
Nr. 7 juli/august 2014                   35. årgang 

   Kalenderen 
 

                       August 
18.    Bestyrelsesmøde, Birkelundgård 

 kl. 19.30 

18.    Deadline for s-posten 

26.     Budgetmøde, Birkelundgård kl.    

 19.30 

26.      S-posten udsendes, Birkelund

 gård kl. 17.30 

 

 

Igen i dette nummer har re-

daktionen modtaget gode 

indlæg til vores blad. 

 

God læselyst i de kommen-

de feriemåneder.  

 

Vi udkommer først igen i 

slutningen af august.  

 

 

 

 
Redaktionen og  

bestyrelsen ønsker  

alle vore læsere  

en rigtig  

god og varm  
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Vi skal bruge det sidste år 

inden valget til at føre soci-

aldemokratisk politik 

 

Af Gert Nielsen 

 

Lars Løkkes groteske indkøb af 

habitter, underbukser og slips 

og Venstres håbløse forsøg på 

at forsvare den groteske sag 

har for alvor rykket på styrke-

forholdet i meningsmålingerne. 

Rød blok har haft flertal i en 

enkelt måling, og de fleste må-

linger dømmer nærmest dødt 

løb. 

Men vi så efter GGGI sagen, at 

disse svingninger kan være af 

en meget flygtig karakter. Det 

vil være meget forkert, hvis vi 

tror, at Løkkes dumheder nok 

skal sikre os fortsat regerings-

magt. 

 

Andres fejl og dumheder er ik-

ke at foragte, men sejren skal 

først og fremmest skabes på 

baggrund af vores egen politik, 

som får sympati hos vælgerne. 

Vi har et år til at skabe en for-

ståelse for, at vi også mener 

det, når vi siger, at vi vil føre 

socialdemokratisk politik. 

 

Det kræver, at der kommer ty-

deligere socialdemokratiske fin-

geraftryk på lovgivningsarbej-

det det kommende år. De aktu-

elle forhandlinger om beskæfti-

gelsesreform og vækstplan skal 

ikke landes med indrømmelser 

til Venstre. SF´s nye formand 

har tænkt frække tanker om 

flertalsmuligheder bestående af 

regeringen, SF og DF. Det kun-

ne være en interessant kombi-

nation, hvis DF tør, når det for 

alvor kommer til en prøve på 

partiets reelle sociale sindelag. 

 

Efterårets finanslovsforhandlin-

ger skal også sikre et klart for-

lig, der helt afviser Venstres nul 

vækst på de offentlige budget-

ter. Der skal være plads til reel-

le forbedringer. Det er der også 

økonomisk råderum til.  

 

Et af de vigtigste emner for at 

vise viljen til at føre socialde-

mokratisk politik er en opret-

ning af nogle af de værste pro-

blemer i forbindelse med dag-

pengesagen. Gennemførelse af 

den borgerlige dagpengereform 

på baggrund af de radikales 

Formanden skriver !  

Valgsejr til S kræver mere end 
Løkkes skandaler 
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Følgende møder forventes afholdt i 2014: 
 

  

26. august kl. 19.30 

Birkelundgård 

Budgetmøde 

  

24. september kl. 19.30,  

Rådhusets kantine 

Lykketoft og Hummelgaard: Vejen frem for partiet 

  

29. oktober kl. 19.30 

Rådhusets kantine 

Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. 

 

25. november kl. 19.30 

Birkelundgård 

Frivilligt arbejde. Hvordan støtter vi op? 

deltagelse i regeringen har nok 

været vores allerstørste væl-

germæssige udfordring. De 

4.000, som viste sig at blive til 

34.000, der faldt ud af ordnin-

gen, har skabt vores største 

troværdighedsproblem. 

 

Her er virkelig behov for at ret-

te op, og en af vejene kan væ-

re en afkortning igen af genop-

tjeningsperioden kombineret 

med, at en række beskæftigel-

ser med tilskud m.v. indgår i 

opgørelsen af den optjente ar-

bejdstid. 

 

Hvis det skal lykkes, skal de 

radikale forstå, at de også har 

et medansvar for, at dette re-

geringsprojekt ikke skal ende 

som en kort parentes. 

