Nr. 3 marts 2011
Kalenderen
2. Dør til dør kampagne kl. 17 —meld
til Majbritt, hvis du ønsker at deltage
5. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
8 Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18
21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,
kl. 19.30
21. Deadline for S-Posten
29. S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30

HUSK
Generalforsamlingen
D. 26. april
Det er vigtigt, at du kommer !!!!!

32. årgang
Set fra sidelinjen fortæller om de
sidste beslutninger i kommunalbestyrelsen
Der er kommentarer fra Britta
Thomsen og Mogens Lykketoft
Nyt fra formandinden
Billedreportage fra Nytårskuren
og en invitation til at blive lidt
sundere, når vinteren er overstået
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Set fra sidelinjen
Af Jette Kammer Jensen

Målet er arbejde.
I oktober 2010 vedtog kommunalbestyrelsen, at beskæftigelsesindsatsen skulle målrettes
mod løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlinge, fordi
det erfaringsmæssigt sikrer at
flest kommer i arbejde.
Nu sætter Regeringen trumf
under den beslutning. Fremover vil kommunerne nemlig få
refusion af forsørgelsesudgifter
ved aktivering således:
- 50 % ved aktivering i virksomhedsrettede tilbud og ordinære uddannelser
- 30 % ved aktivering i form af
afklaring, vejledning og lign.
Det betyder, at der skal ansættes 3 nye virksomhedskonsulenter.
Det var der enighed om, men
nogle udtrykte dog også bekymring for, at de svagest ledige lades i stikken med Regeringens politik.

Der blev rettet op !
I juli sidste år konstaterede
embedslægen i sin tilsynsrapport om Albo og Humlehusene,
at der var fundet alvorlige fejl
og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici.
Det var jo ikke så godt – men
det gode er, at der er blevet
rettet op på det hele, og hele
kommunalbestyrelsen var selvfølgelig tilfredse med, at den
sure smiley er væk.
Ændret beboersammensætning i Rådhusdammen.
Afdelingsbestyrelsen i Rådhusdammen vil gerne over tid have
en ændret beboersammensætning, og derfor var der en anvisningsaftale med Rådhusdammen til beslutning.
Der var enighed om, at beboersammensætningen bør tilstræbes ændret, men det var kriterierne for anvisningen, der gav
anledning til debat, især 2, hvor
der bl.a. står
Personer og familier, der har
fast fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde, hvor indtjeningen
svarer til normalt fuldtidsarbejde, som ønsker at flytte nær-
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mere arbejdssted.
Personer og familier, der har
fast fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde, hvor indtjeningen
svarer til normalt fuldtidsarbejde. (gælder begge personer i
husstanden).
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godt projekt. Men var selvfølgelig betænkelig, fordi der samtidigt kan spares nogle penge.
Det er da helt utroligt !!

Er socialt velfungerende, og er
integreret i det danske samfund
Enhedslisten og SF savnede
mere klare, objektive definitioner på socialt velfungerende og
integreret i det danske samfund. Resten af kommunalbestyrelsen mente, at de begreber kan forvaltningen godt administrere, for de ved, hvad de
har med at gøre.
Indstillingen blev dog vedtaget,
Enhedslisten stemte i mod, medens SF undlod at stemme.
Mestring af eget liv.
Med succes har Fredericia Kommune igangsat et projekt med
overskriften ”Længst muligt i
eget liv”, som i al sin enkelhed
betyder, at man hjælper borgere via træning m.v., til at kunne klare sig selv eller i hvert
tilfælde være mere selvhjulpne.
Ingen kunne vel have noget
imod det ? og dog, Enhedslisten syntes, det var et rigtig

