi starter det nye år med
at åbne den sidste. Kik forbi
institutionerne på en søndagsgåtur. Det er vores børneprojekt.
I det nye år skal
vi diskutere udvikling af Albertslund Centrum og etableringen af et nyt,
stort
plejecenter. Vi står med
alle tiders mu-
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lighed for at skabe pleje- og
ældreboliger, der vil matche
ældre albertslundernes behov.
Endelig skal vi sætte dagsordenen på en lang række politiske
områder. Hvilke og hvordan
vender vi tilbage til først i det
nye år.
Ingen skal være i tvivl om, at vi
kæmper for en god by - børnene, miljøet, kulturen og byens
ældre. Vi er Albertslunds velfærdspolitiske kamporganisation.
Oh jo... sidste meningsmåling
viser 98 mandater til os, SF, De
Radikale og Enhedslisten. Lad
os give den en skalle i 2011 og
runde de 100. Og så se skal vi

ha' valgt Danmarks bedste folketingskandidat Mogens Lykketoft.
Jeg vil
glæde mig til at høre Helle holder statsministernytårstalen
1.januar 2012 .
Det er vores tur nu.
Glædelig jul og godt nytår.
De bedste hilsener
Steen
Borgmester

Er du nævning eller domsmand
Så skal du huske at betale partiskat
Iflg. Partiets love og vore lokale vedtægter skal der betales 4 % i partiskat af alle
bruttobeløb modtaget for hverv i nævn og kommissioner, herunder hører også nævninger og domsmænd.
Beløbet for år 2010 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på konto 5326 0304512
Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2011
Hvis du har brug for indbetalingskort kan du få det hos undertegnede.
Else Boel
Kasserer Tlf. 43 62 60 09 – eboel@stofanet.dk.
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Invitation til
alle medlemmer
Nytårskur
i
Taastrup kredsen

Hyldagerskolen i Albertslund
21. januar kl. 19.00
Kom og mød dine partikammerater.
Her bliver gode muligheder for en god snak og hyggeligt samvær.
Tag sangbogen med, for vi har taget guitaren med.
Mogens Lykketoft plejer at holde et brag af en tale
Der bliver også nogle konkurrencer og anden underholdning
Og så byder vi på lækker mad

Pris: kr. 150,Øl , vin og vand til meget rimelige priser
Tilmelding til Else Boel mail: eboel@stofanet.dk
Senest d. 16. januar

Side 6

S-posten

Dør—til –dør
Kære alle
Så er der lavet aftale med Mogens Lykketoft til næste kampagne
uge 3.
Vi skal gå dør til dør d. 18. januar 17 - 19.
Det bliver rækkehusene i syd der står for tur.
Husk valgkampen for Mogens Lykketoft er i gang. Og det er landsvalget vi kæmper for.
Hvis vi er nok der stiller op til dør til dør, får vi måske en bus med
DSU'ere stillet til rådighed.
I hver storkreds stilles nemlig en bus med DSU'ere til rådighed i
kampagneugen for at hjælpe med dør til dør.
Hvis du ikke bryder dig om at gå dør til dør, kan du melde dig som
koordinator på aftenen eller til at hente og ordne roserne inden.

