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Finn Stubtoft (f)
Bjørnens kvt. 1.C
Tlf.: 22 20 08 22

E-mail:
Finn@Stubtoft.net

Næstformand

Britta S. Jørgensen (f)
Snebærhaven 48
Tlf.: 23 72 14 03

E-mail:
Britta.snebar48@gmail.com

Kasserer:

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

E-mail:
elseboel@stofanet.dk

Sekretær:

Nikolaj K. Carlsen (f)
Morbærhaven 97 B
Tlf.: 60 60 78 68

E-mail:
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Jørgen Stubtoft
Hvalens kvt.4 F
Tlf.: 22 29 57 52

E-mail:
Jorgen@Stubtoft.net

Claus Heje
Pilehusene 104
Tlf.: 21 23 08 58

E-mail
Ch_dk@hotmail.com

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

E-mail:
prs@webspeed.dk

Aase Elkott
Snebærhaven 56
Tlf.: 20 43 34 84

E-mail:
aase@prime-asp.com

Flemming Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf.: 25 39 83 23

E-mail:
Flemming.snebar48@gmail.com

Signe Hagel Andersen
Horsholmstræde 15
Tlf.: 40 95 48 11

E-mail:
Signeha@gmail.com

Ole Borgstrøm
Bjørnens Kvt. 6D
Tlf.: 50 84 60 60

E-mail:
Ole_b@msn.com

Dorthe Holm
Kanalens Kvt. 102 2. tv.
Tlf.: 30 70 51 59

E-mail
Dortheholm13@outlook.dk

Suppleanter:

(label)
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Socialdemokraterne i Albertslund
Nr. 2

april/maj 2020

På grund af
coronapandemien
er der ingen planlagte

møder i denne
kalender

OBS
Generalforsamlingen
D. 15. april
er aflyst

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

41. årgang

Læs i dette nummer kommentarer
ang. pandemien og de følger, det
giver for arbejdet i kommunen og
partiet.
Valg af ny folketingskandidat får ny
tidsplan.
MEN—brug gerne jeres megen fritid til at tænke politisk… Vi skal til
at arbejde med et nyt kommunalpolitisk program, som kommende kandidater skal gå til valg på.
Er du kommende kandidat ??
Al kommunikation foregår i denne
coronatid via nyhedsbreve. Det får
du ved at kontakte Finn eller Else.
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Borgmester,
Økonomiudvalg (F)
Udvalg for plejeboliger
(17.4) (F)

Steen Christiansen
Præstehusene 59

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

Udvalg for byudvikling
(17.4) (F)
Børne– og skoleudvalg
Miljø– og byudvalg
Erhvervs– og beskæftigelsesudvalg

Dogan Polat
Bækgården 12, 2 th

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

Børne– og skoleudvalg (F)
Social– og sundhedsudvalg

Marianne Burchall
Kvædehaven 32

Tlf.:28 70 19 49
E-mail:
m.burchall@live.dk

Folkeoplysningsudvalg (F)
Kultur– og fritidsudvalg
Børne-og skoleudvalg

Susanne Storm Lind
Randager 100

Tlf.: 43 62 14 79 mobil: 40221479
E-mail:
lindrandager@gmail.com

2. viceborgmester
Miljø– og byudvalg
Social-og sundhedsudvalg
Udvalg for byudvikling
(17.4)
Social–og sundhedsudv (f)
Økonomiudvalg
Folkeoplysningsudvalg
Temaudvalg (17.4)

Qasir Mirza
Blokland 18 1. th

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

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

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

Idrætsrådet (F)
Kultur-og fritidsudvalg
Miljø– og byudvalg
Udvalg for byudvikling 17.4

Jørn Jensby
Vridsløsestræde 16

Tlf.: 20 81 28 51
E-mail:
Jensby-korsholm@webspeed.dk

Social–og sundhedsudvalg
Udvalg for plejeboliger 17.4

Nils Jensen
Rytterhusene 25

Forrige år blev det besluttet, at der kun skal udkomme 6 numre af sposten. Derfor har vi brug for din e-mail, så vi kan komme i kontakt med
dig mellem numrene.