 

Med dette fromme ønske øn-

sker jeg alle vores medlemmer 

en god sommerferie. Vi mødes 

efter ferien med nye kræfter til 

det politiske arbejde. 

 

Har du en kommentar til dette, 

eller har du i øvrigt forslag og 

ideer, så skriv til mig på 

gn@bl.dk  
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Ved Benny Blom-

Jensen 

 

 

 

 

 

 

Under partiets kongres i sep-

tember 2014 skal der fremlæg-

ges og vedtages et arbejdspro-

gram som skal bringe os videre 

i kampen mod negativ social 

arv.  

 

"Alle skal med" er et oplæg, der 

danner grundlag for debat og 

vedtagelse  af arbejdsprogram-

met.  

En kommission har udarbejdet 

oplægget med følgende ind-

satsområder: 

 

1.  Alle skal med - før de 

 starter i skolen 

2.  Alle skal med - også de 

 ufaglærte  

3.  Alle skal med - uanset 

 hvor man bor 

4.  Alle skal med - også i for

 eningslivet og demokrati

 et.  

 

I kommissionens oplæg opfor-

dres til at deltage i debatten og 

komme med konkrete forslag.  

Derfor var en gruppe  socialde-

mokrater fra Albertslund og Hø-

je-Taastrup den 2. juni samlet 

til en debat om de fire hoved-

punkter. Der vil efterfølgende 

ske en sammenskrivning af de 

bemærkninger og forslag, som 

fremkom på mødet.  

 

Forhåbentlig vil vores forslag/

bemærkninger kunne spejles i 

det kommende arbejdspro-

gram.  

 

Mine egne tanker ... - specielt 

om "arven" på Vestegnen: 

 

Det er jo ikke noget ukendt for 

os der bor her i området, at vi 

halter efter de rige kommuner 

nord for København og andre 

områder i Danmark med vel-

bjergede borgere. Det gælder 

indtægtsmæssigt, boligmæssigt 

og uddannelsesmæssigt.  

Selv om der ER sket fremskridt 

for fx Albertslunds vedkommen-

de , er der dog stadig voldsom-

me forskelle.  

 

Forskellene vil jo desværre give 

et negativt præg på de børn/

unge der vokser op i Alberts-

lund. Det viser alle undersøgel-

ser.  

Alle skal med   

-  om indsatsen mod negativ social arv 
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Hvis ikke børn og unge i Al-

bertslund får en særlig mulig-

hed for et uddannelsesløft, er 

det indlysende, at de senere i 

livet, altid vil komme til at be-

finde sig i lavtlønsområdet, li-

gesom de på andre områder vil 

h ø re  t i l   s amfundet s 

"underklasse". Ulighederne vil 

vokse i forhold til de velbjerge-

de  kommuner.  

 

Arbejdsprogrammets indhold 

bør derfor i højere grad end op-

lægget viser, give tilsagn om, 

at partiet har vilje til, at landets 

svage områder får tilført ekstra 

ressourcer, så uligheder bliver 

mindre.  

Det skal også tydeligere fremgå 

af det ny arbejdsprogram, at 

mennesker, der ikke har lyst til  

boglig uddannelse, skal have 

langt bedre muligheder end nu, 

for at få godkendt tillærte kom-

petencer og få  håndværks-

mæssige uddannelser. 

 

Vi behøver ikke at fremme tan-

ker om, at vejen til succes i ar-

bejdslivet alene går gennem en 

højere boglig skolegang! 

 

Programmet bør derfor klart 

udtale, at børn/unge langt tidli-

gere end nu, får indsigt i, at ad-

gang til en god fremtid - med 

mulighed for  videreuddannelse 

- også kan ske gennem en 

håndværksuddannelse eller lig-

nende. 

 

For at øge muligheder for ud-

dannelse kræves naturligvis, at 

man gør alle beslutningstagere 

og dem der igangsætter arbej-

der, medansvarlige for, at ud-

dannelse rent faktisk er muligt.  

 

Der skal stilles krav om, at alle 

virksomheder medvirker - må-

ske med en tvungen fælles pul-

jeordning! 
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Af borgmester Steen Christiansen 
 

S-gruppen og bestyrelsen har en fælles mission om at styrke 

den politiske debat blandt medlemmerne.  Derfor vil jeg 

fremover i S-posten skrive om nogle af de sager, som grup-

pen arbejder med. 

