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Politisk Forum – plan for 2014
Bestyrelsen og KB-gruppen har besluttet at holde politiske møder for alle
medlemmer en gang om måneden, bortset fra sommer og jul. Vi kalder
møderne for Politisk Forum.
Hovedformålet med Politisk Forum er at give medlemmerne bedre
muligheder for at diskutere politik. I løbet af året kommer vi hele vejen rundt
med både EU- og landspolitik, og med lokalpolitiske emner.
Følgende møder forventes afholdt i 2014:

Tid og sted

Emne

26. februar kl. 19.00
Herstedøster Skole

EU og social dumpning, med Kathrine Alexandrowiz

26. marts kl. 19.00
Birkelundgård
29. april kl. 19.30
Rådhuset, mødelokale
513
26. maj kl. 19.30
Birkelundgård
26. august kl. 19.30
Birkelundgård
23. september kl. 19.30,
Birkelundgård
29. oktober kl. 19.30
Rådhusets kantine
25. november kl. 19.30
Birkelundgård

Folkeskolereformen
Udvikling af centret, herunder sundhedshus og
plejecenter.
Socialpolitik: Ældrepolitik og/eller hjemløse
Budgetmøde
Lykketoft og Hummelgaard: Vejen frem for partiet
Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden
Hedemarken m.v.
Frivilligt arbejde. Hvordan støtter vi op?

Ovenstående er en foreløbig plan. Der kan naturligvis ske ændringer, hvis
den aktuelle politiske situation eller andre forhold taler for det.
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Ja til 72 nye spændende boliger
Af Borgmester
Steen Christiansen

På kommunalbestyrelsens møde 11. februar godkendte vi
byggeriet af 72 nye almene
boliger efter det nye koncept
kaldet AlmenBolig+. S-Posten
har bedt mig forklare lidt om
baggrunden og debatten herom i kommunalbestyrelsen.
For det første: Hvorfor har vi
sagt ja til flere almene boliger,
når vi ellers ønsker ejer- eller
andelsboliger på de få restarealer, da vi i forvejen har mange almene boliger?
Det har vi, fordi der er tale om
et helt nyt og spændende koncept, som vi tror mange børnefamilier vil være meget glade
for. Det er store rækkehuse
med have udført som lavenergibyggeri og til en billig husleje. Huslejen holdes på et lavere niveau end normalt alment
nybyggeri, dels fordi der er
tale om helt nyt udviklet modulbyggeri, hvor beboerne individuelt færdigindretter rumopdeling m.v., dels fordi der
ikke er ansat normalt driftsper-

sonale. Det er beboerne, som i
fællesskab skal forestå især
vedligeholdelse af udearealer
m.v.
For det andet: Når beboerne
skal være fælles om forskelligt
arbejde kræver det, at det er
selvhjulpne beboere, og dermed udelukkes nogle fra at søge boligerne. Er det rimeligt?
Ja det kan vi godt forsvare, når
der er tale om en mindre bebyggelse, hvor vi gør forsøg
med større beboerdeltagelse
end i de mange andre almene
boliger, vi har her i kommunen.
Det er således en bebyggelsesform, der lægger op til endnu
større fællesskab, som vi i ejerboliger også har realiseret i
Lange Eng. Det er et spændende udviklingsarbejde på boligområdet, som Albertslund altid
har haft tradition for at deltage
i.
Gode erfaringer i andre
kommuner
For det tredje: Kan vi nu være
sikre på, at der vil være interesse for den boligform, og risikerer vi ikke, at den lave husleje tiltrækker folk med meget
lave indkomster?
Vi ved fra erfaringerne med tilsvarende byggerier i andre
kommuner, at der er en meget
stor søgning til boligerne af
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mange børnefamilier, der gerne vil sætte eget præg på boligen, og som gerne vil deltage i et fællesskab. Det understøttes også via de regler, der
er godkendt for den første
udlejning, da boligerne opføres på baggrund af en dispensation fra de normale udlejningsregler.
For det fjerde: Er det rimeligt at projektet kun indeholder boliger på mere end 85
kvadratmeter. Hvorfor er der
ikke også små boliger i projektet?
Det skyldes, at vi bevidst arbejder med at tiltrække denne målgruppe af yngre børnefamilier, der gerne vil deltage
i fællesskabet. Der er i kommunens andre almene boligBebyggelsesplan—Stensmosegrunden.
områder mange små boliger, Syd er Stensmosevej. Øst er Konica Miog vi har faktisk fundet det nolta bygningen
nødvendigt i nogle af de store
renoveringsplaner at nedlægge
tester?
nogle af de helt små boliger,
Ja der har været en intensiv
der ikke var tidssvarende og
kommunikation med de direkte
attraktive. Jeg tror endda ikke,
berørte. Vi har haft repræsenat vi er helt færdige med at
tanter for nabobebyggelserne
sikre denne tilpasning af boligude på tur for at se andre ligmassen i forbindelse med nognende projekter, og vi har lale af de store helhedsplaner i
vet ret betydelige ændringer af
de almene etageboligområder i
de oprindelige planer bl.a. med
de kommende år.
færre boliger, en anden placering af boligerne på arealet og
For det femte: Der har været
ændrede stiføringer.
en del protester mod planerne
fra de omliggende beboere. Er
Samle set mener jeg derfor, at
der taget hensyn til disse provi efter en grundig behandling
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og dialog er nået frem til et
projekt, som vi vil blive meget
glade for her i Albertslund. Det
er boligorganisationen AKB Albertslund med KAB som forretningsfører, der skal stå for opførelsen af de 72 nye boliger.

