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Kalenderen  

Oktober 
5.    Byudviklingsgruppen, kl. 19.00 

Rådhuset 
6. Børnepolitisk gruppe, Rådhuset 

kl. 19.00 
7.    Møde om byudvikling på COOP

-grunden, kl. 16.30 
10.  Al-camino, start fra ”Manden 

ved badekarret” kl. 11.00 
12  Kommunalbestyrelsesmøde, 

Rådhuset kl. 18.00 
13. Bestyrelsesmøde, Cafeen 

Sundhedshuset kl. 19.30 
16. Torvedag i centret, kl. 11-13 
24.  Cykeltur med borgmesteren , 

Fængselsporten, kl. 10.00 
25. Social– og sundhedsgruppen, 

Rådhuset kl. 19.00 
27. Ordinær generalforsamling, 

Rådhusets kantine, kl. 19.00 
30. Torvedag i centret, kl. 11-13 
 

November 
4.   Byudvikling i Hersted Industri-

park, Naverland 2, 6., kl. 17.00 
6.   Torvedag i centret, kl. 11-13 
9.   Kommunalbestyrelsesmøde, 

Rådhuset kl. 18.00 
10. Bestyrelsesmøde, Birkelund-

gård, kl. 19.30 
16. Kommunalvalg og regionsvalg 

Stem 
og få flere til at stemme  
 
Nu nærmer kommunalval-
get sig – det er den 16. 
november i år, og samme 
dag er der valg til regions-
rådet. 
 
Det er vigtigt, at du stem-
mer, men det er ligeså 
vigtigt, at du får andre til 
at stemme på Socialdemo-
kratiet. 

Socialdemokraterne i Albertslund 

 

S-posten 

Dit og mit Albertslund 
er løftet om, at morgen-
dagen skal blive bed-
re. Et stærkere, rigere og 
grønnere Alberts-
lund. Det er Socialde-
mokratiet garanten for. 

Steen Christiansen  
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S-POSTEN 
Medlemsblad for  

Socialdemokraterne i Albertslund. 

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

Indlæg 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, Folkebib-
liotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl.  

Leveringsproblemer - kontakt 
Aage Jensen, tlf.. 60 35 05 02 
 

                              Vi har brug for din E-mail 
 
Forrige år blev det besluttet, at der kun skal udkomme 6 numre af s-
posten. Derfor har vi brug for din e-mail, så vi kan komme i kontakt med 
dig mellem numrene. 
 
Vi sender nyhedsbreve, løbende informationer, invitationer, flytning eller 
aflysning af arrangementer, m.m. 
 
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 beske-
der 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  

Indhold: 
 
Redaktion og bladets indhold ...... side   2 

Generalforsamling ...................... side   3 

Valghjemmeside ......................... side   3 

Gunvors kongrestale ................... side   4 

Fotos fra kongressen ................... side   5 

Møder om byudvikling ............... side   6 

Ture i oktober ............................. side   7 

Gruppens hjørne ......................... side   8 

Samrådsinflation og Støjberg ...... side   9 

Dagsorden generalforsamling ..... side 10 

Møder i baggrundsgrupper .......... side 11 

Ældrestyrken .............................. side 12 

Unge og arbejdsmarked .............. side 13 

Kalenderen.................................. side 14 

A-gruppen    ................................ side 15 

Partiforeningens bestyrelse     ..... side 16 

 

 

 
Indmelding til partiforeningen 
 
Fremover foregår indmeldelse via 
foreningens hjemmeside: 
Www. Socalb.dk 
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Generalforsamling 
 

Onsdag d. 27. oktober kl. 19.00 er der generalforsamling i 
Rådhusets kantine.  
 
På dagsordenen er bl.a. beretninger fra folketingskandidat og 
regionsrådskandidat, orientering fra borgmester og formand 
samt valg af kreds– og regionsrepræsentanter. 
 
I kan læse hele dagsordenen omme i bladet.  

 

Kom og vær med. 

 
 

Klik ind på vores valg-hjemmeside: 
 
 
 

www.stemsteen.dk 

 
 

Vi skal videre - sammen 
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           Biodiversitet 

Gunvor Wibroes tale 
til kongressen den 
18. sept. 2021 

 
I år er det 150 år siden, at So-
cialdemokratiet blev stiftet. Men 
vi kan også fejre en anden rund 
fødselsdag. I år er det nemlig 
også 50 år siden, at Danmark 
fik sit første miljøministerium.  
 
Ja, Danmark skrev faktisk ver-
denshistorie, for det var ver-
dens første miljøministerium. 
Regeringen dengang var social-
demokratisk. Statsministeren 
hed Jens Otto Krag, og miljømi-
nisteren var Jens Kampmann. 
 
