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32. årgang

Kalenderen

HUSK

6. Dør til dør kampagne kl. 17 —meld
til Majbritt, hvis du ønsker at deltage
Generalforsamlingen
7. Mogens Lykketoft taler om efterløn, Beboerhuset Bækgården 17,
D. 26. april
kl. 19.00
12 Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18
Det er vigtigt, at du kommer !!!!!
11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,
kl. 19.30
18. Deadline for S-Posten
26. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.30
26. S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30

Skal efterlønnen væk?
Skal vi senere på pension?
Hvad synes du?
Mød Mogens Lykketoft
7. april kl. 19 i
Beboerhuset Bækgården 17
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Leveringsproblemer - kontakt: Aage
Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Lay-out: Britta S. Jørgensen
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By:
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kontingent
Dato:

/

 På grund af at være fyldt 60 år
2011

Underskrift:

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund
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Set fra sidelinjen
Af Jette Kammer Jensen
UPS – en fejl

Den nye takst på 46 kr. blev
vedtaget – men maden var der
ingen, der snakkede om !

I 2010 blev ældre borgere opkrævet 41,75 kr. i egenbetaling
for at få varm hovedret.
Men det var en fejl, de skulle
have betalt 45 kr. for en portion, dog 49 kr. for en stor portion.
Fejlen opdages i forbindelse
med, at der er krav om 2 leverandører, så de ældre kan vælge. De nye priser bliver 46 kr.
uanset hvilken portionsstørrelse, der vælges.
Den sag kan anskues på 2 måder:
•
i forhold til det, de skulle
have betalt, er der tale om en
stigning på 1 kr. for de, der
plejer at betale for normal portion og et fald på 3 kr. for de,
der plejer at betale for stor portion.
•
i forhold til det, som de
plejer at betale, så er det en
stigning på 4,25 kr.
Og det var præcis de 2 måder,
der var omdrejningspunktet for
debatten.

Godt gået borgmester.
Folketinget har endnu engang
ændret reglerne for tilsyn på
plejeboligområdet, og det havde været en sag med mange
meninger, og indtil flere behandlinger i social- og økonomiudvalgene.
Det handlede om, hvem der
skal forestå tilsynet, og der var
af forvaltningen skitseret 3 modeller:
1.
indgå en ny kontrakt
med en ekstern leverandør om
1 årligt uanmeldt besøg.
2.
indgå en aftale med en
anden kommune, således at
denne kommune foretager tilsyn i Albertslund Kommune og
omvendt.
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3.
selv udføre det kommunale tilsyn ved to af kommunalbestyrelsens udpegede politiske
repræsentanter, afdelingschefen og en administrativ sagsbehandler.
Det havde angiveligt været
umuligt at opnå flertal for en af
modellerne, så borgmesteren
havde på økonomiudvalgsmødet foreslået følgende:
•
Albertslund Kommune
indgår for perioden 2011-2013
en tre-årig kontrakt med en
ekstern leverandør om 1 årligt
uanmeldt besøg.
•
Sundheds- og socialudvalget drøfter i møde med pårørende og beboerrepræsentanter tilsynsrapporten
•
Tilsynsrapporten sendes
efterfølgende med forvaltningens anbefalinger i høring til
Ældrerådet og Handicapråd inden godkendelse i Kommunalbestyrelsen
Og så blev alle glade, så glade
at flere sagde: godt gået borgmester !
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Det sociale budget holder
ikke.
Der er udsigt til merudgifter på
de sociale udgifter på ca. 13
mio.kr., derfor er det nødvendigt, at reducere udgifterne
med 12,8 mio. kr. Det skal ske
gennem ændringer af kvalitetsstandarderne.
Debatten kom ikke til at handle
om ændringerne af kvalitetsstandarderne, men om budget
2011, og her var det især de
konservative, Venstre, Dansk
Folkeparti og løsgænger Soloy
på banen. Og der føg ord om
underbudgettering, bare brandslukning, sparet for lidt og for
sent osv. Det handlede vist nok
dybest set om, at disse endnu
ikke er kommet over, at de ikke
er med i budgetforliget – men
som Steen Christiansen sagde,
så var det ikke ham, der smækkede med døren.
Som tilhører var den debat ikke
interessant, det interessante
havde været at få oplyst, hvilke
konsekvenser reduktionen vil
have for borgerne – men det
kærede ingen sig om.
Dropper du din uddannelse,
så dropper vi din ungeydelse
Nogle unge må motiveres temmelig kontant, for enten at få
dem i gang med en uddannelse
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eller få dem til at blive i en uddannelse. Et af redskaberne
kan være at true med at fjerne
deres ungeydelse. Vi taler ikke
om mange mellem 2 og 10 om
året, hvor denne model kunne
have effekt.