Erhvervs– og beskæftigelsesudvalg
Temaudvalg (17.4)
Børn og unge udvalg

Tlf.: 40 43 77 31
E-mail:
nilsulla@yahoo.dk

Tina Christiansen
Hjortens kvt. 3 C

Tlf.: 25 33 44 40
E-mail:
Tinafritz@hotmail.com

Vi sender nyhedsbreve, løbende informationer, invitationer, flytning eller
aflysning af arrangementer, m.m.

1. suppleant

Carsten Boje Larsen
Horsholmstræde 2

Tlf.: 30 56 66 30
E-Mail: cbojelarsen@gmail.com

Redaktion:
Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)
Britta S. Jørgensen (layout)
e-mail: Britta.snebar48@gmail.com

Indlæg sendes eller mailes til:
Jette Kammer Jensen
Tranehusene 96, 2620, Albertslund
Tlf 24 26 95 57
e-mail: kammerjensen@webspeed.dk
Deadline - se kalenderen bagest i bladet
S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl.
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Leveringsproblemer - kontakt
Aage Jensen, tlf.. 60 35 05 02

Indmelding til partiforeningen
Fremover foregår indmeldelse via
foreningens hjemmeside:
Vi har brug for din E-mail

Partikontoret sender beskeder, Partiformanden sender baggrundsviden
Alt dette kan du få på din mail, hvis vi får din mailadresse.
Det er kun formanden og kassereren, der kender din e-mail, og alle beskeder sendes personligt til dig, uden at andre kan se, at du er medlem.
Du kan tilmelde og afmelde dig til Else
Giv Else besked

Elseboel@stofanet.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.
Regionsrådsformand
Sophie Hæstorp Andersen , formand@regionh.dk
Kredsformand Per Gravgaard Hansen Tlf. 20266852 gravgaard3@hotmail.com
Folketingskandidat: Anne Sina Tlf. 51145885 annesina@live.dk
facebook.com/annesina

Side 14
KALENDER:

S-posten

S-posten

Side 3

Corona-pandemien har fået rigtigt fat i Danmark

I skrivende stund er der ikke fastlagt nogle møder, da alt er aflyst
Generalforsamlingen d. 15. april er aflyst.

Der er iværksat mange initiativer fra det offentlige Danmark med den socialdemokratiske regering i spidsen.

Vi håber at kunne gennemføre 1. maj mødet,
men vi tvivler, da vi sidder meget tæt ved bordene på Birkelundgård

Jeg er stolt over, at vi har en regering, som viser handlekraft i forhold til de
anbefalinger, som de får fra politiet, sundhedsstyrelsen, fagbevægelsen og
erhvervslivet.

Vi regner stærkt med, at Grundlovsarrangementet
på Højerupgård d. 5. juni bliver gennemført. Her sidder vi ude og
forhåbentlig har varmen slået coronavirus ihjel.

Nu er Danmark nærmest lukket helt ned, senest med lukning af grænserne
her til aften, hvor dette bliver skrevet.

Bestyrelsen vil holde jer løbende orienteret gennem nyhedsbreve,
Så send din mailadresse til Finn, finn@stubtoft.net
og få nyheder via din mailboks.
Du kan også gå ind på foreningens hjemmeside og blive opdateret.

Din mailadresse er den bedste vej til
information i disse coronatider
S-post datoer for udsendelse 2020
Tirsdag d. 28-01-2020 kl. 17,30
Tirsdag d. 24-03-2020 kl. 17,30
Tirsdag d. 26-05-2020 kl. 17,30
Tirsdag d. 25-08-2020 kl. 17,30
Tirsdag d. 22-09-2020 kl. 17,30

Mød vores lokale partiforening på hjemmesiden:

www.socalb.dk

Den bliver løbende
opdateret og her kan du hente
mange informationer

Webmaster (Hjemmeside)
Finn Stubtoft
Tlf..: 22 20 08 22
E-mail: webmaster@socalb.dk

Men som regeringen og Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen siger igen
og igen, så handler det om at begrænse risikoen for at ældre og andre borgere i risikogruppen undgår at blive smittet. Og hvis det sker, at der er
kapacitet nok på vores sygehuse, så vi er sikre på, at vi kan give den nødvendige behandling.
I socialdemokratiet følger vi naturligvis de råd og anvisninger, der bliver
givet fra myndighederne, og derfor vil I ikke finde nogen invitationer til
aktiviteter i dette nummer af S-Posten.