Som Lars Toft Simonsen så gribende sagde det: Kommer den
dag mon, hvor Enhedslisten
stemmer for et forslag, som gør
livet lettere for nogle borgere
og som samtidig fører til en
mindre udgift for kommunen –
nej, kære Lars – den dag kommer du ikke til at opleve.
Det store puslespil
- Hvor mange børn skal i folke
skolen næste år ?
- Hvor mange klasser skal der
være ?
- Hvor mange skal der være i
hver klasse ?
- Hvor skal de være ?
- Hvor mange vil i privat- eller
friskole ?
- Hvor mange vil tage på efterskole ?
- Hvor mange forældre vil have
deres barn på en anden skole
end distriktsskolen ?
- Hvordan kan fordelingen af 2sprogede blive ?
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Det er det årlige puslespil, som
kommunalbestyrelsen skal tage
stilling under punktet:
Elev- og klassetal 11/12.
Bag det årlige puslespil ligger
mange, mange timers arbejde i
administrationen, for at nå frem
til et resultat, som de fleste finder hensigtsmæssigt.
Og puslespillet gik op.
Der er lidt færre, der søger privat- eller friskole, og i forvejen
har Albertslund en lav privatskolefrekvens og en bedre fordeling af de 2-sprogede. 72 har
søgt anden skole end distriktsskolen og af disse ønsker er hele 63 blevet opfyldt. Den gennemsnitlige klassekvotient er
på 23,4, og en mere ligelig fordeling end tidligere.

Jo, puslespillet gik op, og det
var alle enige om – på nær Enhedslisten selvfølgelig. De fandt
klassekvotienten for høj – som
altid uanset, hvad den er.

Side 5
Nogle snyder fællesskabet.
Flere og flere landet over snyder fællesskabet gennem såkaldt socialt bedrageri, hvor
man eksempelvis får offentlige
ydelser, selvom man er i arbejde. Og i mange tilfælde er arbejdsgiveren også involveret i
snyderiet.
Fællesskabet bliver snydt, men
det gør også de erhvervsdrivende, som sørger for ordentlige forhold og svarer hver sit.

Derfor ansættes der yderligere
2 personer, der skal afsløre
snyderne.
Det var alle da enige om….øh
på nær Enhedslisten…forstå det
hvo, der kan ! Argumentet var,
at Enhedslisten hellere vil gå
efter de multinationale selskabers skatteunddragelser – men
problemet er, at det har en
kommune ikke indflydelse på—
det er statens gebet.
Beskæmmet på fællesskabets
vegne listede jeg hjem.
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Fra formandinden
Vil du hjælpe Mogens Lykketoft i
valgkampen?
Når valget er udskrevet vil du
- lægge 10 foldere med Mogens Lykketoft på din arbejdsplads,
idrætsklub eller lignende?
- have en streamer til din bil?
- have en plakat A3 med Mogens Lykketoft i dit vindue ud til gaden,
stien, fortovet?
Send en mail til majbritt.brander@skolekom.dk eller et
opkald til 42292620.
Derefter vil du hurtigst få materialerne, så du har dem klar til den
dag regeringen vælger at udskrive valg.
Der er i øvrigt stadig plads på min mail-liste hvis du vil spørges
hver gang vi laver noget, du måske har tid til at hjælpe med på den
givne dag.
Når valget skydes i gang har vi i kredsen skaffet en bus til Mogens.
Den kræver almindeligt kørekort.
Har I navne(mail) på nogen jeg kan spørge, som kan og vil stille sig
til rådighed og køre BUSSEN?
Der hvor vi lejer BUSSEN skal vi inden opgive alle der skal køre
BUSSEN inden vi henter den.

Den dag Løkke vælger at fortælle,
hvornår han vil have valg:
Alle der kan mødes ved Albertslund station kl. 16, hvor vi vil dele
flyers ud med Mogens Lykketoft.
Kl. 19 møder alle aktive op i 3F Pileallé i Tåstrup.
Kom og deltag, vi mangler flere på holdet.