Tiden der er blevet brugt på et
navn er omvendt proportionalt
med navnets betydning – det
udsagn er jeg enig i.
Det med tiden blev fuldt ud dokumenteret på mødet – men
barnet bliver døbt: Herstedlund.
Jeg listede ud af døren lidt
skæmmet over, at navnet Vridsløselille Skole nu forsvinder.
Det var navnet på kommunens
ældste skole, der har de manende ord malet:

Naturligvis må det udløse en
debat om, hvorvidt straf er den
bedste metode, det er den
næppe generelt, men måske for
nogle. Det er dog vigtigt, at
kommunalbestyrelsen nøje følger udmøntningen af den metode, for den bør kun bruges i
ganske særlige tilfælde. Det er
bedre at motivere end straffe.
SF og Enhedslisten
imod, resten for.

stemte

Hvad skal barnet hedde ?
Hyldagerskolen og Vridsløselille
Skole skal nedlægges og en ny
skole skal se dagens lys.
Men hvad skal den hedde ?

Flid baner vejen.
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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.

6. april dør til dør 17 - 19.
Tilmeld dig og jeg vil give dig besked om, hvor vi mødes
søndagen før pr. mail.

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.
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Aktiviteter for det kommende år
i Albertslund partiforening.
1.maj på Birkelundgaard, der bydes på et rundstykke, kaffe/the,
taler af aktive socialdemokratiske politikere og samvær med andre
partimedlemmer.
Grundlovsdagen, et fælles arrangement sammen med Ishøj, Vallensbæk og Høje Tåstrup. På programmet er folketingskandidaterne, Jazz, Fængselskoret, grillpølser o.a.
Medlemsarrangementer og medlems/borger arrangementer 5-6 af
hver. Arrangeret af bestyrelsen, arbejdsgrupperne og andre medlemmer af partiforeningen, nogen gange i samarbejde med andre
foreninger.
Generalforsamling i oktober og april, med beretninger og valg til
bestyrelsesposter.
Nytårskur i januar, næste gang arrangeret af Høje Tåstrup partiforening. Måske nyt koncept.
Kampagner hver måned som superkreds sammen med Mogens
Lykketoft og Høje Tåstrup partiforening.
Valgkamp sammen med Mogens Lykketoft i ca. 3 uger senest i november måned.
_____________________________________________________
”Jeg har en plan”, siger Egon ”Jeg skal bruge......”
”Vi har en plan og alle kan deltage i den” siger Majbritt
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Generalforsamling:
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Tirsdag D. 26 April kl. 19,30
I rådhusets kantine.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Valg af referent
4) Valg af stemmetællere
5) Beretninger:
a) Kommunalpolitisk v/ Steen Christiansen
b) Organisatorisk v/ Majbritt Brander
c) Regnskab v/ Else Boel
6) Aktivitetsplan for det kommende år
7) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før
Generalforsamlingen)
8)
Valg til bestyrelsen:
a) Formand
b) Sekretær
c) Bestyrelsesmedlemmer:

d) Suppleanter: 3stk

På valg er:
Ny formand skal vælges
Elisabeth Bentzen genopstiller ikke
Elmer Jensen genopstiller ikke
Britta S Jørgensen genopstiller
Steen Poulsen genopstiller ikke
Aase Elkot trækker sig efter 1 år.
Joan Stubtoft genopstiller ikke
Bergitte Pedersen genopstiller ikke
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9.) Valg af revisorer
a) To revisorer

b) To revisorsuppleanter:
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Astrid Hansen
Jørgen Lind
Jette Blom-Jensen
Susanne Winther-Nielsen

10.) Valg til kongres
a) 3 delegerede:
b) 2 suppleanter:
11.) Valg at fanebærer:
a) fanebærer:
b) fanebærer suppleant:

Hans E. Jensing
Per Gustafsson

12.) Valg til AOF:
a) Bestyrelsesmedlem:
b) Repræsentantskabsmedlem:

Steen Poulsen
Elisabeth Bentzen

13.) Eventuelt
Medbring: Termokaffe/ te og krus, foreningen serverer lidt frugt, slik
og småkager.
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Mogens har ordet