Vi havde planlagt, at vi skulle holde generalforsamling
den 15. april, men det kommer ikke til at ske.
I partiets vedtægter står der, at generalforsamlingen skal afholdes inden
udgangen af april. Men vi har efter anmodning fra Partikontoret besluttet at
udskyde generalforsamlingen.
Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi må udskyde generalforsamlingen, for der
er rigtig mange ting, som vi gerne vil i gang med. Men det må vi komme
tilbage til.
Alle øvrige arrangementer i partiet har vi også aflyst frem til 30.
april.
Vi vil udsende nyhedsbreve når det er aktuelt, hvor vi også vil orientere,
om 1. maj arrangement og grundlovsarrangement bliver gennemført.
DERFOR: Hvis du ikke får partiforeningens nyhedsbrev, så send en mail til finn@stubtoft.net og du vil
herefter modtage information fra partiforeningen.
Venlig hilsen
Finn Stubtoft
Formand Socialdemokratiet i Albertslund
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ARBEJDSGRUPPER

Kære partifæller
Mens jeg skriver disse ord, lancerer statsminister Mette Frederiksen sammen med arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale, som skal holde hånden
under 1000-vis af danske lønmodtageres og virksomhedernes økonomi de næste tre måneder, mens coronaen sætter
det danske og internationale
samfund på stand-by.
Trepartsaftalen er det seneste
eksempel på den suveræne
hånd, som Mette og hele regeringsholdet, har haft på håndteringen af coronakrisen.
Fra den gradvise indsnævring
af, hvor mange man måtte være sammen – først 1000 – til
nedlukningen af den offentlige
sektor, hvor langt hovedparten
af de 800.000 medarbejdere
arbejder hjemmefra, og til den
midlertidige grænsekontrol.
Mette høster overalt stor anerkendelse for sin myndige og
direkte kommunikation på de
næsten daglige pressemøder i
statsministeriet. Og det er fuldt
fortjent. Mette giver os al mulig
grund til at være stolte over
hende – som vores formand og
statsminister.

Alle partimedlemmer er meget velkomne til at deltage i arbejdsgruppernes
møder, der foregår efter behov og i samarbejde med en koordinator og
ordføreren fra kommunalbestyrelsen.

Børnepolitik
Jørgen Stubtoft Tlf.: 22 29 57 52
E-mail: Jorgen@Stubtoft.net

Der er i medierne og på Christiansborg diskussioner om grænsekontrollens effekt. Sundhedsstyrelsen er skeptisk, men regeringen har lagt et forsigtighedsprincip til grund og med
det udgangspunkt besluttet, at
man gør alt, hvad man kan for
at mindske spredningen af coronavirussen.
Jeg tror, det er en klog beslutning. En lang række lande –
bl.a Norge, Polen og de baltiske
lande – har i kølvandet på den
danske regerings beslutning
også besluttet at lukke grænserne.
Alle
regeringens
initiativer
handler om at forsinke spredningen af coronavirussen, så
vores sundhedssystem er gearet til at behandle op mod 3000
patienter i kritisk tilstand.
I Italien fik man ikke grebet
ind i tide, og det har resulteret i
stærkt overbelastede hospitaler, hvor udmattede læger

Kultur og Fritid
Finn Stubtoft Tlf.: 22 20 08 22
E-mail: Finn@Stubtoft.net
Miljø- by- erhverv
Per Sheye, Tlf.: 43 62 70 06
E-mail: prs@webspeed.dk
Social– og sundhedspolitik
Britta S. Jørgensen Tlf.: 23721403
E-mail: Britta.snebar48@gmail.com
Else Boel Tlf.: 52 30 78 09 E-mail: Elseboel@stofanet.dk

Vær med
i fællesskabet

Side 12

S-posten

Besøg af boligministeren
D. 5. marts besøgte boligminister Kaare Dybvad Bek Albertslund.
I en fyldt rådhuskantine fik vi en rigtig
god oplevelse.