S‐posten
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Dør—til—kampagnen
FLERE DØRE i februar
288 af dem nåede vi. Mogens og Tine blev budt indenfor på kaffe,
det tog de sig tid til.
Tusind tak til Gerdt der tog billeder, til Mogens, Claus, Tine, Lars,
Chresten og DSU'erne Stine, Lasse, Andreas for at ringe på og opfordre til at stemme på Mogens Lykketoft og Socialdemokratiet.
Dør til dør i marts er flyttet.
Det bliver d. 2. marts kl. 17.00.
Har du tid, lyst og kan slet ikke holde ud ikke at være med, så meld
dig til at gå med.
Til dig der er ny i hjælpen med at få Mogens Lykketoft valgt. Vi går
altid to og to. En ny kommer altid til at gå sammen med en
"gammel".
Jeg bestiller roser i forhold til antallet af tilmeldte.
Der bliver sendt mail ud til tilmeldte om mødested i Albertslund
weekenden inden.
Kampagneudvalget har indstillet sit arbejde indtil
videre. Vi bruger kræfterne på den forestående
valgkamp. Derfor er mødet d. 22. marts aflyst.

Hilsen Majbritt Brander
Konstitueret partiformand Albertslund

Side 8

S‐posten

Hvad skal vi leve af i fremtiden
Når Danmark den 1. januar
2012
overtager
EUformandskabet, så gælder det
om at være godt forberedt. For
har Danmark ikke en helt klar
plan for, hvordan vi vil sætte
vores præg på formandskabet,
så er der en stor risiko for, at
mange andre lande og institutioner vil overtrumfe den danske
dagsorden.

ner Kina i dag næsten dobbelt
så mange universitetskandidater som EU's medlemslande tilsammen. Derfor er der behov
for en ny og modig strategi, der
kan gøre EU til verdens
stærkeste vidensregion og
sikre den nødvendige vækst,
der kan sikre og udbygge vores
velfærd.

Set fra min stol i EuropaParlamentet så har Danmark og
en forhåbentlig ny regering anført af Socialdemokraterne en
unik mulighed for at bruge formandskabet til at udvikle progressive svar på det vigtigste
spørgsmål lige nu:
Hvad skal EU leve af i fremtiden?
Hvis EU ikke skal tabe den globale kamp om at blive verdens
centrum for viden og udvikling,
så skal der ske radikale forandringer.
I disse år oplever vi i stigende
grad, at globaliseringen flytter
traditionelle industriarbejdspladser ud af EU. Samtidig opgraderer lande som Indien og
Kina kraftigt i forhold til uddannelse og viden. Således uddan-

Det ligger i kortene, at to af de
store EU-sager, der skal forhandles og måske endda færdigforhandles under det danske
formandskab er :
EUs nye strategi for innovation samt det nye store rammeprogram for forskning.
Begge sager er helt centrale
nøgler til at løse globaliseringens udfordringer.
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Når det gælder den nye strategi
for innovation, er det vigtigt, at
vi sætter medarbejderne i
centrum. Undersøgelser viser,
at medarbejderdreven innovation skaber gode økonomiske
resultater, høj produktivitet og
arbejdsglæde.
Derudover skal vi sikre bedre
vilkår og mindre bureaukrati
for de reelle vækstmotorer de små og mellemstore virk-
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Når det nye program skal forhandles hjem sidder Danmark
for bordenden. Her bliver det
vores opgave at insistere på, at
rammeprogrammet skal være
en løftestang for at skabe verdens videnscentrum i Europa.
Det kræver flere midler til
forskning. Men det kræver også
en mere smidig og mindre bureaukratisk procedure, ikke
mindst at forskningen målrettes
indenfor de industrier, der kommer til at rykke globalt. Det vil
sige mere forskning i områder
som IT, sundhed, energieffektivitet og vedvarende energi.

Britta Thomsen
Medlem af Europa-Parlamentet
for Socialdemokraterne
somheder.
En tredje vigtig prioritet er at få
et fælles EU-patent på plads. I
dag er udgifterne til patenter i
EU op til ti gange stå store som
til patenter i fx Japan og USA.
Det svækker vores konkurrenceevne katastrofalt.
Det nuværende rammeprogram for forskning har et
budget på 380 milliarder
kroner for perioden 20072013.
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Mogens har ordet

Obama valgkamp
strup-kredsen

til

Taa-

Socialdemokraterne tager nye
metoder i brug i kampen om
vælgernes gunst, som er inspireret af Præsident Obama ' s
valgkamp i USA. Det er et nyt
kampagneværktøj på Facebook, der giver mulighed for at
tænke dansk valgkamp på flere
måder.
Har man kun et par minutter,
kan man for eksempel dele en
valgkampsvideo, skrive en statusopdatering, der støtter kandidaten eller hverve nogle af
sine venner til kampagnen. Har
man derimod tid og lyst til mere, er der mulighed for at lave
en personlig valgkampsfolder
for sin kandidat, gå med på dør
til dør-kampagne i sit lokalområde eller deltage i andre aktiviteter med kandidaten.