Rønn
måtte
gå
Løkkes ultraliberale venner
frem i forreste geled
Lars Løkke Rasmussen havde
intet valg - han måtte fyre Birthe Rønn Hornbech, fordi hun
havde forvaltet ulovligt ved at
nægte statsløse, der er født i
Danmark, deres ret til at blive
danske statsborgere. Hele den
snuskede affære og ansvaret
for den ulovlige praksis er stadig uopklaret, og dén uvildige
undersøgelse, Statsministeren
for en gangs skyld accepterede,
vil ikke nå at komme med sin
rapport på denne side af valget.
Statsministeren benyttede så
anledningen til endnu et desperat forsøg på fornyelse på regeringsholdet for at rette op på
de historisk ringe meningsmålinger. Men det bliver nu nok
mest et bidrag til at styrke
Venstre i forhold til andre bor-

gerlige:
Løkke har forfremmet sine nærmeste venner i den ultraliberale
kreds af yngre Venstre-fløj. Peter Christensen blev regeringens nye ansigt på skatteministerposten. Han har som ordfører bevist, at han til hver en
tid og vil forsvare regeringens
politik, uanset hvor grotesk den
end måtte være. Han er en ærkeliberal herre - en af velfærdssamfundets mest indædte modstandere. Tanken er vel,
at han skal erobre stemmer
tilbage fra Liberal Alliance. Troels Lund Poulsen blev
flyttet over for at lukke hullet
efter Tina Nedergaard i Undervisningsministeriet. Og Søren
Pind blev oven i udviklingsministerposten også integrationsminister. Søren Pind kan skaffe
opmærksomhed
om
sine budskaber - især fordi han
altid siger noget mere yderliggående end det han bagefter
står ved. Pind havde da også
knap overtaget Integrationsministeriet, før han var i vælten.
Indvandrere skal ikke integreres, men assimileres, lyder
det. Med den hårde retorik ønsker Søren Pind utvivlsomt at
sætte gang i værdikampen på
udlændingeområdet.
Det
er endnu et forsøg på at tage
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stemmer fra Dansk Folkeparti
og samtidig flytte fokus væk fra
regeringens mange dårlige sager.
Men der er nu alligevel dømt
lukketid. Og danskerne er utålmodige med at få det politiske
dødvande brudt med en folketingsvalg.
Kampen for libyerne er
”nødvendig, lovlig og rigtig”
Med den britiske Premierminister David Camerons ord er det
internationale samfunds indsats
for at stoppe Muammar Gaddafis massakre på civilbefolkningen ”nødvendig, lovlig og
rigtig”. FNs sikkerhedsråd skabte nyt reelt indhold i forpligtelsen til at beskytte civile, da
man vedtog at håndhæve en
flyforbudszone over Libyen med
alle nødvendige midler. Det er
et stort skridt fremad for international humanitær folkeret.
Også
herhjemme
var
det historisk at samtlige partier
i Folketinget bakkede op om
beslutningen om at stille danske fly til rådighed for den internationale indsats i Libyen, der foreløbig har reddet millionbyen Bengazi fra
overfald fra Gaddafi.
Selv den borgerlige regerings
ledende medlemmer var pinligt
berørte, da Søren Pind drog
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s a m m e n l i g n i n g e r
med invasionen i Irak og gav
bl.a.
socialdemokraternes modstand mod Irakinvasionen skyld for at der blev
tøvet.
Punkt et: Der blev ikke tøvet i
forhold til Gaddafi. FN reagerede hurtigere end nogensinde
Punkt to: Der er absolut ingen
lighed mellem Libyen 2011 og
Irak 2003. En humantær intervention havde været vel begrundet tilbage i 1988, da Saddam gassede sine kurdiske
medborgere eller i 1991, da
han slog ned på shia-oprørere
og kurdere. Og faktisk blev der
etableret en flyveforbudszone
over Irakisk Kurdistan i 1991.
Men der var ikke opbakning for
mere vidtgående FN-aktioner.
Bush's angreb på Irak - med
støtte fra Fogh-regeringen skete trods modstand fra det
store flertal af FN's medlemslande, uden mandat fra Sikkerhedsrådet og på baggrund af
hvad der viste sig at være løgnagtige påstande om masseødelæggelsesvåben og forbindelse
til international terrorisme. Og
det skete på trods af, at FN's
våbeninspektører sagde, at de
kunne afgøre påstanden om
masseødelæggelsesvåben uden
krig!
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Skal efterlønnen væk?
Skal vi senere på pension?
Hvad synes du?
Mød Mogens Lykketoft 7. april kl. 19 i
Beboerhuset Bækgården 17
Hør om Regeringens planer for efterløn og pension – og Socialdemokraternes svar.
Mogens Lykketoft, der er medlem af Folketinget og tidligere
minister, lægger op til diskussion.
Fra Kommunalbestyrelsen i Albertslund kan du møde:
Dogan Polat,
Paw Østergaard Jensen
Rikke Stougaard Olesen er ordstyrer, og der er mulighed for
spørgsmål og diskussion.
Spillemand Holger og vil underholde og spille op til en fællessang eller to.
Der er gratis kaffe, the og kage. Øl og vand kan købes.