Kaare viste, at han kendte til Albertslund,
og de problemstillinger, vi har i den almene boligsektor.
Der var en livlig debat og gode svar bl.a.
om Landsbyggefonden.
I forbindelse med mødet inviterede Finn
Stubtoft interesserede borgere til at deltage i et boligpolitisk Forum.
Foto: Nikolaj Carlsen

Læser du Albertslund-posten ?
AP er vores allesammens lokale nyheds kilde, og læses flittigt af rigtig mange borgere, men nogle får af den ene eller anden grund ikke
avisen.
AP bruges af Albertslund Kommune og partiet til at formidle viden
om kommende aktiviteter, så hvis du vil være på forkant, bør du læse
avisen, enten i trykt udgave eller på nettet,
Www.sn.dk/albertslund
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kæmper en desperat kamp for
at redde menneskeliv.

der-fnadder til side og stået
sammen om løsningerne.

Det er den situation, vi skal
undgå.
Albertslund Kommune er i sagens natur omstillet til et kriseberedskab.

Det er den tilgang, som gør det
danske samfund et verdens
stærkeste samfund – med en af
de bedst organiserede offentlige sektorer i verden, et stærkt
erhvervsliv og ikke mindst befolket med veloplyste og kloge
borgere, som hver dag viser
samfundssind.

På blot 24 timer formåede medarbejdere og ledere med en
fantastisk indsats på tværs af
alle afdelinger at omstille organisationen, så vi holder hånden
under vores plejecentre, botilbud og ikke mindst at få etableret et nødberedskab i vores
dagtilbud og skoler til de forældre, som har brug for pasning
af deres børn.

Kaare fortalte bl.a. hvorfor blandede boligområder er afgørende for velfærdsstaten - netop fordi det er her, vi møder
hinanden.

Man kan høre nærmere og tilmelde sig
ved at kontakte Finn Stubtoft.

S-posten

Det er klart, der er et Danmark
før og efter coronakrisen. Der
er en verden før og efter. Og
tilsvarende
for
Albertslunds
vedkommende.

Det er vores fremtid.
Og så hjælper det jo, at det er
en klog og forstandig statsminister som står i spidsen for nationen.
Tak til Mette og Co.

Coronakrisen kommer til at koste arbejdspladser og velfærd.
Og ikke mindst menneskeliv.
Det er umuligt at sige noget
præcist om de langtrækkende
konsekvenser for samfundsøkonomien. Dem må vi finde løsninger på i fællesskab på den
anden side af krisen. Lokalt,
nationalt og internationalt.
Det kalder på en omfattende
fælles politisk indsats. Præcis
som danskerne og albertslunderne også har vist fællesskab i
bekæmpelsen af virussen. Præcis som man på Christiansborg
har lagt det partipolitiske fnid-

De bedste hilsner
Steen
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Vi skal have nyt program
Vi skal have et nyt kommunalpolitisk program. Derfor inviterer vi
dig til at tage aktiv del i arbejdet. Programmet skal blive til det fælles grundlag, som vi går til valg på i november 2021.
Partiforeningens arbejdsgrupper vil i perioden frem til nytår udarbejde forslag til de enkelte dele af programmet. Ved at deltage i en
eller flere arbejdsgrupper kan du få stor indflydelse på den politik,
vi skal føre i de kommende år. Arbejdsgrupperne er åbne for alle
medlemmer af partiforeningen, og de kan efter konkret aftale med
bestyrelsen supplere sig med ikke-medlemmer.
De enkelte emner i det kommende program fordeles mellem vores
fire arbejdsgrupper:
Børnepolitisk arbejdsgruppe: Daginstitutioner, skoler, ungdomsliv, børn med særlige behov.
Kultur- og fritidsgruppen: Kultur, fritid, idræt, foreningslivet.
Miljø-, by- og erhvervsgruppen: Veje, parker, miljøbeskyttelse,
byudvikling, erhverv og beskæftigelse.
Social- og sundhedspolitisk arbejdsgruppe: Socialområdet,
ældre, sundhed.
Vil du være med, så kontakt koordinatoren for den gruppe, du gerne vil deltage i. Du finder kontaktoplysninger her i S-Posten.