den 11. februar blev vedtaget
regler for udlejning, forslag til
lokalplan samt såkaldt skema
A, der er tilsagn om at kunne
gå i gang med den endelige
projektering for et byggeri med
den støtte, som lovgivningen
indeholder.

På kommunalbestyrelsesmødet

Fik vi set giraffen
I Presselogen den 16. februar kom det frem, at den mest omtalte
begivenhed i medierne - såvel den trykte som den æterbårne – var
giraffen Marius!
Giraffen blev som bekendt aflivet, fordi den var i overtal og ikke
kunne afsættes til anden side. Den blev skudt, parteret og kødet
givet til løverne. De, der ville, kunne se parteringen.
Stor opstandelse, vrede mails endda med dødstrusler mod den, der
havde truffet beslutningen. Ord som dyremishandling m.v. fløj
rundt.
Her eneste dag i Danmark slagtes tusindvis af dyr i Danmark, og vi
spiser med fryd deres kød. Rovdyrene fodres hver dag i zoologiske
haver med dyrekød, so what??

Vi fik ikke set giraffen?

Til gengæld fik vi ikke set giraffen, der har skrevet bogen Den hemmelige socialdemokrat.
Bogen hviler både på fakta og på fiktion – men hvornår det er det
ene og det andet, vides ikke.
Alle medier gik i gang med at gisne om, hvem forfatteren er, og
buddene var mange!!
Du pusling land, som hygger dig i smug
mens hele verden brænder om din vugge.
Skrev Jeppe Aakjær i 1917 i Historiens sang, det passer da vist meget godt også her i 2014.
JKJ
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Generalforsamling:
Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 22. 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
7) Indkomne forslag
(skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen)
8) Valg til bestyrelsen:
a) Formand
c) Kasserer
e) Suppleanter: 3stk

På valg er:
b) Næstformand(1 år)
d) Bestyrelsesmedlemmer:

9.) Valg af revisorer
a) To revisorer

b) To revisorsuppleanter

10.) Valg til kongres
a) 3 delegerede:

b) 2 suppleanter:

11.) Valg at fanebærer:
a) fanebærer

b) fanebærer suppleant

12.) Valg til AOF:
a) Bestyrelsesmedlem:

b) Repræsentantskabsmedlem:

13.) Eventuelt
Medbring: Termokaffe/ te og krus, foreningen serverer lidt frugt, slik og småkager.
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Forslag til ændring af vedtægter for
socialdemokratiet i Albertslund
Nuværende vedtægter er vedtaget 23. april 2007. På generalforsamlingen i
efteråret 2013 blev det vedtaget at ændre i § 7, stk. 2 om tidspunkter for valg
af formand og næstformand, således at formand fremover vælges i lige år
og næstformand vælges i ulige år.
Her er dels den nuværende tekst, dels forslag til ny tekst, hvor ændringerne er
vist med fed og kursiveret tekst
Nuværende tekst
§7
Stk. 5. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer.
Adgangsberettiget er 1 repræsentant fra DSU.
Bestyrelsens møder er åbne for partiforeningens medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer har adgang til kommunalbestyrelsesgruppens møder.
Forslag
§7
Stk. 5. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer.
Adgangsberettiget til bestyrelsens møder er den til en hver tid siddende socialdemokratiske borgmester/gruppeformand, en repræsentant fra DSU og
de valgte suppleanter til bestyrelsen, alle med taleret.
Bestyrelsen kan beslutte at invitere andre til at deltage i bestyrelsesmødet,
eller dele heraf.
Inden hvert ordinært bestyrelsesmøde er der spørgetid, hvor foreningens
medlemmer kan fremlægge emner for bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer har adgang til kommunalbestyrelsesgruppens møder.
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Begrundelse
Det har hidtil ikke fremgået af vedtægterne, at suppleanter og borgmester kan
deltage med taleret på bestyrelsens møder. Dette har dog været praksis, og
med forslaget bliver denne praksis så indskrevet i vedtægterne.
En del af arbejdet i en bestyrelse er af fortrolig karakter. Det kan f.eks. være
personspørgsmål, aftaler med andre partier eller planlægning af kampagner.
Derfor bør bestyrelsesmøder ikke være åbne.
Til gengæld har medlemmerne så altid mulighed for at komme inden et ordinært bestyrelsesmøde og fremlægge spørgsmål og forslag.
___________________________________________________________
Nuværende tekst
§8
Stk. 3. Offentlige tilskud.
Foreningen skal oprette en særlig konto i bank eller på giro, hvor det beløb,
som modtages i offentlig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes.
Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må
ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter.
Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales.
Foreningen skal hvert år inden 1. marts indsende en erklæring til kommunen
om, at pengene er anvendt til politisk arbejde og at dette også vil være tilfældet fremover. Der skal inden 2 måneder efter kommunevalget, indsendes ny
ansøgning til kommunen om partistøtte.
Forslag
§8
Stk. 3. Offentlige tilskud.
Foreningen skal oprette en særlig bankkonto, hvor det beløb, som modtages i
offent-lig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes.
Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må
ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter.
Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales.
Foreningen modtager hvert år en erklæring fra kommunen, som udfyldes.
Partiforeningen erklærer hermed, at pengene er anvendt til politisk arbejde.
Begrundelse
Forslagene er begrundet i ændret praksis med hensyn til offentlige tilskud.
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Nuværende tekst
§8
Stk. 5. Tegningsrettigheder.
Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan
dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens
driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer.
Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en
generalforsamling.
Forslag
§8
Stk. 5. Tegningsrettigheder.
Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan
dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens
driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte netbank via egen hjemmecomputer.
Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en
generalforsamling.
Begrundelse
”Homebanking” er en forældet betegnelse, der foreslås ændret til ”netbank”.

OBS OBS OBS Nu var det lige begyndt…….
Sildemøde
Der er ikke sildemøde den 1.marts, da
alle fra KB-gruppen deltager i et stort
møde om fremtidens folkeskole i Albertslund.
Næste sildemøde bliver den 5. april.
Vh.
Flemming

S-posten
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Medlemsmøde
Implementering af den nye folkeskolelov
Alle medlemmer inviteres hermed til at komme og få
et oplæg om den nye folkeskole i Albertslund og en
efterfølgende debat.

Tirsdag den 25. marts kl. 19.00
på Birkelundgård
pva. børnepolitisk gruppe og
bestyrelsen
Steen Poulsen
sp@steenpoulsen.dk

Side 12

S-posten

Set fra sidelinjen
Af Jette Kammer Jensen

Den ægte vare
I årevis har jeg skrevet Set fra
sidelinjen, men fremover kan
du også få den ægte vare, idet
alle kommunalbestyrelsesmøder optages og kan ses på
kommunens hjemmeside. Jeg
skriver jo det, som jeg finder
interessant.
Skriv dansk
I 1949 udgav George Orwell
bogen ”1984”, hvor hovedpersonen Winston Smith var blevet
ansat af staten til omskrive historiske dokumenter og dermed fremme statens propaganda. En af metoderne var New
Speak, hvor man ændrede betegnelser, så de passede bedre
med statens propaganda.
Med afsæt i den bog, opfordrede Ole S. D. Hansen borgmesteren til at de kommunalt ansatte skulle læse den bog, så
der fremover kunne skrive på
et mere folkeligt dansk.
Borgmesteren lovede, at kommunen vil bestræbe sig på, at
skrive et mere forståeligt
dansk.