Har du mod på mere, finder du sagerne på albertslund.dk.  

Du er også meget velkommen til at skrive til mig på 

Steen.Christiansen@albertslund.dk.  

eller ringe på 40 50 85 07.   

KB-mødet i juni 

 
Budgettet  

 

Sommeren nærmer sig – og det 

gør så også årets faste, store 

begivenhed, nemlig budgetfor-

handlingerne og vedtagelsen af 

kommunens budget for 2015. 

  

I sidste valgperiode vedtog vi 

en økonomisk strategi for kom-

munen. Formålet var at udvikle 

en ansvarlig økonomisk linje, 

der gav mulighed for at inve-

stere i byens fornyelse. Tilsva-

rende skal vi også  have en 

økonomisk strategi for denne 

valgperiode. Vi øger formentlig 

overskudsmålsætningen fra 60 

mill til 90 mill indfaset over 3 år 

og  en forhøjelse af lånemulig-

heden pr borger fra 20.000 til 

23.000.  

 

Byens fornyelse over de næ-

ste 6-8 år hel centralt, og der 

skal fortsat investeres i anlæg. 

Nogle er mere spændende end 

andre. Renoveringen af Kanal-

gaden og istandsættelse af la-

den på Birkelundgård hører må-

ske til i den mere spændende 

afdeling, hvorimod trangfølge-

planen for de kommunale tage 

hører til i den kedelig ende, 

med sit budskab om et investe-

ringsbehov på 250 mill.  

 

I skrivende stund har vi i grup-

pen  ikke lagt os  fast på, hvor 

den økonomiske strategi skal 

lande endeligt.  

 

Som en del af budgetprocessen 

har forvaltningen udarbejdet et 

Budgetkatalog 2015, der inde-

holder forslag til budgetredukti-

oner og investeringer, der med-

fører færre udgifter på sigt. 

Gruppens hjørne 
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Samlet er der tale om forslag til 

budgetreduktioner på ca. 50 

mill kr. Forslagene ”rammer” 

bredt i den kommunale service, 

idet nogle af forslagene er ef-

fektiviseringer.  

 

Hele børne- og skoleområdet er 

fritaget denne gang, så der bli-

ver ro til at arbejde med skole-

reformen. 

 

Fra d.19. juni kan du se 

budgetkataloget på kommu-

nens hjemmeside, hvor det 

er i høring frem til starten af 

august.  

På medlemsmødet d.26. au-

gust skal vi diskutere bud-

gettet og vores linie i for-

handlingerne.  

 

Byens fornyelse  

Busholdepladsen er som be-

kendt midlertidig blevet flyttet 

til nord for stationen. Det er 

blevet en succes og borgerne 

er glade for placeringen. Der er 

dog problemer med tilgænge-

ligheden til og fra pladsen, hvis 

man er dårlig gående eller han-

dicappet 

.  

Succesen med den nye place-

ring taler for at busholdeplad-

sen skal være permanent nord 

for stationen. Det er til princi-

piel afgørelse på KB-mødet i 

juni. Hvis det bliver beslutnin-

gen, vil vi efter sommerferien 

beslutte at etablere en eleva-

tor, så pladsen mere venlig for 

dårligt gående og handicappe-

de.  

 

To nye byggerier er på vej. 

På Teglmosegrunden er 72 al-

menbolig+- boliger på vej. 

Byggeriet går i gang efter som-

merferien.  

I Albertslund Vest skal gårdha-

vehusene renoveres de næste 

fire år. BO-VEST har rigtig 

svært ved at finde genhusning. 

Derfor vil vi formentlig sige ja 

til at VA køber det sidste ledige 

areal på Herstedlund af kom-

munen. VA får mulighed for at 

opføre ca. 50 almenbo-

lig+boliger, der så bruges til 

genhusning af familierne fra 

gårdhavehusene i vest. Hver 

familie har brug for genhusning 

i nogle måneder. Alternativet er 

en stor skurby på Grønningen 

de næste fire år. Nu får vi også 

50 nye familievenlige boliger, 

når renoveringen i vest er over-

stået.  