Hilsen Majbritt Brander
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Kære Kammerater
Jeg ser frem til en super fantastisk sjov, varmhjertet og ikke mindst
aktiv valgkamp.
Jeg glæder mig til flere fantastiske oplevelser med mange aktive
medlemmer.
Vi skal dele roser og foldere ud, klistre plakater (er gjort), sætte
plakater op og tage dem ned igen (når vi har vundet valget *S*),
have torvearrangementerne og meget andet.
Tiden er kommet, hvor vi sammen skal have overbevist alle om, at
socialdemokraterne vil være det bedste valg for Danmark.
Jeg ser frem til — sammen med jer— at gøre en indsats for Danmark..
Nu vil jeg nyde min juleferie og samle kræfter til dette.
Jeg ser med glæde frem til mange flere oplevelser med jer alle.
Håber vi ses til Nytårskuren på Hyldagerskolen 21. januar 2011.
(Der vil ske ting som ikke er set tidligere *S*)
Med ønske om en glædelig jul og et socialdemokratisk aktivt nytår.
Kærligste jule– og nytårshilsener
Majbritt Brander
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Set fra sidelinjen
Af Jette Kammer Jensen
Mødet var flyttet fra kommunalbestyrelsessalen til kantinen.
Det gjorde det altså ikke lettere
med de mange mumlere, der er
blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne!
Så det er nok mere hørt fra
sidelinjen end set fra sidelinjen!
Der var flere borgere på banen
i spørgetiden.
En borger havde skrevet til
samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer om hans egen sag,
men ikke en havde svaret –
borgmesteren lovede et omgående svar.
En anden borger henstillede til
borgmesteren, at man fik set
på sprogbrugen i kommunen.
Skriv simpelt og letforståeligt
dansk. Hvorfor hedder det et
sundhedskort, når det alene
skal bruges ved sygdom? Hvorfor står der om det nye plejehjem, at det skal ligge i Midtby,
når det reelt skal ligge ved
centret, som ikke geografisk er
midt i kommunen?
Er det nu hensigtsmæssigt, at
plejehjemsbeboernes udsigt vil

være til Albertslundsvej og en
parkeringsplads, kunne det dog
ikke bygges et sted, hvor der er
noget smukt at se på? Svaret
var, at Ældrerådet havde ønsket en placering tæt ved
centret.
Unge skal i uddannelse
I marts vedtog kommunalbestyrelsen en ungestrategi, som
nu skal omsættes til handlinger.
Der skal sættes fokus på de
unge, som ikke er kommet i en
ungdomsuddannelse eller som
er droppet ud af en ungdomsuddannelse, og det skal ske
ved:
•

•
•

•

Støtte til den enkelte
unge via en åben rådgivning for unge, herunder om mulighederne for
en mentorordning.
Folkeskolens rolle i udslusningen skal forbedres
Der skal findes flere
elev- og praktikpladser
eks. via lærlingeklausuler hos leverandører
Samarbejdet om de unge skal forbedres.
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Kun 76 % af de unge i Albertslund gennemfører en ungdomsuddannelse, på landsplan er
det 80,7 % og målet er som
bekendt 95 %.
Så der er nok at tage fat på, og
det var der da også enighed
om.
En bedre beboersammensætning i Hedemarken
Hedemarken ønsker at ændre
sin beboersammensætning og i
samarbejde med kommunen er
der indgået en aftale om, hvordan det så skal ske. Nemlig
ved at kommunen får anvisningsret på 45 % af boligerne
mod de nuværende 33 %.
22 % af disse skal anvendes til
at løse boligsociale problemer i

Side 9

kommunen, og rest af 45 %
skal anvises til følgende:
1. personer og familier ved
skilsmisser og som er i
fast fuldtidsarbejde
2. personer og familier over
50 år, som ønsker en
mere ældreegnet bolig
3. personer og familier, der
har en fast indtjening
svarende til et fuldtidsjob, og som gerne vil bo
tættere ved arbejdspladsen
4. andre personer og familier, der opfylder følgende
betingelser: a) begge
personer har fast arbejde
med indtægt svarende til
en fuldtidsstilling, b) er
socialt velfungerende og
c) er integreret i det danske samfund
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Der var bred enighed om indstillingen, dog ikke fra Enhedslisten, der ikke kunne tilslutte
sig. De var bestemt ikke tilhænger af den form for rubricering af mennesker, og fandt
det direkte uanstændigt, at
stille krav om socialt velfungerende og velintegrerede – som
bestemt ikke er objektive kriterier.
Det blev dog også besluttet, at
der skal ske en evaluering, så
det kan afdækkes, om det
overhovedet har en effekt.
Vi skal være sundere.
Vi skal være sundere – og derfor skal der være nye muligheder. Og vores motionsvaner er
dårligere end i resten af regionen.
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Og der blev derfor besluttet
bl.a. midler til følgende:
•
•
•
•
•

motion på recept for
overvægtige børn
stolegymnastik for ældre
mountainbikerute
Albertslundløb
fodboldgolf