Flere i fleksjob
Styrelsen for fastholdelse og
rekruttering – som er en styrelse i Beskæftigelsesministeriet –
har bevilget kommunen 1 mio.
kr. til fleksjobambassadører.
Der er ganske mange ledige,
som gerne vil arbejde, men af
forskellige årsager ikke kan klare et fuldtidsjob, og de 2 ambassadører har til opgave, at
opsøge virksomheder for at give
disse ledige en mulighed for at
få et fleksjob, der præcist svarer til deres behov.
Det var der enighed om, var en
god idé.
Hedemarken: udsat boligområde.
Hedemarken er kommet på listen over særligt udsatte boligområder, som ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter hver
år udarbejde.
For at komme på den liste, så
skal følgende være opfyldt:
Ved særligt udsatte boligområder forstås fysisk sammenhængende almene boligafdelinger
med mindst 1.000 beboere,
hvor mindst tre af følgende kriterier er opfyldt:
1)
Andelen af indvandrere og
efterkommere fra ikke-vestlige
lande overstiger 50 pct.
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2)
Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden
tilknytning til arbejdsmarkedet
eller uddannelse, overstiger 40
pct., opgjort som gennemsnit
over de seneste 2 år.
3)
Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende
stoffer overstiger 2,7 pct. af
antallet af beboere på 18 år og
derover, opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
4)
Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har
en
grundskoleuddannelse,
overstiger 50 pct.
5)
Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i
alderen 15-64 år i området
eksklusive uddannelsessøgende
udgør mindre end 55 pct. af
den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
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sammensætning. Derfor har
kommunen og AKB indgået en
aftale om, at udvide den kommunale anvisningsret.
Der udspandt sig en debat –
anført af Enhedslisten – om,
hvorvidt det nu er rimeligt, og
en efterlysning af større solidaritet med de, der ikke opfattes
som ressourcestærke.
Men Enhedslisten stod alene
med sit synpunkt – resten af
kommunalbestyrelsen ønskede
at fremme en mere hensigtsmæssig beboersammensætning
i Hedemarken.
Løft til ældreområdet.
Der blev i Finansloven for 2014
afsat 1 mia. kr. til et løft af
ældreplejen. Pengene fordeles
mellem kommunerne efter objektive kriterier, og Albertslund
kan få 3,8 mio. kr. Men kommunen skal søge om udmøntningen af midlerne, før man får
pengene. Folketinget ville sikre
sig, at det blev et reelt løft.
Albertslund vil søge midler til:
-

Det er indlysende, at det ikke
er attraktivt for Hedemarken at
stå på denne liste, derfor bør
der gøres noget, både for at
komme ud af listen, men også
for at sikre en bedre beboer-

-

Rengøring mellem jul og
nytår
Rehabilitering til hurtigst
mulig optimeringen af
borgernes funktionsniveau
Genoptræning
Aktivitetstilbud
Netværk og ældreklubber
Forebygge ensomhed hos
beboerne på plejehjem
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Det blev vedtaget, selvom Enhedslisten hellere ville have flere hjemmehjælpstimer end rengøring mellem jul og nytår.
Elev- og klassetal
Hvert år skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvor
mange klasser, der skal oprettes i vores folkeskoler. Det er
et stort arbejde for forvaltningen at få det her til at gå op,
hvor der skal tages hensyn – i
det omfang det er muligt – til
forældreønsker, men selvfølgelig også til økonomien.
Debatten om indstillingen var,
som den plejer.
Dansk Folkeparti er bekymret
for, at nogle skoler har en så
høj andel af 2-sprogede, og Enhedslisten ønskede en lavere
klassekvotient – den er i gennemsnit 23,8 – og i år var begrundelserne: folkeskolereformen, engelsk fra 1. klasse og
aftalen om tjenestetiden for
lærerne var bortfaldet.
Indstillingen blev tiltrådt.
Børnehuset Solstrålen nedlægges.
Børnetallet falder i Albertslund,
og derfor er der mange tomme
pladser i institutionerne. Tilpasning er nødvendigt.
Der udspandt sig en længere
debat, som ikke mindst handlede om store eller små instituti-
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oner.
Enhedslisten kom med nogle
besynderlige udsagn om, at
vores institutioner fungerer
med børn ind i den ene ende,
og biler ud af den anden!! – jeg
tror jeg tabte tråden på den
sammenligning. Og da Enhedslisten også bruge billeder på et
slagteri – ja, så mistede jeg
tråden helt.
Fakta er, at forældrene ønsker
deres børn i de nye store institutioner
Venstre ønskede en analyse af
behov og kapacitet. Det undrede mig, at et parti, som i den
grad er fortaler for en mindre
offentlig sektor, ikke vil være
med til at fjerne tomme pladser. Holdning og handling bør
da følges ad.
Nedlæggelse af Solstrålen blev
vedtaget.
Tilskud til foreningerne.
Som man har kunnet læse i AP,
så er foreningerne stærkt utilfredse med, at medlemstilskuddet skulle sættes ned på dette
møde, nu hvor man er inde i
kalenderåret, og foreningernes
budgetter er fastlagt.
Det synspunkt var der bred
enighed om at tilgodese, så
man havde fundet ekstrapenge i 2014, og det blev så
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besluttet, at der skulle igangsættes et arbejde sammen med
foreningerne om, hvordan man
får et tilskudssystem, der sikrer, at kommunens budget kan
holde.
Nu er det sådan, at Folkeoplysningsloven faktisk foreskriver
en tilskudsmodel, hvor de midler, der er afsat i budgettet skal
fordeles efter objektive kriterier
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mellem de foreninger, der søger om tilskud. Men Albertslund har hidtil haft en model,
hvor man giver et fast tilskud
pr. medlem – måske det er en
idé at gøre, som der står i loven!
Og så smuttede jeg hjem – ikke til fred og hvile – men til
forberedelse af noget arbejde
der, hvor jeg nu tjener til det
daglige brød.