 

Ifølge med den omfattende re-

novering, der snart går i gang i 

Blokland har KB sagt ja til at 

beboerne i Blokland får mulig-

hed for at opføre et nyt beboer-

hus, der blandt andet skal være 

rammen om mange beboerakti-

viteter  

 Så der er altså fortsat fuld 

gang i byens fornyelse! 

 

God sommer til jer alle.   
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Af Jens Mikkelsen 

Formand for Bør-

ne og skoleudval-

get, formand for 

Handicaprådet. 

 

 

 

Vi er helt på det rigtige spor, 

når vi kommunalt kan få en 

bevilling til skolemad til at gå 

hånd i hånd med en socialøko-

nomisk beskæftigelsesindsat, 

sundhed og miljø, og hvordan 

kan det så lade sig gøre? 

 

I budget 2014 vedtog vi i kom-

munalbestyrelsen, at der varigt 

skal afsættes 2,3 mio. kr. årligt 

til skolemad i Albertslund Kom-

mune. Dette skal have til for-

mål at give en sundere skole-

mad, bedre spisemiljøer og 

sidst men ikke mindst sikre at 

flere af vore skoleelever vil be-

nytte sig af ordningen.  

 

Det førte blandt andet til en 

udbudskonkurrence af skole-

mad, som den socialøkonomi-

ske virksomhed Grennessminde 

vandt i januar måned. Ege-

lundsskolen og Herstedøster 

Skole er de to skoler, som fra 

august måned vil samarbejde 

med Grennessminde.  

 

Grennessminde er både et bo- 

og uddannelsessted for unge 

med særlige behov og samtidig 

en økologisk produktionsvirk-

somhed. Grennessminde har et 

køkken med sølvmærke i økolo-

gi, samt et bageri og et gartne-

ri, som allerede leverer grøn og 

lækker mad ud af huset. Og så 

laver de al muligt andet; grøn 

transport, skolehaver, er-

hvervsafklaring, beskyttet be-

skæftigelse og meget, meget 

mere.  

Det er nyt for Grennessminde 

at levere skolemad, og det be-

tyder, at den kommende skole-

madsordning i Albertslund ikke 

er en færdigstøbt model, men 

et relativt åbent koncept, der 

kan udvikles undervejs.  

Det kan fx være, når det gæl-

der funktionalitet. Hvad kan vi 

gøre i forhold til skolemadsbe-

stilling via mobiltelefon og 

Skolemad med gevinst for beskæftigelse, 

sundhed og miljø 
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apps? Kan vi sikre vi, at foræl-

dre nemt kan bestille skolemad 

– også i sidste øjeblik?  

 

Så i Albertslund Kommune  læg-

ger vi op til, at det kommende 

samarbejde med Grennessmin-

de skal indlede en ny epoke i 

skolemadshistorie. 

 

Der arbejdes i øjeblikket på at 

finde et nyt navn og et nyt 

brand for skolemad, som skole-

elevernes fælles elevråd vil 

komme med bud på inden som-

merferien.  

 

Set fra min formandsstol i han-

dicaprådet er det håbet, at vi i 

et fremadrettet perspektiv kan 

finde andre lignende sager, hvor 

unge med særlige behov kan 

finde beskæftigelse på baggrund 

af sager, vi politisk sætter i ver-

den.  

 

Kan vi som her oven i købet 

kombinere det med sundhed og 

miljø – ja så får vi det ikke me-

get bedre. Vi glæder os til at 

følge projektet, og håber selv-

følgelig at det bliver en succes. 

Fakta om Skolemad i Al-

bertslund Kommune  

 

• Skolerne i Albertslund har og 

vil få forskellige skolemads-

ordninger  

• På Herstedlund og Hersted-

vester Skole laves skolemaden 

fra bunden i et storkøkken 

sammen med elever eller ledi-

ge borgere  

• På Herstedøster Skole og 

Egelundskolen leveres skole-

maden fra en ekstern leveran-

dør – efter sommerferien bli-

ver det Grennessminde  

• Det nye Ungecenter vil få en 

sund og økologisk madordning 

med elevinddragelse  

• Det er et fælles mål, at al 

skolemad skal være minimum 

75 % økologisk  

• I 2015 undersøges mulighe-

den for skolehaver, der produ-

cerer grøntsager til skolemad.  