Vores styrke ligger nemlig i, at
vi har Danmarks bedste kampagneorganisation og de mest
engagerede frivillige. Overfor
den forgyldte borgerlige valgmaskine skal vi vinde det kommende valg ved hjælp fra helt
almindelige danskere, der gør
en indsats, snakker med deres
naboer og fortæller deres venner og familie, hvorfor de stemmer socialdemokratisk. Det nye
Obama-inspirerede kampagneværktøj er en meget tilgængelig måde til at den enkelte også
kan gøre det på nettet.
Vil du se, hvad det drejer sig
om, og har du måske endda
lyst til at prøve det nye kampagneværktøj? Så kan du gå
ind på www.facebook.dk/
lykketoft .
Lækagesagen
'tamilsag'

og

den

ny

Der
kommer
hele
tiden oplysninger der peger i retning af, at lækken, der ifølge
Forsvaret bragte danske soldaters liv i større fare, kom direkte fra daværende forsvarsminister Søren Gade (V). Indtil nu
har Søren Gades spindoktor,
Jacob Winther, ellers været i
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politiets søgelys. Men en mail
fra Winthers advokat retter nu
søgelyset i lækagesagen mod
den tidligere forsvarsminister
selv.
Samtidig har Birthe Rønn Hornbech mistet den sidste rest at
troværdighed som forsvareren
for lov og ret. Det er afdækket, at hendes ministerium i
årevis ulovligt har nægtet
statsløse, der er født i Danmark, deres ret til at blive danske statsborgere.
Ministeren
kommer med en ynkelig undskyldning om, at hun ikke
kendte reglerne.
Men en af
hendes nærmeste medarbejdere har selv skrevet en håndbog
om dén konvention, som Danmark har tiltrådt, men Integrationsministeriet har trådt
på. Det har stor lighed med
tamilsagen i sin tid.
Eksemplerne på regeringens
magtmisbrug og usandheder er blevet rystende mange.
Regeringen er simpelthen et
problem for retssikkerheden !
Hurra for Egyptens revolution
Mubaraks afgang var en stor
lettelse.
Det er fantastisk,
hvordan millioner af fredelige
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demonstranter på gader og
pladser i Egypten efter 18 dage
tvang diktatoren gennem 30 år
på pension. De seneste ugers
begivenheder i Tunesien og
Egypten er en voldsomt stærk
og positiv oplevelse og et historisk vendepunkt. Mennesker,
der var tavse og undertrykte i
årtier kastede frygten af sig.
Sikkerhedspolitiet måtte opgive
deres fængsling og tortur af
politiske modstandere. Undtagelseslovene
blev
ophævet. Ytringsfriheden blev genindført. Folk brugte de nye sociale medier til at kalde sammen med kravet om frihed og
ægte demokrati. Det var ikke
skæggede islamister, men unge, moderne, veluddannede,
demokratisk sindede mennesker, der førte an.
Tak til hæren, der nægtede at
skyde på folket, men i stedet
allierede sig med folkets krav
om ægte regimeskift.
Tak til Obama, der brugte
Amerikas indflydelse til at sikre
dette.
Nu gælder det om på alle måder at støtte en fredelig overgang til frie valg af præsident
og parlament. Og det bliver
spændende at se, hvordan ringene breder sig i vandet i hele
den arabiske verden.
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Nytårskur 2011