Der er ingen tvivl om, at miljø 
og klima er en vigtig del af So-

cialdemokratiets arbejde og 
DNA. Og det arbejde er vigtige-
re nu end nogensinde før. FN's 
seneste klimarapport fortæller 
os med grumme tal, at kloden 
brænder. At temperaturstignin-
ger er lige så voldsomme, som 
vi havde frygtet. 
 
Vores dyre- og planteliv er 
presset af klimaforandringer. 
40% af verdens insektarter er 
truet af udryddelse. WWF for-
tæller, at 70% af jordens øko-
systemer er delvist ødelagte. 
Og herhjemme viser tal fra 
Danmarks Naturfredningsfor-
ening, at 1800 dyre- og plante-
arter er i fare for at uddø i nær 
fremtid.  

 
Forskere siger, at vi står over-
for den 6. store masseudryd-
delse af dyre- og plantearter. 
Skræmmende! 
 
Vi har allerede fokus på vores 
fælles klima. Det er livsvigtigt 
og godt! Men verdens biodiver-
sitet kollapser. Og det kommer 
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til at ramme os alle hårdt. Både 
at vi taber dyre- og plantearter. 
Men et biodiversitets-kollaps 
kan medføre et kollaps af ver-
dens fødevareproduktion. Med 
forfærdelige konsekvenser for 
mennesker på hele kloden. 
 

 
Vi står på en brændende klode 
og platform, når det gælder 
biodiversitet herhjemme og i 
resten af verden.  
 
Socialdemokratiet har historisk 
set gået forrest ift. klima- og 
miljø-dagsordenen. Med ver-
dens første miljøministerium, 
og Svend Auken som af mange 
blev betragtet som en af Kyoto-
aftalens fædre. Det er en del af 
vores historie. 
 
Nu gælder det indsatsen for 
biodiversitet. Der brug for en 
kæmpe indsats her. Gennem 
indsamling af viden, folkelig 
forankring, uddannelse, part-
nerskaber og ikke mindst 
muskler.  

Vi har brug for et arbejds- og 
videnscenter til at opsamle alt 
dette. Et Nationalt Videns-
center for Biodiversitet.  
 
Og I skal være mere end vel-
komne til at etablere det i Taa-
strupkredsen, Vestegnens grøn-
ne hjerte.  
 
Vi har pladsen, interessen og 
erfaringen her. Så det er bare 
at sætte i gang. Til gavn for 
miljø og biodiversitet. 

Folketingskandidat Gunvor Wib-
roe og miljøminister Lea Werme-

lin på kongressen 
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Se byens udvikling 

Møde om byudvikling på COOP-grunden 
 
Dag: Torsdag den 7. oktober 
Tid:   kl. 16.30 - 18.00 
Sted: Vi mødes ved ”Cirkelpigen” foran COOPs hovedsæde 
 
I de kommende år vil COOP flytte sine lagre fra Albertslund og kun 
beholde sit hovedkontor på Vallensbæk Torvevej. I stedet vil der 
komme en helt ny bydel, COOP Byen. Den vil først og fremmest 
rumme mange boliger, men også butikker og daginstitution.  
Byggeriet forventes at gå i gang om et års tid. 
 
Kom og hør borgmesterens visioner for udviklingen af denne nye 
bæredygtige bydel og hør COOP fortælle om planerne.  
 

Alle er velkomne! 
 
 
 

 
Hør om udviklingen af Hersted Industri-
park 
 
Dag: Torsdag den 4. november 
Tid:   kl. 17.00 - 18.30 
Sted: Vi mødes i DOLL Visitor Center, Naverland 2, 6. sal 
 
Over de næste mange år vil der ske en gradvis omdannelse 
af Hersted Industripark. Fra at være et traditionelt erhvervs-
område vil det med tiden blive til et område med både boli-
ger og erhverv. 
 
Kom og hør borgmesteren fortælle om planerne og om, hvad 
de vil betyde for Albertslund. 
 
Alle er velkomne! 
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Ture i oktober 

 EFTERÅRS AL-CAMINO 
 
Dag: Søndag d. 10. oktober 
Tid:   kl. 11.00 - 14.00 
Sted: Manden i Badekaret (ved stationen) 
 
Turen vil gå mod Syd. Her vil vi komme gennem rækkehusene, 
forbi de nye vægmalerier mellem Oksens og Vædderens Kvarter. 
Vi vil fortsætte mod Høegsbjerget/ Kongsholmparken/ Vådområ-
derne ved Hyldagerbakker.  
 
Der vil være et stop ved Dyregården, og derfra vil vi gå mod Vest 
over Roskildevej, gennem Egelundparken til Badesøen/Stadion. 
På tilbageturen vil vi runde Vridsløselille, Fængselsgrunden. 
 