 

Læs mere om Grennessminde 

på: http://www.gminde.dk/ 

 

- og skoleudvalget. 

 

Sildemøde 

 

Der er ikke noget sildemøde i juni. 

Næste møde er 6. september 
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Set  fra sidelinjen 

Af Jette Kammer Jensen 

 

Den er gang er ”Set fra sidelin-

jen” falsk varebetegnelse, jeg 

så ikke en snus, da jeg ikke 

nåede frem til mødet af ar-

bejdsmæssige årsager. Så ”set” 

er et kig i referatet. 

 

Det er ikke alt, hvad der beslut-

tes i Folketinget, som jeg synes 

om, men som bekendt er ingen 

ved siden af Folketinget, og det 

respekterer vel alle…øh, dog 

ikke Enhedslisten lokalt. 

 

Denne gang handlede det så 

om bl.a. nyttejob, som blev en 

mulighed i forbindelse med 

kontanthjælpsreformen. For-

enklet sagt, så er der mulighed 

for, at et jobcenter kan sætte 

kontanthjælpsmodtagere i ar-

bejde for den ydelser, som de 

modtager. 

 

Enhedslisten forslag var – for-

enklet – at anvendelse af nytte-

job skulle begrænses mest mu-

ligt, men  deres forslag blev 

ikke vedtaget. 

 

En ildsjæl holder op. 

Utroligt mange børn og unge 

har været på Naturskolen og 

mødt en passioneret leder – 

Uffe Bruun – som de vil huske 

resten af deres liv. 

Men nu har Uffe opsagt sin 

stilling, og han vil blive savnet 

af man-

ge. 

 

Men Na-

turskolen 

f o r s æ t -

ter. 

 

 

Er brugerne tilfredse? – det 

skal undersøges 

 

Forældre og elever i SFO og 

skoler, og forældre i dagsinsti-

tutioner, får nu mulighed for 

at give deres mening om de 

tilbud via en brugertilfreds-

hedsundersøgelse. 

 

Kommunernes Landsforening 

har udarbejdet et koncept, 

som Albertslund også vil bru-

ge, og som gør det muligt at 

sammenligne Albertslund med 

andre kommuner. 

 

Det var alle enige om, var en 

god sag. 

 

Det var ikke meget, jeg fik ud 

af at læse et referat, men 

husk, at du selv kan høre/se 

debatten på kommunens 

hjemmeside. 
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Something is rotten  

in the state of Denmark. 
 

Citat: Shakespeares “Hamlet” 

 

Når jeg vælger et citat fra et skuespil, så skyldes det, at jeg kom 

gratis i teatret, da Venstre holdt sit landsmøde. 

 

Hovedpersonen hed ikke Hamlet – men Løkke Rasmussen. 

Som Gert Nielsen skriver på side 3, så vinder vi ikke næste valg på 

grund af Løkkes boxershorts, men på den politik, vi fører. 

 

Men jeg vil nu alligevel dvæle lidt ved Løkke Rasmussens moral, for 

Ikke desto mindre er hans adfærd en fare for demokratiet. 

Løkke får iflg. medierne 1,4 mio. kr. i løn om året, det er sådan i 

store træk 6 gange som meget, som de fleste danskere. 

 

Løkke er så verdensmester i, at få andre til at betale for eget for-

brug: cigaretter, boxershorts – forklaringen er, at det var nødven-

digt, fordi han skulle fremtræde præsentabelt – har I set billedet, af 

Løkke i boxershorts! 

Løkke flyver på 1. klasse, også til Paris, og minsandten er det ikke 

for klimapenge. Ryger han på et ikke-ryger hotelværelse, så får han 

betalt for den ekstra rengøring, det samme hvis han tager sin vov-

se med, og man kan jo blive ved…. 

 

Alle Løkkes løjtnanten råbte højt om, at Thorning skulle fremlægge 

sin skattesag, men Løkke skal ikke, for det hører til privatlivet! 