UPS – det var ikke så godt
Der er foretaget en ekstern
evaluering af indsatsen for 2sprogede elever i folkeskolen,
og det er angiveligt en meget
kritisk rapport, som i hvert tilfælde afdækker, at skolerne
ikke efterlever kommunalbestyrelsens beslutning om fælles
mål. Det ser ud til, at skolerne
har fået den opfattelse, at det
er nogle mål, som de selv bestemmer om de vil leve op til.
Der faldt mange gnubbede ord
– og hvis skolerne bliver bekendt med disse, så har de ansatte altså fået det gule kort.
Og med disse ord i ørene listede jeg hjem
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Så er det nu venner !!!
2011 er valgår, og nu skal vi have væltet den Regering.
Den har i den grad været ødelæggende for Danmark og skabt et
samfund, hvor de rige er blevet rigere og de fattige fattigere.
Der er blevet mindre fællesskab og mere egoisme.
Kommunerne og regionerne er tvunget ud i store besparelser, der
rammer kerneydelserne over for borgerne.
Krisen ramte Danmark hårdt, ikke mindst fordi finanssektoren opførte sig helt uansvarligt, regningen blev sendt til almindelige borgere – især de arbejdsløse og børnefamilierne - som var uden
skyld, medens de rige fik ufinansierede skattelettelser og finanssektorens ledere enorme bonusudbetalinger.
Og dertil har Regeringen tilsidesat stort set alle demokratiske spilleregler og almindelig anstændighed:
•
•
•
•
•

Udenrigsministeren har løjet i Folketinget
Integrationsministeren lyver over for Folketinget
Statsministeren lyver direkte i TV
Ministerier hemmeligholder dokumenter – ikke blot
overfor offentligheden, men også overfor Rigsrevisor
Regeringen har overbetalt private sygehuse, så deres
profit kunne blive stor
Bare for at nævne nogle.

Men nu er det valgår, og de skal væk fra Regeringsmagten.
Det kræver en indsats af os alle.
Vi skal synliggøre Regeringens fatale politik på skrift som i tale.
Det er i hvert tilfælde mit nytårsforsæt.
Godt nytår til Jer alle.
Jette Kammer Jensen
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Kære medlem

Vi har brug for din hjælp særligt når valget meldes ud.
Vi skal have 6 hold af mindst 2 personer på hver, den ene
med bil.
Vi har nu 3 hold.
Tidsrum: 3. lørdag før valget fra 6.00 – til vi har hængt ca.
500 plakater op.
Jeg trakterer med lidt brunch til plakataktivisterne bagefter.
Der vil være torvearrangementer fredag, lørdag og søndag
alle 3 weekender før valget. Her vil Gruppen og bestyrelsen
meget gerne have din hjælp til at gøre os positivt synlige.
Har du energi og mod på at deltage i dør til dør i hverdagene
er her stadig plads til dig på maillisten. Du vil så blive spurgt,
hver gang vi laver dør til dør i Albertslund.
Vi mangler stadig nogle flere medlemmer i kampagneudvalget. Næste møde!!!!
Skriv en mail til Majbritt.brander@skolekom.dk og jeg giver
besked.
Hold øje med Socialdemokraterne Albertslund på facebook,
der vil sidste nyt komme på. Særligt når vi har aktiviteter på
bedding.
Med håb om du kan tilbyde din
hjælp
Hilsen Majbritt Brander
Formand for socialdemokraternes
partiforening i Albertslund
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Mogens har ordet
VK’s folkeskolereform er en
gratis omgang

Kære venner i
Taastrupkreds
og fagbevægelse
Så gik endnu et år med travlhed og spændende udfordringer.
Tak for vort gode samarbejde i
2010. Jeg er sikker på, at vi i
fællesskab kan skaffe Danmark
en ny regering og en ny politik i
2011.
En rigtigt glædelig jul og et
godt nyt år for jer, jeres familie
og vores fælles sag.
Mange hilsner
Mogens Lykketoft