Glade socialdemokrater fra
Albertslund og Høje Taastrup

S‐posten
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Tale ved Majbritt Brander
En Begravelse - i en forhåbentlig nær fremtid
Bedemanden: Vi er samlet her i dag for at tage afsked, tage afsked med et irritationsmoment
og en skamplet. Igennem sit liv har den haft op og nedture. Næser, intern splid og magtkampe, ubegrundede krige, smalt vedtagne finanslove, overbetalinger af private og man kunne
fortsætte. Men igennem alt dette har den været trofast.
Igennem næsten ti år har det været trofast overfor sine venner og den har været umulig til at
skabe nye venskaber på tværs af holdninger, etnicitet og religiøse overbevisninger. Den har
været trofast over for de højtlønnede og for virksomheder – danske såvel som udenlandske –
ligesom den også har været trofast i sine begrænsninger af de mennesker, som søger vores
herlige land, med håb om en bedre fremtid. Dens trofasthed mod det yderliggående højre har
været kendetegnende for denne periode. Den har været trofast mod de magtfulde stater i verdenen og den har været trofast imod sit eget mål om at sikre øget frihed i samfundet.
Skrevet af Bendt Christian Svenssen
Festdeltagerne skrev hilsener på ophængte plakater. Her er nogle af dem.

Hilsener til BLÅ-BLOK
"Denne dag har været længe ventet FARVEL
Håber ikke at vi ses igen"
"Tak for denne gang til lille Lars fra Græsted!
bye bye:-)"
"Løkke "go home" tag Barfoed, Pia og Haarder
og "Hjorten" med ,Hilsen en dansker"
"Nej til Løkkes Lumre plan
Nej til VC kummens plan
Ingen tvivl om vi har set
vejen frem er solidaritet"
"Vi håber på Mogens forudsigelser den 12. april
og så er det FARVEL til Løkkes regering"
"Ryg oh rejs!"
"Kære blå hold. Vi takker jer, men ikke for det
gode. Vi glæder os til at komme til posten"
Skrevet d. 21/1-11
"Lene har fået en Bar-fod i enden!"
"Løkke er ikke LYKKEN"
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Fremgang for S på Vestegnen
Hvordan får vi flere til at
stemme socialdemokratisk
ved næste kommunalvalg.
Det var temaet for et medlemsmøde i Glostrup den 15. februar.
Anledningen var, at socialdemokraterne i Glostrup mistede
borgmesterposten ved sidste
valg. Den skal vindes tilbage,
og vi andre skal også arbejde
for en fremgang.
Gruppeformand Peter Sørensen
fra Glostrup, foreningsformand
Helge Møller fra Rødovre og
vores egen borgmester Steen
Christiansen lagde op til debat
om, hvordan vi får fremgang til
næste kommunalvalg. Det kom
der mange spændende bud på.
Nogle af budene var:
- En aktiv partiforening, der
laver mange aktiviteter både
for medlemmer og vælgere
- Aktiviteter, der også når alle
de borgere, der ikke er politisk
interesserede. Det kan være
borgermøder om aktuelle emner, der optager mange borgere – eller ”Hvis du giver 12 minutter, så giver vi en pølse og
en fadøl”, som Rødovre havde
gennemført med 400 - 500 be-

søgende – eller stemme dørklokker – eller være på torvet
hver lørdag.
- En god og synlig borgmesterkandidat, der er udpeget længe
før valget, så han kan nå at blive kendt
- En baggrundsgruppe til borgmesterkandidaten, der kan
hjælpe med pressemeddelelser
m.m.
- Gode og synlige kandidater,
der både repræsenterer sikkerhed og fornyelse
- En klar og synlig politik på
socialdemokratiske kerneområder som daginstitutioner, uddannelse, hjemmepleje, trafik
(god offentlig transport, men
også plads til bilerne), sundhed
og økonomi.
FJ