Løkkes adfærd er en direkte trussel mod demokratiet. Mens han 

flotter sig på andres bekostning, så stiller han krav om, at de sva-

geste i vores samfund skal have færre midler, i den offentlige sek-

tor skal medarbejderne køre mere på litteren, som han så smukt 

siger det. 

 

Mantraet: det skal kunne betale sig at arbejde – må man sige Løk-

ke lever til fulde op til, det betaler sig godt både på lønnen og på de 

reelt private udgifter han får betalt af andre. 

Hvem tør dog give ham nøglerne til statsministeriet. 

 

JKJ 
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Medlemsmøde  
 

Hvad skal vi bruge pengene til i 2015?  

Og hvor skal vi spare?  

 

Det handler om kommunens budget og borgernes 

hverdag. Din hverdag! 

 

Kom til medlemsmøde og deltag i debatten om bud-

gettet. 

  

Tirsdag d.26. august kl.19.30 

på Birkelundgård. 

 
Du kan læse budgetkataloget på kommunens hjem-

meside:  albertslund.dk. eller sende en mail til 

Steen.Christiansen@albertslund.dk.  
 

 

 

 

 

 

mailto:Steen.Christiansen@albertslund.dk
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Før mestringsforløb blev indført 

foregik visitationen mht. hjem-

mehjælp ved, at man bl.a. ud 

fra lægeerklæringer m.m. fast-

lagde behovet for hjemmehjælp 

og personlig pleje. 

Nu foregår visitationen ved, at 

den borger, der henvises til 

praktisk hjælp og personlig ple-

je, indgår i et mestringsforløb, 

der skal afklare borgerens egne 

ressourcer for herigennem at 

skabe grobund for større livs-

kvalitet ved helt eller delvist at 

klare sig selv. 

 

Praktisk hjemmehjælp 

Et mestringsforløb, der har fo-

kus på at gøre borgeren selv-

hjulpen i forhold til praktiske 

opgaver, strækker sig over en 

periode på op til 10 uger, hvor 

borgeren træner 5 gange med 

egen hjælper. Mestringstera-

peut (det vil sige en ergotera-

peut eller fysioterapeut fra gen-

optræningen) deltager ved 1. 

besøg og ved midtvejsevalue-

ring. Borgeren og hjælperen 

kan efter behov kontakte me-

stringsterapeuten for råd og 

vejledning. 

 

Personlig pleje 

Når det handler om personlig 

pleje foregår træningen med 

fokus på delmål, f.eks. trænes 

borgeren først i at udføre øvre 

toilette for derefter at træne i 

den øvrige person-

lige pleje. Et sådant 

forløb kan tage 3-5 

uger, hvor borge-

ren trænes i forbindelse med, 

at hjælpen udføres. 

Mestringsterapeuten deltager 

ved 1. besøg og ved midtvejse-

vluering. Borgeren og hjælpe-

ren kan efter behov kontakte 

mestringsterapeuten for råd og 

vejledning. 

  

For såvel praktisk hjælp som 

personlig pleje vurderes borge-

rens samlede ressourcer efter-

følgende i forhold til kommu-

nens kvalitetsstandarder. Målet 

med mestringsforløbet er, at 

man gennem forløbet evt. op-

dager, at borgeren kan klare 

mere, end man troede. Grun-

det hjælpen til at håndtere for-

skellige gøremål, opleves glæ-

den ved, at man selv kan samt 

den frihed og den livskvalitet, 

som det medfører. 

 

Det skal understreges, at der 

naturligvis er borgere, der 

grundet deres sygdom ikke er i 

stand til at følge et mestrings-

forløb, og disse får naturligvis 

den hjælp, der skal til uden at 

mestres. 

 

Nils Jensen 

formand for velfærdsudvalget 

Mestringsforløb 
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Danmark er opdelt i et antal 

valgkredse. Vores valgkreds 

hedder Taastrup-kredsen. 

  

Kredsbestyrelsen er et samar-

bejdsforum som sikrer samar-

bejdet mellem de forskellige 

partiforeninger i valgkredsen. 

Taastrup-kredsen består af Al-

bertslund og Høje Taastrup 

partiforeninger. 