Siden 2001 har Venstre og
Konservative ændret folkeskoleloven 28 gange. Der er indført
et bureaukratisk kontrolregime,
hvor lærerne bruger meget mere tid på papirnusseri, mens
eleverne modtager færre og
færre undervisningstimer, fordi
kommunernes budgetter strammes ind af regeringen.
Derfor kan det ikke overraske,
at
den
nyeste
PISAundersøgelse viser, at danske
elever klarer sig stadigt dårligere i matematik, mens 15% af
de danske skoleelever fortsat er
uden reelle læsekompetencer. Dertil kommer de svageste 8 pct., som slet ikke er med
i målingen.
Regeringens meget mærkværdige svar er at proppe endnu
flere elever ind i klasserne. Selv om der har været borgerlig regering i 19 af de seneste 28 år - og med Bertel Haarder som undervisningsminister
det meste af tiden - ¨så prøver
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regeringen at løbe for sit eget
ansvar og skælder ud på forældre, lærere, elever og kommuner. Det er værd af huske, at
de elever, der går i niende klasse i dag, og som PISAundersøgelsen bygger på, begyndte i skole netop som Venstre og Det Konservative Folkeparti genindtog regeringskontorerne og tog folkeskolen som
gidsel i en tåbelig værdikamp.
Symbolpolitik som offentliggørelse af nationale tests, karakterer i 6. klasse og indførelsen

af megaklasser skal ifølge regeringen sikre kvaliteten i folkeskolen.
Men grundproblemet er, at regeringen ikke prioriterer folkeskolen økonomisk. Realiteten
er, at eleverne endnu en stund
må sidde sammenstuvede i
ofte faldefærdige klasselokaler
og høre på Tina Nedergaards bragesnak. Heldigvis
kan de se frem til en ny regering , der vil investere i folkeskolen og løse de reelle problemer .

Medlemsmøde den 15. februar 2011
kl. 19.30 i Præstegården ved Glostrup Kirke
Vi har inviteret gruppeformand Peter Sørensen Glostrup, Borgmester Steen Christiansen Albertslund og Borgmester Erik Nielsen Rødovre som oplægs holdere, hvor vi
sætter fokus på den socialdemokratiske tilbagegang i Glostrup, men også generelt på
Vestegnen.
Som det jo er jer bekendt, så er vi gået en hel del tilbage, ligesom vi har mistet borgmesterposten, selv om det ikke direkte skyldes valget. Det skal vi have rettet op på.
Set over årene er socialdemokraterne i mange vestegnskommuner gået tilbage i tilslutningen.
Mød op og deltag i debatten.
Aktivudvalget i Glostrup
Mange hilsner
Ole Hammer
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RØD NYTÅRSKUR 2011
TID:
STED:

Torsdag d. 6. januar 2011 fra kl. 17.30
HK København, Artillerivej 30, København S

Vi byder på:

Både noget at spise og drikke undervejs

Tilmelding:

Ikke nødvendig, deltagelse er gratis for alle medlemmer af Socialdemokratiet i Region Hovedstaden.
Af hensyn til traktementet, må man selv/
formændene gerne melde et anslået deltagerantal/
eller deltagere til Peter Valenius
Peter.valenius@mail.dk senest tirsdag den 4. januar.

PROGRAM:
17.30 – 18.00:
kl. 18.15:
kl. 18.45:
kl. 19.30:
kl. 20.00:.
kl. 21.00:
kl. 21.30:

VELKOMMEN

”Indgangsbøn” v. sognepræst og regionsrådsmedlem Flemming Pless.
Nytårstale v. partiets næstformand Nick Hækkerup
Operasanger Frederikke Kampmann fortsætter hvor
hun slap for 1 år siden.
Vi spørger nogle af de nyvalgte et år efter valget,
om deres bedste oplevelser siden de blev valgt
Til slut gør Mette Frobenius op med året, der er
gået.
Den programsatte del slutter.