Kære socialdemokrat—hvad så nu ??
Af Karin Kring
Jensen
Har det været svært
at være socialdemokrat de seneste måneder? Ja, vi har stillet op til debatter,
skrevet og talt. Har det hjulpet? Ja, det tror jeg. Vi har fået
en god og saglig debat om vores værdier. Jeg har drøftet
DONG sagen med mine venner
og kollegaer – socialistiske som
liberale.
I denne svære tid har denne
debat været en dejlig og opløftende god ting. Vi har på tværs
af alle skel drøftet politik og
værdier. Jeg har hørt gamle
venstrefolk, som har deres ben
godt og solidt plantet i den jyske muld udtale: ”At det er lige
godt grov nok, at der sælges

ud af vores fælles infrastruktur – hvad kan det ikke føre
til og hvad bliver konsekvenserne på sigt?”.
Der har været andre kommentarer: ”Ja, nu har jeg jo
aldrig været socialdemokrat,
men jeg må jo indrømme, at
hvis det ikke var for socialdemokratiet i 1930´erne, så havde vi nok ikke så godt et land,
som vi har i dag, så det må gøre ondt på socialdemokraterne,
at der bliver solgt ud af de fælles værdier”
Og ”Jeg har godt nok stemt
konservativt hele mit liv, men
jeg har været med på underskriftsindsamlingen mod salg af
DONG”.
Alle disse positive tilkendegivelser har været opløftende –
og tusind tak for alles deltagelse i debatten. Debat og åben-
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hed er vejen frem. Vi skal turde
åbne øjnene og blive klogere.
Vi må fortsætte med at tale
sammen og finde fælles forslag
for fremtiden.
Jeg er socialdemokrat og har
grædt over ”Sorte torsdag”, da
salget af DONG blev vedtaget,
men det blev jo vedtaget med
et flertal i folketinget. Hvis ikke
regeringen hed SR, så havde
den nok heddet VR og samme
resultat var blevet gennemført.
Jeg kunne vælge at sætte mig
ned og fortsætte med at tude
og remse alle de øvrige beslutninger, som stritter så meget i
mod mit socialdemokratiske
hjerte. Jeg sidder herude i mit
rækkehus i Albertslund og min
indflydelse er kun at fortælle
historien om at være socialdemokrat og den vil jeg også gerne have alle de øvrige socialdemokrater til at fortælle den – i
hjemmet, på arbejdet, med familien og vennerne.
Det resultat vi har opnået de
seneste uger er dialog. Mange
– inklusiv mig selv – er blevet
klogere på, hvordan finanskrisen opstod og hvad der førte til
denne depression, som har påvirket os alle. Hvordan enkelte
få har slået plat på de mange.
Vi har fået en indsigt i en verden, som kun ganske få er
”medlemmer” af, men så man-
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ge påvirkes af.
Vi har oplevet, hvor svært det
kan være at leve i en verden,
hvor man i situationer har været nødt til at være sig selv
nærmest og begyndt at leve
efter denne tese. Vi skal overleve i konkurrencestaten – ikke
noget vi ønsker, men sådan har
det bare udviklet sig. Men jeg
ser heldigvis også her opbrud mere sammenhold og varme
hos mange.
Det har aldrig været nemt at
for en regering at have de radikale med. Hvis vi går tilbage i
historien, så hævdede Stauning
også i 1920´erne, at han aldrig
nogensinde ville danne regering
med de radikale, men det endte
han med alligevel og vi kender
alle det flotte resultat, de opnåede ved en socialreform i 1933,
som udgjorde startskuddet til
det samfund vi har i dag.
Det var heller ikke nemt at være socialdemokrat den gang.
Der var også socialdemokrater,
som blev sat på plads – her kan
nævnes Peter Sabro, som senere blev en af de helt store profiler. Det var ikke nemt, men han
kæmpede og fik indflydelse.
Da partiet blev større, gik det
fremad med reformerne og opbygning af verdens bedste land.
Vi havde 1. pladsen og den skal
vi generobre.
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Men selv om det er svært, skal
vi fortsætte. Vi skal ikke kun
tænke på os selv. Det gjorde
socialdemokraterne heller ikke
før os, da de kæmpede for at få
lov til at være i en fagforening.
Den historie kender vi alle sammen.
Vi har en forpligtelse over for
vores børns fremtid, bedre dyrevelfærd, vores klima, vores
skole, vores klode og jeg kan
blive ved. Derfor er det vigtigere end nogensinde tidligere at
være socialdemokrat og det
skal vi være stolte af.
Om Regeringen havde været
blå eller rød, så var salget af
DONG til Goldman Sachs blevet
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også sælges?
Dialog er guld værd for vores
fælles fremtid. Det er her vi må
satse. Vi må tale sammen og
det har vi gjort de seneste
uger. Fortsæt dialog og tænk
på vores fælles fremtid. Så tak
for debatten. Der er mere end
nogensinde før brug for solide
socialdemokrater.
Dørene er åbne i vores partiforening og jeg kan varmt
anbefale at komme med i
debatten – vi har brug for
alle til at gøre en forskel og
ikke blot flyde med strømmen.
Så bare kontakt mig – find kontaktoplysninger på bagsiden af
S-posten.