 

På det første kredsbestyrelses-

møde blev man enige om, at 

man på næste kredsbestyrel-

sesmøde gennemgår vedtæg-

terne for kredsen med henblik 

på at aftale arbejdsopgaver og 

grænseflader til partiforenin-

gernes arbejde. Ligesom ud-

dannelsesplan samt valgplan 

for det kommende folketings-

valg sættes på dagsordenen.  

 

Kredsbestyrelsen ønskede, at 

regionsrådmedlemmer, som 

Maja Holt Højgaard samt So-

phie Hæstorp Andersen invite-

res med til kredsbestyrelses-

møderne et par gange om året, 

så bestyrelsen orienteres om 

arbejdet i regionen samt får 

mulighed for at præge vesteg-

nens interesser.  

 

Som formand deltager jeg i re-

gionsbestyrelsen, som består af 

alle 28 kredsformænd i Region 

Nyt fra kredsformanden 

Hovedstaden. Herudover holdes 

der minimum et udvidet hoved-

bestyrelsesmøde om året med 

deltagelse af alle kredsfor-

mænd. Som nyvalgt deltog jeg i 

det netop holdte udvidede ho-

vedbestyrelsesmøde i Svend-

borg. Det var på dette møde, at 

Helle Thorning Schmidt skulle 

forholde sig til de lave menings-

målinger og den interne uro, 

der var på dette tidspunkt. 

 

Helle gav en flot redegørelse for 

situationen og fik beroliget 

kredsformændene om, at rege-

ringen, til trods for kritikken, er 

på rette spor. 

 

På det seneste møde i regions-

bestyrelsen var der en enkelt 

sag, som for os alle sammen 

kan virke interessant. 

 

Over de sidste mange år har 

socialdemokraterne i Region 

Hovedstaden, sammen med re-

sten af landet oplevet et falden-

de medlemstal og derigennem 

en løbende svækkelse af vores 

organisation. Gennem årene er 

flere og flere aktiviteter lukket 

ned, der er færre lokalt aktive 

Per Gravgaard  

Hansen 
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og vi ser flere af vores lokale 

foreninger være inaktive. Den-

ne udvikling er vi nødt til at 

vende.  

 

Skal dette ske er vi nødt til at 

lave en massiv satsning på ud-

dannelse og udvikling af vores 

organisation lokalt, så hoved-

stadsregionen styrkes som et 

stærkt socialdemokratisk områ-

de. 

 

Der opstilles mål for et 4-årigt 

projekt, der både skal styrke 

partiet og dets medlemmer or-

ganisatorisk og politisk, og hvor 

der tilbydes alle medlemmer en 

bred uddannelse, der har til for-

mål: 

 

* Styrke kredsene og parti

 foreningerne organisato

 risk 

* Styrke kredsene og parti

 foreningerne politisk 

* Søge at sikre medlems 

 fremgang i kredsene og 

 partiforeningerne 

* Sikre alle medlemmerne 

 en adgang og et tilbud om 

 en uddannelse i Socialde

 mokra t i e t s  po l i t i ske 

 grundholdninger 

* Sikre medlemmerne en 

 organisatorisk ballast 

* Ruste alle medlemmer til 

 at kunne påtage sig et pol

 itisk hverv på Socialdemo

 kratiets vegne 

* Styrke alle medlemmer til 

 at kunne indgå i en social

 demokratisk medlems

 hverve og valgskamps

 mæssig indsats 

* Sikre at man som medlem 

 føler sig rustet til at indgå 

 i samfundsdebatten med 

 socialdemokratiske grund

 holdninger. 

 

Det er op til det enkelte med-

lem at vælge om, man vil delta-

ge i de forskellige uddannelses-

tilbud. 

Med forslaget blev der samtidig 

stillet forslag om, at der ned-

sættes en projektgruppe samt 

at der bevilges en ramme på 

ca. 600.000 kr. 

 

Forslaget blev positivt modtaget 

af regionsbestyrelsen og det 

blev derfor besluttet, at der på 

næste møde i juni måned ned-

sættes en bredtfavnende pro-

jektgruppe, som skal udmønte 

forslaget i nogle konkrete be-

slutningsforslag. 