S‐posten
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Nyt fra Christel Schaldemose i EU
Til kamp mod farlige kemikalier i sutteflasker
Der er meget at glæde sig over
i denne tid. Jeg har i længere
tid kæmpet for, at vi her i Europa-Parlamentet benytter os
af forsigtighedsprincippet i forbindelse med farlig kemi. Princippet betyder, at vi kan trække de varer tilbage, som vi mistænker for at udgøre en risiko
for vores sundhed. Især ligger
det mig på sinde at beskytte
vores mindste. Derfor er jeg
rigtig glad for EU-forbuddet
mod det farlige stof bispehenol
A i sutteflasker.
Stoffet har allerede
været forbudt i Danmark i et stykke tid,
så det er sørme også
på tide, at vi får et
forbud på EU-niveau.
Bisphenol A er mistænkt for at være
kræftfremkaldende og påvirke
misdannelser af drengebørns
kønsorganer. Det er særlig farligt, når det bliver opvarmet –
hvilket jo sker, når vi varmer
mælken i sutteflasken til de
mindste.
Nu har vi så fået et fælles forbud på EU-plan. Det er kun

midlertidigt, da EU vil undersøge effekterne nærmere. Ét er
sikkert: Jeg vil fortsat kæmpe
for at få de skadelige stoffer ud
af vores dagligdagsprodukter.
Et sundt europæisk landbrug uden overdreven brug
af antibiotika
Grisebasser, der strutter af penicillin. Det billede er desværre
hverdag i store dele af EU. Den
overdrevne brug af antibiotika i
det europæiske landbrug er et
problem; både for dyrenes
sundhed men også for menneskers velvære.
I lande med et stort forbrug af
antibiotika - hos både mennesker og dyr - er resistens over
for medicinen udbredt. Forskere
har dokumenteret, at der er en
klar sammenhæng.
Derfor lægger vi i EuropaParlamentet nu et pres på Kommissionen for at gribe ind. Vi
har brug for at overvåge brugen af antibiotika, så vi bliver
bedre til at finde de ømme
punkter. Vi foreslår, at der skal
indføres forbud mod, at dyrlægerne kan sælge medicinen. De
skal tænke på dyrenes og ikke
på pengepungens helbred.
Forbuddet har vi allerede i Dan-
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mark. Da det blev indført, førte
det til et umiddelbart og stort
fald i udskrivningen af antibiotika til dyrene. Hele EU har brug
for et sådant forbud.

gelser for at florere. Gør vi ikke
en indsats her, så bliver det ikke kun i Belgien, men over hele
EU, at landmanden og hans familie skal ind ad en særindgang
på hospitalerne. For så bliver
han en farlig smittekilde af resistente bakterier.

Hvad der er lige så vigtigt: Vi
skal sikre, at dyrenes opvækst
bliver bedre, så sygdom og infektioner ikke har gode betin-

Da søvnen ramte Søren Krarup
Et gammelt mundheld siger:

Dansk Folkeparti sov i timen !

Man skal ikke smide med sten,
hvis man selv bor i et glashus.

Det var mere ærligt at sige:
JEG sov i timen.

I dagevis har Søren Krarup beskyldt oppositionen for at
snorksove i timen, i forbindelse
med sagen om de statsløse og
FN-konventionen.

Når de der sten rammer ens
eget glashus, så plejer det jo at
udløse en undskyldning, så den
venter jeg på !

Nu raser Søren Krarup mod en
anden konvention, som Dansk
Folkeparti selv så sent som i
2009 var med til at vedtage.
Og åbent erklærer Søren Krarup:

Jette Kammer Jensen
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Byen ruller - gang i Albertslund
OBS! NY DATO
Vi har konstateret, at søndag den 29. maj
2011 er der flere motionsarrangementer i
byen, og vi vil ikke sprede aktiviteterne.
Derfor har vi valgt en ny dato.