S-posten
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direktør i Plastindustrien Thomas Drustrup.

I Danmark er blandt andet
Coop
samt
plastvirksomhederne Plus Pack og
Faerch med i pagten.

Internationalt er aftalen blandt
andet underskrevet af store
virksomheder som Unilever,
Nestlé, Amcor, Pepsico, Bonduelle og Henkel

Danske
med

virksomheder

I Coop er vi godt i gang med at
ændre måden, vi arbejder med
plast og emballage. Vi har allerede reduceret brugen af konventionel og ny plast med
2.500 tons om året, og vi er
rigtig glade for, at Coop nu kan
skrive under på denne internationale pagt med konkrete og
ambitiøse mål. Jeg kan kun opfordre andre danske virksomheder til at gøre det samme.
For det er samarbejdet, der er
altafgørende, hvis vi vil lykkes
med at skabe et bæredygtigt
forhold til plastik i fremtiden,
siger CSR-direktør i Coop Signe
D. Frese.

Den Europæiske Plastikpagt er
indtil nu underskrevet af 12
lande og 66 virksomheder. Antallet kan stige, da det er muligt at melde sig ind også efter
lanceringen.
Plastikpagten forpligter parterne til flere tiltag
•
I 2025 skal al plastikemballage og produkter, der normalt
kun bruges én gang, være designet, så det kan genbruges
og genanvendes.

Selv om vi ikke kan mødes lige for tiden, kan du sagtens melde dig
til en arbejdsgruppe og begynde at udveksle tanker og ideer til det
nye program. Når vi igen kan mødes i større forsamlinger, vil bestyrelsen indbyde til et fællesmøde for arbejdsgrupperne.

• Mængden af ny plastik i engangsprodukter i plastik og plastikemballage skal reduceres
med mindst 20 procent (i
vægt) i 2025.

Når arbejdsgrupperne har afleveret deres forslag i slutningen af december, vil de blive skrevet sammen til et samlet forslag til kommunalpolitisk program. Herefter vil alle medlemmer få mulighed for
at komme med ændringsforslag. På generalforsamlingen i april
2021 tager medlemmerne af partiforeningen så stilling til ændringsforslag og vedtager et samlet kommunalpolitisk program.

•
Indsamling, sortering og
genanvendelse af plastikaffald
skal øges med mindst 25 procentpoint i 2025, og niveauet
skal matche markedets efterspørgsel på genanvendt plastik.

Vær med til at forme fremtidens kommunalpolitik!
Venlig hilsen
Flemming Jørgensen, bestyrelsen
PS. Vil det du læse det gamle program, så klik ind på partiforeningens hjemmeside www.socalb.dk

Jeg er enormt stolt af, at vi
gennem deltagelse i European
Plastics Pact får mulighed for
på europæisk niveau at udbrede vores virksomheders erfaringer med at designe plastemballage til genbrug og genanvendelse. Vi skal have gjort plastemballage til en værdifuld ressource, som bliver brugt igen
og igen, siger administrerende

•
Nye produkter og ny emballage skal i højere grad være
fremstillet af genanvendt plastik i 2025. I gennemsnit skal
mindst 30 procent (i vægt) bestå af genanvendt plastik.
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Ny europæisk plastikpagt
Alt for meget plastik ender i
naturen eller bliver brændt af
til skade for klimaet. Danmark
har sammen med flere europæiske lande, virksomheder og
organisationer indgået en plastikpagt, der skal nedsætte forbruget af plastik og sikre, at
det genanvendes og genbruges
mere.
Afbrænding af plastik går hårdt
ud over klimaet og står for den
største CO2-udledning fra affaldssektoren. Eksempelvis bliver kun ca. 20 procent af det
danske plastikemballageaffald
genanvendt. Derfor skal mere
plastik genbruges og genanvendes, og virksomhederne
skal bruge mindre plastik i produktionen.
EU har sat en række mål for
genanvendelse af plastik, men
blandt andet Danmark, Frankrig og Nederlandene ønsker at
sætte tempoet og ambitionerne
op. Derfor indgår Danmark
sammen med en række europæiske lande i dag en plastikpagt.
En lang række store internationale virksomheder og organisationer skriver også under på
pagten, der sætter nye, ambitiøse mål for at genanvende og
genbruge plastik. Et samarbejde der skal sikre en grønnere
fremtid på tværs af landegrænser.
Samtidig er pagten et stort