 

På regionsbestyrelsesmødet var 

Morten Bødsgaard indbudt til at 

give en politisk situationsrap-

port. Ud over at der også blev 

talt om Lars Løkkes underbuk-

ser og sokker oplyste Morten 

om, at Regeringens nye be-

skæftigelsesreform og vækst-

plan er blevet godt modtaget af 

især Dansk Folkeparti. Regerin-

gen håber på, at Dansk Folke-

partis udmeldinger, sammen-
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holdt med Lars Løkkes krise, 

gør at der kan landes en bred 

aftale. Hvis Venstre ikke går 

med og der landes en aftale 

med Dansk Folkeparti får vi 

pludselig den situation, at en 

eventuel borgerlig regering ikke 

har indflydelse på beskæftigel-

sesområdet.  

 

Morten Bødsgaard gav også 

udtryk for, at man regner med 

at lave en finanslov med En-

hedslisten, hvis de er parate 

hertil. Man er opmærksomme 

på, at prisen denne gang er 

højere end sidst, hvorfor han 

manede til besindighed til øvri-

ge krav fra kommunerne og 

regionerne i deres ønske om 

ekstra bevillinger. 

 

Sidst, men ikke mindst blev der 

på regionsbestyrelsesmødet 

givet en status på EP-

valgkampen. 

 

Per Gravgaard Hansen 

Kredsformand 

Taastrup-kredsen 

 

 

 

 

Kredsbestyrelsen  for Taastrupkredsen 
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KALENDER: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEJDSGRUPPER 
 

Børnepolitisk gruppe: 
Steen Poulsen, Rytterhusene 50,  43 64 65 94 

E-mail: sp@steenpoulsen..dk 

 

IT-koordinator 
(Hjemmeside) 
Jan Kristensen, Miravænget 45, 43 62 88 17 

E-mail: vang@image.dk 

 

Byudvikling og miljø 

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

E-mail: gn@bl.dk 

 

 

Juli  

Bestyrelsen holder sommerferie 

 

 

 

 

 

 

August 

 
18.    Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 

18.    Deadline for s-posten 

26.       Budgetmøde, Birkelundgård kl. 19.30 

26.       S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30 

 

September 
 

15.    Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 

15.    Deadline for s-posten 

24.       Lykketoft og Hummelgaard: Vejen frem for partiet 

  Rådhusets kantine, kl. 19.30 

26.       S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30 
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Borgmester,  
Økonomiudvalg (F) 

 
Steen Christiansen 
Præstehusene 59 

 
Tlf.: 40 50 85 07 
E-mail:  
Steen.Christiansen@albertslund.dk 

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

Dogan Polat 
Topperne 20,2. dør 23 
 
(F) 

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

Folkeoplysningsudvalg (F) 
Kulturudvalg 

Susanne Storm Lind 
Randager 100 

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

Børne– og skoleudvalg (F),  
Økonomiudvalg 
 

Jens Mikkelsen 
Porsager 89 

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

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

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

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

   

    

   

   

   

   

Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

Regionsrådsformand 
Sophie Hæstorp Andersen  
Folketingsmedlem: 
Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34 
E-mail: smoly@ft.dk    www.lykketoft.dk 

 

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



(label) 

Partiforeningens bestyrelse 

(F) betyder medlem af forretningsud-
valget 

Formand Gert  Nielsen  (f) 
Galgebakken Vester 1 –8A 
Tlf.: 21 48 75 96 

E-mail: 
gn@bl.dk 
 
 

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

E-mail: 
Karin.Kring@mail.dk 

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

E-mail: 
elseboel@stofanet.dk 

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

E-mail: 
 sp@steenpoulsen.dk 
 

Bestyrelses-
medlemmer: 

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

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

 Claus Heje  
Pilehusene 104 
Tlf.:  35 36 37 89 

E-mail: 
Ch_dk@hotmail.com 

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

E-mail: 
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com 

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

E-mail: 
jnannberg@yahoo.dk 

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

E-mail: 
Hakima-l@hotmail.com 

Suppleanter: Aage B. Jensen 
Nyvej 69 1. mf 
Tlf.: 60 35 05 02 

E-mail: 
aage_bj@hotmail.com 

 Mohammad Arif 
Bjørnens kvt 15B 
Tlf.: 52 58 85 84 

E-mail: 
mahmad_chak@live.dk  

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

E-mail:  
prs@webspeed.dk 