Så sæt allerede nu
kryds i kalenderen
søndag den 28. august 2011,
og mød op til et spændende arrangement med hele familien og alle
vennerne. Vi er i SUSA 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 SUSA har tumlet med arrangementet, der
tager udgangspunkt i sundhed og vores dejlige by, Albertslund. Vi
inviterer derfor alle til at møde op med deres cykel om formiddagen
den 28. august 2011 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 kommende S-Posten vil vi fortælle mere, men vi ville allerede
nu gerne få jeres 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.
Vel mødt, Claus Heje
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Hilsen fra Britta Thomsen i EU
Den 8. marts markerede vi
Kvindernes Internationale Kampdag,
men i det danske erhvervs top er der ikke meget at fejre. Mens
man på tværs af Europa er på vej til at indføre kvoter i børsnoterede virksomheders bestyrelser, sker der stadigvæk intet i Danmark.
Norge, som tidligt erkendte behovet for kønskvoter, har i dag opnået 40 procent kvinder i deres børsnoterede bestyrelser, og undersøgelser viser, at driftsoverskuddet i virksomheder med kvindelige
medlemmer er højere end de uden kvinder. Resultatet af indførslen
i Norge har været, at uddannelsesniveauet bestyrelsesmedlemmerne er steget, simpelthen fordi kvinderne, der kom ind, er højere
uddannet end deres mandlige medmedlemmer. I Danmark har vi
de senere år set en overvægt af kvinder blandt de studerende og
universitetsuddannede. Hvorfor skal 50 procent af den danske talentmasse holdes ude af bestyrelserne?
Vi bliver nødt til at lovgive om kønskvotering herhjemme. Virksomhederne gør det ikke af den frivillige vej. Selv Italien med machoen
Silvio Berlusconi i front er på vej med lovgivning om 30 procents
kvotering. Mens hele Europa styrker deres bestyrelser med kvindelige talenter, sakker Danmark bagud og bliver mindre konkurrencedygtig. Ligestilling i de danske bestyrelseslokaler drejer sig om mere end ligestilling. Det er også et spørgsmål om at øge den økonomiske vækst.
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Hvad gør vi med de mange tvangsudsatte
familier ???
Antallet af tvangsudsatte lejere er steget ni år i træk. Derfor kræver Socialdemokraternes boligordfører, Thomas Jensen, nu klare
svar fra socialministeren om, hvad hun vil gøre for at stoppe den
udvikling.
- De nye tal viser, at regeringens seneste tiltag ikke virker, og det
er nu klart, at regeringens politik på området ligger i ruiner, siger
Thomas Jensen.
Tal fra Domstolsstyrelsen viser, at fogeden rykkede ud 4.382 gange i 2010 for at smide opsagte lejere ud af deres lejlighed. Det er
12 procent flere gange end året før. Det er således niende år i
træk, at antallet af tvangsudsættelser stiger. Siden 2002 er tallet
næsten tredoblet.
- Det her er et stort samfundsproblem, som er et symptom på, at
fattigdommen vokser samtidig med, at der bliver færre og færre billige boliger, som fattige har råd til at bo i. Regeringen
har ikke løst problemet, og derfor skal socialminister Benedikte Kiær (K) forklare, hvad hun vil gøre for at løse problemet, siger Thomas Jensen.
- Vi vil afskaffe fattigdomsydelserne og sørge for, at der løbende
bliver bygget boliger, så lejerne har råd til at betale den månedlige
husleje, siger Thomas Jensen.
Tvangsudsættelser rammer mange børnefamilier. Socialdemokraterne vil ikke acceptere, at der findes børn i Danmark, som ikke har
en fast bolig at vokse op i. Børn af udsatte lejere bor ofte midlertidigt rundt omkring og mister i nogle tilfælde kontakt til skole og
kammerater.
- Vi har en klar politik om, at kommunerne skal hjælpe tvangsudsatte børnefamilier med at finde en billigere og varig bolig, så ingen
skal flytte igen og igen, slutter Thomas Jensen.
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S‐posten

KALENDER:
April
6.
7.
12
11.
18.
26.
26.

Dør til dør kampagne kl. 17 —meld til Majbritt, hvis du ønsker at deltage
Mogens Lykketoft taler om efterløn, Beboerhuset Bækgården 17, k. 19.00
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
Generalforsamling, Rådhusets kantine, 19.30
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Maj
1.
10
14.
16.
16.
24.

Møde på Birkelundgård, kl. 8.00
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18
Torvedag, Albertslund centrum 11-13 (se nærmere i næste nummer)
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

ARBEJDSGRUPPER
Børnepolitisk gruppe:
Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk
Miljøpolitisk gruppe
Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06
E-mail: prs@webspeed.dk
IT-koordinator
(Hjemmeside)
Jan Kristensen, 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

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.: .52 30 78 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