skridt mod at tænke designet af
en lang række plastikprodukter
anderledes. Pagtens deltagere
forpligter sig til, at i gennemsnit
skal mindst 30 procent af de
nye produkter og ny emballage
bestå af genanvendt plastik i
2025. Det er første gang der
formuleres et reduktionsmål på
tværs af grænser, og de virksomheder der underskriver skal
arbejde mod mindst 20 procent
reduktion af plastikforbruget i
2025.
Alt for meget plastik ender i
dag i naturen, og vores alt for
høje forbrug slider på klodens
ressourcer. Samtidig bliver alt
for meget plastik brændt af og
udleder CO2, så genanvendelse
af plastik er en vigtig del af at
løse klimakrisen.

S-posten
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politisk litterAtur Læsekreds for litteratur med et socialdemokratisk udgangspunkt; historisk
og aktuelt.
Vi bør læse mere OG vi bør snakke mere om det vi læser

Vi er et par socialdemokrater, der savner lidt dybere læsning og debat om
bøgerne. Et rum for dét er, hvad vi vil skabe.
De senere år er der skrevet rigtigt meget god litteratur af socialdemokrater
og OM vores bevægelse, lagt sammen med andre værker fra tidligere er
der rigeligt at tage fat på.
Den litteratur vil vi gerne dyrke. Vi vil meget gerne have mange andre fra
partiet med.
Læsekredsen bliver tilknyttet biblioteket, og dé vil hjælpe med at skaffe
bøgerne til låns. Vi afholder også læsekreds aftenerne på hovedbiblioteket.
Derfor vil læsekredsen også være åben for alle albertslundere. Det er således ikke en betingelse at være medlem af partiet. Men det er en betingelse
af have læst bogen, vi skal snakke om. Så tag et familiemedlem, en ven
eller bekendt med.
Planen for 2020 er:
Onsdag d. 11. marts 2020. Kl. 19-21 på Biblioteket.
Bog: Lykketoft, Mogens (2019): Erindringer. Rosinante. 567 sider.

Med plastikpagten går vi nu foran på tværs af lande og virksomheder med klare og ambitiøse målsætninger. Vi har brug
for at sætte tempoet op, samarbejde mere og dele erfaringer.

Tirsdag d. 16. juni 2010: kl. 19- 21 på Biblioteket.
Bog: Thurah, Thomas (2011): Statsminister Anker Jørgensen. People's
Press. 500 sider.

Det er det, plastikpagten handler om. Et konkret samarbejde
om en grønnere fremtid med
mindre plastik
og mere genanvendelse,
siger miljøminister Lea Wermelin.

Torsdag d. 17. december 2020. Kl. 19-21 på Biblioteket.
Bog: Jacobsen, Kirsten (2019): Befrielsens øjeblik. Politikens Forlag. 205
sider.

Mandag d. 21. september 2020. Kl. 19-21 på Biblioteket.
Bog: Petersen, Jørgen Henrik (2014): Pligt & ret - Ret & pligt Refleksioner
over den socialdemokratiske idéarv. Syddansk Universitetsforlag. 315 sider.