Du kan også tilmelde dig til arrangementet ved at kontakte
fomand Majbritt Brander - Majbritt.Brander@skolekom.dk

Side 16

S-posten

Julehilsen fra Bruxelles
Så står julen for døren, og jeg
kan se tilbage på 2010 som et
år, der har budt på meget
spændende EU-politik. Tiden er
simpelthen fløjet af sted. På
samme måde kan jeg se frem
til 2011 med lige så meget fart
på sagerne og de politiske udfordringer.
Efter jul fortsætter jeg min
kamp for de danske og europæiske forbrugere. Jeg er ordfører på en rapport om EU's
produktsikkerhedsdirektiv,
hvor jeg forsat kæmper for at
sikre, at der ikke kommer farlige produkter ud på det europæiske marked. Det er en rigtig
spændende rapport at have ansvaret for. Produkt- og forbrugersikkerhed er jo mine mærkesager, og det er et område,
der faktisk kan vække mange
stærke følelser.
Senest har jeg fået en hjælpende hånd af Signe Lindkvist, som
nogen af jer måske kender fra
DR. Hun fulgte mig som praktikant her i Europa-Parlamentet i
forbindelse med optagelserne
til et Tv-program. Hun hjalp
mig med at sætte særligt fokus
på produkter, der er farlige for
børn. Vi besøgte blandt andet
en britisk familie, der havde

mistet deres yngste barn - en
dreng på kun 3 år - da han var
blevet kvalt i snorene på et
gardin. Den slags må bare ikke
kunne ske! Derfor kæmper jeg
for, at der stilles skærpede krav
til produkter, der kan udgøre en
risiko for bl.a. børn, og at producenterne skal foretage en
risikoanalyse allerede, når de
designer deres produkter. Så har man i god tid syn for
sikkerheden.
Hvis du ikke fik set DR2s indslag med Signe og mig tirsdag
den 14. december kl. 19.30, så
kan det ses på DR2s hjemmeside: http://www.dr.dk/DR2/P/
Parlamentet/.
Jeg håber, at I
kommer godt
år! Et nyt år
byder både på
ster og på et
alle.
Mange hilsner
Christel

får en god jul og
ind i det nye
der forhåbentlig
en ny statsminigensyn med jer
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VIL DU HAVE NOGET
AT SKULLE HAVE SAGT,
SÅ ER CHANCEN HER
Medlemsmøde om centeret
Tirsdag den 25. januar kl. 19.30 er der medlemsmøde på
Birkelundgård.
Kom og vær med til at diskutere planerne for udvidelse og ændring
af Albertslund Centrum. Der er bl.a. planer om et plejecenter, et
sundhedscenter, et nyt supermarked og en parkeringskælder.
Socialudvalgsformand Nils Jensen fortæller om planerne for et nyt
plejecenter og et nyt sundhedscenter i Albertslund Centrum.
Borgmester Steen Christiansen fortæller om de samlede planer for
centret.
Derefter er der rig mulighed for at diskutere planerne med Nils,
Steen og de øvrige socialdemokrater i Kommunalbestyrelsen. Er
det f.eks. en god ide med plejeboliger i centret? Hvorfor skal vi have parkeringskælder - og hvem skal betale den? Hvorfor skal der
være endnu et supermarked i centret? Og hvad med busholdepladsen?
Har du en mening om centrets fremtid - eller vil du høre om planerne - så mød op.
Vel mødt.
Venlig hilsen
Flemming Jørgensen
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Erhvervsudviklingsstrategi !!!
POLITISK UDTALELSE
16. november 2010
Politisk udtalelse vedtaget i regionsrådet den 16. november
2010 i forbindelse med behandlingen af Vækstforum Hovedstadens forslag til erhvervsudviklingsstrategi for Hovedstadsregionen 2011-2013.
Regionsrådet skal opfordre regering og folketing til at skabe
markant forbedrede rammebetingelser for vækst og bidrage
til, samt koordinere bestræbelserne på at udnytte hovedstadsområdets mange muligheder for at komme til at fungere
som et stærkt lokomotiv for
hele Danmark, så vi ikke ender
som en udkant i Europa.
Danmark har mistet konkurrenceevne, og 180.000 medarbejdere har mistet deres job i den
private sektor.
Vækstforums forslag til erhvervsudviklingsstrategi
kan bidrage væsentligt til at
ændre på den udvikling.
Regionsrådet er derfor indstillet
på at bidrage til, at målene i
strategien forfølges optimalt.