S‐posten
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Byen ruller - gang i Albertslund
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
den 29. maj 2011

og mød op til et spændende arrangement
med hele familien og alle vennerne.
SUS-A er i gang med at forberede et arrangement, hvor vi er sammen, får noget motion, og lærer mere om vores by på en og samme gang!
En arbejdsgruppe under SUS-A har tumlet med et arrangement,
der tager udgangspunkt i sundhed og vores dejlige by, Albertslund.
Vi inviterer derfor alle til at møde op med deres cykel om formiddagen den 29. maj ved Stadion, hvorfra vi tager en tur igennem byen, og får lokale – helst socialdemokrater – til at fortælle om byen.
Vi har lagt to ruter, en til motionister, som kører gennem kommunen, og en til familier, som er en del kortere, og hvor alle aldre kan
være med. Planen er at slutte ved Herstedhøje, hvor man kan nyde
sin medbragte mad.
I de næste S-Posten vil vi fortælle mere, men vi ville allerede nu
gerne bede om, at I sætter kryds i kalenderen. Vi håber, at rigtig
mange fra partiet vil kunne afse tid til at deltage. På den måde vil
vi helt sikkert få en god dag. Vi vil invitere alle, der har lyst til at
deltage, så nævn det allerede nu for venner og bekendte.
Endelig: er der nogen, der kunne tænke sig at hjælpe til på dagen
(med at hjælpe ved nogle af stoppene eller lignende), så hører vi
gerne fra jer.
Vel mødt, Claus Heje
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En ret til et helt liv.
Kommentar af Henrik Sass Larsen
En af mine nærmeste bekendte - han er 69 år - er
udlært smed. Kom ud af skolen, da han var 13 år,
og som mange andre fra hans generation fik han end ikke chancen
for at tage den boglige vej. Realklassen og gymnasiet var ikke tilgængelig for arbejderklassens børn. Uanset deres evner eller interesser.
Fra han var 13 år, til han gik på efterløn som 63-årig, gik min bekendte på arbejde. Hver dag. Hans samlede sygefravær kan tælles
på en enkelt hånd. Han har ikke været ledig en eneste dag.
De sidste par år, inden han gik på efterløn, stod han op kl. 6.00 om
morgenen, tog på arbejde og kom hjem kl. 16.00. Når aftensmaden
var spist, faldt han i søvn på sofaen for derefter at bevæge sig i
seng og sove videre. Weekenden gik ligeledes med at sove. Med
andre ord: Han passede sit arbejde som altid, men var træt og
slidt.
Lars Løkkes afskaffelse af efterlønnen efterlader folk som ham med
to muligheder: Enten arbejder du, til du segner, eller også stiller du
dig op for første gang i livet nogensinde på en social forvaltning og
beder om offentlig hjælp.
Jeg er ikke i tvivl om, hvad min bekendte havde valgt:
Han var blevet ved med at arbejde, til han segnede. Han er for stolt
til nogensinde at ville indfinde sig på en socialforvaltning. Det havde så betydet, at de gode år, han har levet nu, med plads til alt fra
børnebørn til rejser, var blevet ham frataget.
Kan nogle af dem, som har fået uddannelse og højtlønnede jobs og
har deres pensionsforhold på det rene ikke se, at det er en helt
ufattelig mangel på solidaritet at fratage ham og ligesindede retten
til efterløn?

S‐posten
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SILDEMØDE
Lørdag den 5. marts 2011
fra kl. 11.00-13.00
i Musikteaterets Alrum
Traditionen tro har du igen mulighed for at møde nogle af
de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Kom og få en rød sild, en hyggesnak
eller en god diskussion sammen med
andre borgere i Albertslund.
Vi gi’r en rød sild –
drikkevarer kan købes billigt.
Michelle Baadsgaard
Gruppesekretær

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:
Marts
2.
5.
8
21.
21.
29.

Dør til dør kampagne kl. 17 —meld til Majbritt, hvis du ønsker at deltage
Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

April
6.
12
11.
18.
26.
26.

Dør til dør kampagne kl. 17 —meld til Majbritt, hvis du ønsker at deltage
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
Generalforsamling, Rådhusets kantine
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Brug af fanen
Ved særlige lejligheder så som begravelser,
runde fødselsdage eller andre vigtige mærkedage er det muligt at
få besøg af vores fanebærer og den flotte nye fane.
Du skal kontakte Else Boel

- helst i god tid !!

Og hun vil formidle kontakten til fanebærer Hans Jensing

S‐posten
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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

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