gennemført, men vi har fået
den debat! Det har givet eftertanke og mange overvejelser
hos rigtig mange.
Derfor er denne debat vigtig.
Vi har endnu ikke solgt ud. Lige
nu starter drøftelsen om salg af
NETS – det firma, som vi alle
dagligt er afhængige af ved
brug af vores dankort. Skal det

Der er masser at tale om – vi
drøfter for tiden også EU valg
og den debat kan kun for sent
komme i gang. Tag venner, familie og kollegaer med til vores
debatmøder.
Glæder mig til at møde flere,
som har lyst til at gøre Danmark til et dejligt trygt land,
som vi har arbejdet for de sidste 100 år.
Der er værdier, som ikke må
blive opslugt i konkurrencestaten.
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Nyt fra Eu—Christel Schaldemose
Ublu
banker
skal tage ansvar
DR sender for tiden
serien ”Sikke tømmermænd”, der handler om
dem, som har betalt prisen for
finanskrisen. Jeg har lige set
den tredje udsendelse i rækken, hvor tre danskere med
små, sunde virksomheder fortæller om deres konkurs som
følge af dårlig bankrådgivning omkring de usikre og
dyre swap-lån.
Desværre står de tre danskere
ikke alene. En del andelsboligforeninger og småvirksomheder har fået påduttet
de dårlige lån. Og nu står de
med håret i postkassen. Hvad
har de konkrete banker så
gjort for at rette op? Intet.
Hvad gør bankernes brancheorganisation Finansrådet? Intet.
De henviser bare til, at banker
generelt skal rådgive deres
kunder ud fra, hvad der er
bedst for dem.
Jeg blev ualmindeligt vred, da
jeg så programmet. Vi politikere har ansvaret for, at finanssektoren ikke er blevet reguleret godt nok. Det må vi tage på