Sundhedssektoren er et stærkt
kort i dette arbejde og målene
bør forfølges kraftigt i strategien.
Forslaget tager fat på regionens
store udfordringer i forhold til
vækst, beskæftigelse, uddannelse og produktivitet.
Sammen med IBU-rapportens
anbefalinger for en grøn transportudvikling, der kan sikre
Danmark en konkurrencedygtig
international lufthavn og de
nødvendige bane- og vejlinjer
til Oslo, Stockholm og Hamborg, der placerer Hovedstaden
som et centrum i Norden. Med
denne strategi giver det mening
at forfølge visionen om en international metropol. Strategien vil skabe grundlag for tiltrækning af internationale virksomheders placering i regionen
og for vidensudveksling på højt
niveau gennem en øget erhvervsturisme.
Hovedstadsregionens hospitalsvæsen er på mange områder i
verdensklasse og er parat til at
udbygge samarbejde med erhvervslivet og forskningsinstitutioner for at udvikle nye produkter og nye metoder til gavn
for patienter, borgere og indtjeningsmuligheder.
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De store byggerier og renoveringer, der i de kommende tiår
vil præge hospitals- og psykiatriområdet, vil give nye muligheder for udvikling af velfærdsteknologi og bæredygtige løsninger. Offentlig-privat samarbejde bør udvikles og benyttes,
hvor det er med fordel for begge parter.
Uddannelse og kompetenceudvikling er afgørende i både regionsrådets og Vækstforums

indsats for at styrke regionens
udvikling i det globale kapløb.
Regionens uddannelsespulje og
EU’s socialfond skal bruges
målrettet i de kommende år.
Kommuner, uddannelses- og
forskningsinstitutionerne skal
sammen med både
offentlige og private virksomheder finde nye veje, så uddannelseskædens huller fyldes ud,
og arbejdsstyrkens uddannelsesbaggrund styrkes og internationaliseres.

Valgkampen for Mogens Lykketoft

er godt i gang i Albertslund.
730 døre !!!!!!!
I november gik vi dør til dør i uge 47.
I alt 14 friske mennesker mødte op i løbet af ugen. Nogen kom
endda flere dage.
Mandag gik lyset ud i gårdhavehusene men en heldig opringning
gjorde, at vi bare omlagde dagens ruter og kunne så gå videre andet sted.
Vi har nu ringet på næsten alle gårdhavehusene i syd.730 døre blev
det til i uge 47. Vi havde købt 650 roser, der flittigt blev modtaget
med smil og positive ord med på vejen. Så som: Tak for, at I gør
en indsats”, ”Puha! er det ikke koldt?”, ”I hvert fald vil jeg gerne
have en rose” eller ”I behøver ikke give mig en. I har min stemme
allerede”.
Tusind tak til Mogens + to praktikanter, Andreas, Steen, Paw, Karin, Tine, Claus, Hans Erik, Janni, Britta og Victoria for hjælpen i
dør til dør kampagnen i uge 47.
Hilsen Majbritt
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Der er møde i Børnepolitisk gruppe
Mandag den 10. januar kl. 19.00
Sted:
Sydstjernen
Hjortens kvarter 9
De sidste møder har været lidt tyndt besat. Jeg håber ikke, at det
er udtryk for en manglende interesse for vore børn i kommunen.
Ellers må vi jo tage konsekvenserne.
Denne gang har vi fået lavet et arrangement på en vore nye institutioner, Sydstjernen.
Vi får en rundvisning af børnehusets leder Louise Juul Larsen, efterfulgt af et oplæg af pædagogisk administrativ konsulent Lone Ast til
”Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund kommune 2010 –
2014” med mulighed for at stille spørgsmål.
Der er udarbejdet en flot tryksag om emnet, så hvis I vil forberede
jer, kan I rekvirere den hos mig.
Slutteligt får vi aktuelt fra børneudvalget og taler om indhold og
sted for næste møde.
Alle er velkomne til at møde frem og deltage.
Venlig hilsen
Steen Poulsen,
Rytterhusene 50
tlf. 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk
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Tak for trofast hjælp!
Mel.: ”Gud ske tak og lov …”
Gud ske tak og lov,
dagen blev så sjov,
at jeg atter, gladelig kan smile.
Vennerne, jeg har
samt reservefar,
giver mine bange tanker, hvile.
Jeg fik hjælp så godt,
hjemmet er nu flot,
rent og pænt, med plads til rolig
hygge.
Tak til Albertslund,
for sin holdning sund:
at på sammenhold, vi trygt kan
bygge!