Kammeratlig hilsen
Thomas Clausen -mobil 28978564
Paw Østergaard Jensen -mobil 21649350
Hvis I kontakter en af os, vil vi sørge for, at den aktuelle
bog kan afhentes på biblioteket
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Vi er sammen om at passe på hinanden
Af Claus Heje
Kandidat til
Regionsrådet

Den 10. marts 2020 blev jeg
endnu en gang kaldt til regionsrådsmøde som suppleant.
Lidt forkølet tog jeg afsted til
mødet, som blev afholdt i en
lidt anderledes stemning, grundet Corona. Så eksempelvis
stod der små tallerkener med
grønt til hver mødedeltager.
Tilsvarende blev nogle punkter
også trukket eller udsat af
selvsamme grund, og derfor
var selve mødet relativt kort og
udramatisk. Muligheden for at
medtage cyklen i natbusser og
ernæringskoncept for hospitalerne var blandt punkterne,
som måske også bedst viser,
hvor bredt regionen favner.
Det punkt, der blev drøftet
længst, var den løbende renovering af de eksisterende hospitaler, nu hvor der bygges nye
hospitaler. Eksempelvis elevatorerne på Rigshospitalet. At de
er funktionelle er også en vigtig
del af at redde liv.
Efterfølgende holdt Stephanie
Lohse, formanden for Danske
Regioner, et oplæg om regionernes fremtidige udfordringer.
I modsætning til tonerne for to

år siden, hvor den daværende
regering talte om at lukke regionerne, er der nu fuld gang i
regionerne, og mange ting er
undervejs. Jeg tror fortsat på,
at det vil styrke sundhedsvæsenet, hvis vi styrker regionerne,
eksempelvis ved at give dem
selvstændig skatteopkrævning.
Men det altoverskyggende var
og er Corona eller Covid 19,
som den også hedder. Man
kunne fornemme den hektiske
aktivitet med at forberede os
bedst muligt på en pandemi
allerede den aften i regionsrådet.
Dagen efter holdt statsministeren sin tale, og mange dele af
hverdagen er sat på hold, vi
undgår håndtryk og afspritter
hele tiden.
I en sådan situation er jeg glad
for at leve i et land, der har et
stærkt sundhedsvæsen og prioriterer et sådan. Det er efter
min mening den første lektie,
som vi ikke må glemme:
Vi skal prioritere et stærkt
sundhedsvæsen. Jeg tror, at vi
lærer mange nye ting i den
kommende tid. Vigtigst af alt
skal vi passe på hinanden. Det
gør vi ved at vise hensyn, vise
ansvarlighed og hjælpe hinanden. Eksempelvis modtager min
mor på 84 ingen besøg, men vi
kan da snakke sammen og lave
indkøb for hende.

S-posten
Dagene efter statsministerens
tale har, trods en forkølelse,
været travle på arbejde for
mig.
Aflysninger og beredskaber har
været nøgleordene. Nu er her
stille. I skrivende stund håber
jeg, at alle tiltag tilsammen vil
sikre, at vi kommer så godt
som muligt igennem pandemien.
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Der går nogen tid, før vi kan
mødes, men vi kan stadig skrive og tale sammen.
Jeg håber, I alle vil passe på jer
og jeres kære. Vi er sammen
om at passe på hinanden.

Claus

Valg af ny folketingskandidat i Taastrupkredsen.
Som I alle ved, så skal vi have valgt en ny folketingskandidat i vores kreds.
Oprindeligt var der lavet en plan, der betyder at anmeldelse af
kandidater med 25 stillere var sat til den 1. april.
Men af hensyn til de anvisninger, som både regeringen, partiets
hovedbestyrelse og partikontoret har udsendt, så har vi aflyst al
aktivitet i partiet indtil videre.
Det betyder også at kredsbestyrelsen har besluttet, at valg af folketingskandidat er udsat. Det betyder, at vi først forventer at have
valgt en ny folketingskandidat i løbet af efteråret.

Sidste frist af indlevering af stillerlister for de interesserede kandidater er nu sat til 1. september.
Når vi forhåbentlig snart vender tilbage til lidt mere normale tilstande, vil der blive udarbejdet en ny plan for gennemførelse af
kredsgeneralforsamling og gennemførelse af eventuelle urafstemninger.
Dette vil I naturligvis komme til at høre mere om.
Vi vil orientere løbende gennem udsendelse af nyhedsbreve.
Pas godt på jer selv.
Finn Stubtoft