os. Vi har også påbegyndt
oprydningen - ikke mindst
på EU-plan - selv om vi
langt fra er færdige. Men
hvad med bankerne? Der
sker intet. De fraskriver
sig ublu ansvaret for sager, hvor kunder er blevet fanget i en gældsfælde på grund af
deres "råd". Værst af alt, kryber bankerne i flyverskjul og vil
ikke udtale sig. Det er ualmindeligt dårlig stil.
Det gør mig harm, at hårdtarbejdende danskere, som har
stået bag produktive, sunde
virksomheder, må lukke forretningen, fordi bankerne ikke har
kunnet tøjle grådigheden og
spekulationsiveren.
Det burde være forbudt at kalde
de
bankansatte
for
"rådgivere". De er regulære
sælgere. Swap-lånene bør være
mærket så klart, at alle danskere, foreninger og småvirksomheder utvetydigt kan se, at de
ikke skal hoppe på dem.
Jeg mener i øvrigt, at nye,
strammere regler bør gælde
overalt i EU. Men danske banker og finansieringsinstitutter
burde gå foran. Det er et
spørgsmål om både retfærdighed og anstændighed over for
os alle.
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Er dit fly forsinket?
Har du prøvet at sidde i lufthavnen og vente på et forsinket
fly? Mange har. Jeg har. Tiden
går langsomt, og informationerne er tit og ofte få. Uroligheden
stiger i takt med ventetiden.
Skal jeg ringe til hotellet og sige, at jeg er forsinket? Eller når
jeg nu mit næste fly?
Det er irriterende og måske
dyrt at vente. Derfor har EU
siden 1991 haft rettigheder for
flypassagerer. Det er nemlig
ikke okay, at servicen udebliver, når du har betalt for at blive transporteret fra A til B på et
bestemt tidspunkt.
EU-regler sikrer dig kompensation og forplejning,
hvis ventetiden bliver for
lang. Beklageligvis har mange
flyselskaber gjort en dyd ud af
ikke at efterleve reglerne.
Af den grund er vi i EU nu i
gang med at præcisere dine
rettigheder som flypassager.
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Det skulle gerne gøre, at du
ikke længere behøver lægge
arm med dit flyselskab ved en
domstol, hvis du er berettiget
til kompensation.
I dag vurderer mange flyselskaber selv, om de vil overholde reglerne. Med de nye regler
skal det ikke længere være
okay - hvis det står til os i Europa-Parlamentet.
Desværre har arbejdet med
rettighederne også ført til, at
der har sneget sig nogle begrænsninger ind for, hvornår
flyselskaber kan slippe for at
betale kompensation til passagererne. Det gælder for eksempel, hvis stewardesserne eller piloterne strejker. Det
synes jeg, er ærgerligt. Den
slags kan flyselskaberne jo godt
forudse og forebygge ved at
behandle deres personale ordentligt. Det bør ikke gå ud
over passagererne.
Vi har endnu ikke sat det endelige punktum for, hvordan reglerne kommer til at se ud i
fremtiden. Men du kan være
forvisset om, at jeg og andre i
EU vil kæmpe for dine rettigheder, når du tager et fly. Jeg lover dog, at vi fra EU's side ikke
vil blande os i, hvad du bruger
din ventetid på.
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Vestegnens røde stemme i EU
- Europa er blevet for blåt. De senere år er det i lidt for høj grad
blevet et ”arbejdsgivernes EU”,
hvor lønmodtagernes rettigheder
har været alt for lidt i fokus.
Så klar er meldingen fra Kathrine
Alexandrowiz, der lige nu knokler
løs for at blive valgt til EuropaParlamentet for Socialdemokraterne ved valget den 25. maj. Den 32
-årige kandidat, som har været
aktiv i politik i over halvdelen af sit
liv, har aldrig haft problemer med
at pege på steder, hvor både Danmark og verden kunne blive bedre.
- Jeg diskuterede altid politik derhjemme med min bror og min mor,
som var pædagog. Vi boede i almennyttigt byggeri, og der kunne
jeg jo se, at det ikke var alle mine
venner, der havde de samme muligheder. Det blev starten på, at
jeg ville blande mig i en masse
forskellige ting for at forbedre andre menneskers chancer og hverdag, fortæller Kathrine Alexandrowiz.
Dansk og internationalt fokus
I politik er det dog aldrig nok bare
at kunne pege på problemerne.
Man må engagere sig for at være
med til at løse dem. Derfor var det
også naturligt for den unge Kathrine Alexandrowiz at være en del af
LO's Jobpatrulje i sen-90’erne,
hvor hun også var næstformand i
DSU og engageret i at bekæmpe

diktaturet i Burma.
Efter tre år som politisk assistent
for Helle Thorning-Schmidt blev
trangen til at blande sig i politik på
det internationale niveau så stærk,
at Kathrine Alexandrowiz pakkede
rygsækken og flyttede til Bangkok
for at arbejde som nødhjælpsarbejder i Burma og Pakistan. Der lærte
hun en vigtig lektie:
- Uanset, hvor i verden man befinder sig, demokrati eller ej, så er det
samme, folk drømmer om, nemlig
arbejde til en løn man kan leve af
og under ordentlige forhold.
Sociale klausuler og kædeansvar
Den lektie vil hun nu gerne tage
med sig til Bruxelles som Vestegnens stemme for et mere rødt og
retfærdigt EU. I valgkampen er
Kathrine Alexandrowiz' klare mærkesag kampen mod social dumping.
For nylig reagerede hun voldsomt,
da den polske ambassadør i Danmark nægtede at tage afstand fra
underbetaling og dårlige arbejdsforhold – en holdning partiet Venstre
tilsyneladende er enige med ambassadøren om.
- Danmark har været for meget i
flinkeskolen over for arbejdsgivere,
der fusker med lønmodtagerrettigheder. Nu skal der bankes i bordet, siger Kathrine Alexandrowiz og
peger på sociale klausuler, kædeansvar og mere effektiv brug af RUT-