Hver som støtter mig,
jævner ud min vej;
gør det, af et næstekærligt hjerte.
Venner lige så
får mig at forstå:
fremtidshåb, er vejen ud af
smerte!

Bent Ellingsgaard

ARBEJDSGRUPPER
Børnepolitisk gruppe:
Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk
Miljøpolitisk gruppe
Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06
E-mail: prs@webspeed.dk
IT-koordinator
(Hjemmeside)
Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17
E-mail: vang@image.dk
Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A
Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 43 42 01 64
E-mail: Fjalb@net.dialog.dk
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KALENDER:
Januar
6.
10.
11.
11.
17.

Rød Nytårskur, HK København, Artellerivej 30, kl. 17.30—
Møde i børnepolitisk gruppe, Sydstjernen, Hjortens kvarter 9, kl.19.00
Møde i kampagneudvalget, Robinievej 117. kl. 19.30
Kommunalbestyrelsen møder Integrationsrådet, Rådhuset
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

17.
18.

Deadline for S-Posten
Dør til Dør kampagne i Albertslund Syd, kl. 17-19

19.

Møde i SUSA, Skyttehusene 64, kl.19.00

21

Nytårskur, Hyldagerskolen, kl. 19.00

25.
25.

S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30
Medlemsmøde om centerets fremtid, Birkelundgård kl. 19.30

Februar

5.
8
14.

Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

14.
15

Deadline for S-Posten
Medlemsmøde, Glostrup præstegård, kl. 19.30

22.

S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30
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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:
susanne.lind@ft.dk

Børneudvalg (F),
Økonomiudvalg
Arbm.udvalg

Jens Mikkelsen
Porsager 89

Tlf.: 43 62 41 40
E-mail:
jensmik@post.tele.dk

Børne- ungeudvalg (F)
Tekn. udvalg,
Økonomiudvalg,
Arbm.udvalg
Miljø– og planudvalg

Michelle Baadsgaard
Kratager 1

Tlf.: 43 62 21 68
E-mail:
michelle@fam-baadsgaard.dk

Socialudvalg (F),
Teknisk udvalg
Arbm.udvalg

Nils Jensen
Rytterhusene 25

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

Arbm. udvalg
Kulturudvalg
Folkeoplysningsudvalg

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

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

Kulturudvalg (F) .
Børneudvalg

Lars Toft Simonsen
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.: 43 62 60 09

E-mail:
eboel@stofanet.dk

Sekretær:

Elisabeth Bentzen (f)
Fosgården 4,1 tv
Tlf.: 43 64 52 20

E-mail:
eb@fay.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Elmer Jensen
Kanalens Kvt. 176, 1.tv.
Tlf.: 22 27 49 51

E-mail:
elmer@afd5.dk

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

E-mail:
aage_bj@hotmail.com

Steen Poulsen
Rytterhusene 50
Tlf..: 43 64 65 94

E-mail:
sp@dcl.dk

Aase Elkott
Snebærhaven 56
Tlf.. 43 96 54 36

E-mail:
aase@prime-asp.com

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

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

Susanne Kassentoft
Baudier
Bjørnens kvarter 6 C
Tlf.: 22 20 08 02

E-mail:
Susanne@partikontoret.dk

Joan Stubtoft
Bjørnens kvarter 1 C
Tlf.: 43 64 57 88

E-mail:
joan@stubtoft.net

Bergitte Pedersen
Ravnens kvt. 7 C
Tlf: 29 45 29 32

E-mail
Bergitte@4syd.dk

Suppleanter:

(label)

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