S-posten
registeret ved udenlandsk arbejdskraft som helt naturlige og nødvendige redskaber til bekæmpelse af
social dumping.
Hun efterlyser også, at arbejdsgiverne fokuserer på at konkurrere
på lige vilkår, frem for at nogle
snyder andre ved at blæse på reglerne.
- Det er socialbedrageri på First
Class, når arbejdsgivere snyder
med skat, moms og lønninger. Og
det er også unfair konkurrence, når
man underbyder hinanden på helt
urimelige vilkår. Det får vi altså
ikke flere job af, slår Kathrine Alexandrowiz fast.
Faktaboks 1
Kom og vær med
Der er brug for alle. Kathrine
Alexandrowiz kører græsrodskampagne, og der er brug for
alle hænder for at sikre Vestegnens stemme det bedst mulige
resultat.
Chancerne er gode for valg, men
det kræver knofedt og sammenhold. Der er allerede nu planlagt
mange aktiviteter i hele landet. Der
kommer alternative debatarrangmenter, aktivisttræning, paneldebat, ølsmagning, arbejdspladsbesøg og gammeldaws hygge.
Hvis du vil med på holdet eller
blot støtte op, så kan du komme med ved at skrive til kathrine@stem-alex.dk og følg med
facebook.com med et like:
www.f ace book .com/
StemAlexiEU
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Faktaboks 2
Kathrine Alexandrowiz
Kathrine Alexandrowiz er 32 år
gammel og bor i Vanløse. Hun er
uddannet Cand. scient. pol., driver det selvstændige rådgivningsfirma Kathalyst og er aktiv i Arbejdernetværket.
Tidligere har hun arbejdet som
nødhjælpsarbejder og programleder for en nødhjælps-NGO i Sydøstasien og politisk assistent for
Thorning-Schmidt.
Kathrine Alexandrowiz stiller
op til Europa-Parlamentet for
Socialdemokraterne ved valget
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KALENDER:
Marts
11.
17.
17
24.
25.
25.

Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30
Deadline for s-posten
Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand.
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30
Medlemsmøde om fremtidens skole,
Birkelundgård kl. 19.00

April
8.
14.
14
22.
23.
29.

Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset
kl. 18.00
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30
Deadline for s-posten
Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.30
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30
Medlemsmøde om udviklingen af centeret—herunder sundhedshuset og pleje
centeret, Rådhuset mødelokale 513, kl. 19.30

ARBEJDSGRUPPER
Børnepolitisk gruppe:
Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94
E-mail: sp@steenpoulsen..dk
IT-koordinator
(Hjemmeside)
Jan Kristensen, Miravænget 45, 43 62 88 17
E-mail: vang@image.dk
Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A
Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 25 39 83 23
E-mail: fj@miljoeogklima.dk

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

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

Dogan Polat
Topperne 20,2. dør 23

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

Folkeoplysningsudvalg (F)
Kulturudvalg

Susanne Storm Lind
Randager 100

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

Børne– og skoleudvalg (F),
Økonomiudvalg

Jens Mikkelsen
Porsager 89

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

Kulturudvalg
Folkeoplysningsudvalg
Velfærdsudvalg

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

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

Velfærdsudvalg (F)

Nils Jensen
Rytterhusene 25

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

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

Flemming Jørgensen
Snebærhaven 48

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

Kulturudvalg (F)

Lars Toft Simonsen
Pilehusene 110
2600 Glostrup

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

Miljø– og byudvalg
Børne– og ungeudvalget

Qasir Mirza
Blokland 18 1. th

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

1. Suppleant

Hakima Lasham Lakhrissi
Krebsens Kvt. 2A

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

(F)

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.
Regionsrådsformand
Sophie Hæstorp Andersen
Folketingsmedlem:
Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34
E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk

Partiforeningens bestyrelse
Formand

Majbritt Brander (f)
Faklens Kvt. 8 A
Tlf.: 42 29 26 20

E-mail:
Majbritt.Brander@skolekom.dk

Næstformand

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

E-mail:
Karin.Kring@mail.dk

Kasserer:

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

E-mail:
elseboel@stofanet.dk

Sekretær:

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

E-mail:
sp@steenpoulsen.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

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

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

Claus Heje
Pilehusene 104
Tlf.: 35 36 37 89

E-mail:
Ch_dk@hotmail.com

Flemming Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf.: 25 39 83 23

E-mail:
fj@miljoeogklima.dk

Gert Nielsen
Galgebakken Vester 1 –8A
Tlf.: 43 64 88 52

E-mail:
gn@bl.dk

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

E-mail:
jnannberg@yahoo.dk

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

E-mail:
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com

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

E-mail:
aage_bj@hotmail.com

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

E-mail:
Hakima-l@hotmail.com

Suppleanter:

(label)

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