Turguider er Claus Heje og Ulla Nielsen 
 

Alle er velkomne! 
 

CYKELTUR MED BORGMESTER STEEN 
 
Dag:  Søndag 24. oktober 
Tid:    kl. 10.00 - ca. 14.00 
Mødested: Vridsløselille Fængsel (porten) 
 
Turen vil føre os gennem vores by via vores stisystem. Fra Vridslø-
segrunden vil vi køre mod den sydlige del af byen forbi gård– og 
rækkehusene videre mod Kongsholmparken/vådområder/
Hyldagerbakker, omkring Toftegården (dyregården) og videre over 
Roskildevej mod den vestlige del af byen.  
 
Her vil vi komme omkring Bofællesskabet Lange Eng, Biotopia, Bir-
kelundgård og Badesøen/ Stadion. 
 
Derfra går turen videre mod Hersted Industripark og DOLL. 
Derfra vil turen gå tilbage mod Albertslund Centret. 
 
Undervejs på turen vil vi gøre ophold, hvor Steen vil fortælle om 
byens udvikling. 
 

Alle er velkomne! 

Ture i oktober 
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Gruppens hjørne 

 
Ved borgmester Steen Christiansen 
 
Efteråret er normalt hektisk på den politiske 
front med et budget, der skal falde på plads. I 
år venter der et kommunal- og regionsrådsvalg 
lige om hjørnet – og for byens seniorer også et 
valg til Ældrerådet.  
 
Demokratiet lever i bedste velgående i byen og 
debatten vil folde sig ud frem mod valgdagen. 
Også A-kandidaterne er klar og allerede i gang. 
Pixi-udgaven af vores valgprogram er hus-
standsomdelt af vores flittige omdelerkorps. Tusind tak for indsat-
sen – det gik så godt, så vi kommer til at trække på jer igen i løbet 
af efteråret.  
 
På den politiske front er vi i skrivende stund i gang med budgetfor-
handlingerne. 
 
Den ene store udfordring bliver at tilpasse anlægssiden til det be-
folkningsudviklingstræk, der kommer de kommende år. Det vil kræ-
ve store investeringer i den menneskelige infrastruktur i form af 10
-11 nye daginstitutioner og en udvidelse af skolekapaciteten sva-
rende til 10 spor frem med år 2032 – og så er der alt det midtimel-
lem: nye klubber, idrætsfaciliteter, byrum, veje – og meget mere.  
 
Den anden store udfordring bliver at holde hånden under velfærden 
og sikrer et fortsat socialt ansvarligt Albertslund. Både i forhold til 
de mest udsatte borgere,  men også børn, unge og vores ældre 
medborgere. Vi kommer ikke uden om nogen besparelser, men det 
bliver så lempeligt som overhovedet muligt.  
 
På den anden side af budgettet starter valgkampen for alvor og her 
får vi brug for hinanden til at sikre et godt resultat for partiet og 
helst et styrket mandat til at stå i spidsen for Albertslund.  
 
Vi skal nemlig videre – sammen.  
 
De bedste hilsner 
Steen 
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Det karakteristiske for den blå 
blok i Folketinget er, at ethvert 
tilfælde, de hører om, udløser, 
at de indkalder ministeren i 
samråd. 
 
Senest så vi det, da Peter 
Skaarup via medierne havde 
fået kendskab til, at der var 
problemer med vagtcentralen i 
Region Hovedstaden. Straks 
meddelte han, at han havde 
indkaldt sundhedsministeren i 
samråd om det. Velvidende at 
ansvaret er Region Hovedsta-
dens, og han har ikke mindre 
end 3 partifæller i regionsrå-
det, hvoraf den ene er medlem 
af sundhedsudvalget. 
 
Fremfor at indkalde til Samråd 
med ministeren, så kunne han 
jo bare kontakte sit eget med-

lem i regionens sundhedsud-
valg – det er helt urimeligt, at 
ministeriet nu skal udarbejde 
en redegørelse til ministeren, 
som du kun kan lave ved at 
bede om en redegørelse fra 
regionen – det er unødigt træt-
te og spild af borgernes skatte-
kroner.  
 
Men det må skyldes, at Peter 
Skaarup ikke har tillid til dem!! 
 
Nej, det handler om at komme 
i medierne efter modellen:  
Ih, hvor jeg handler/gungrer!!  
 
Beskæmmende. 
 
JKJ 

Samrådsinflation 

Når holdning og handling IKKE følges ad 
 
I Politiken 3. september kunne man læse følgende beskrivelse af Inger 
Støjberg om mødet i Rigsretten: 
 
Inger Støjberg kom nærmest svævende gennem den smukke september 
morgen i koboltblå kjole og høje sorte sko… 
 
Kan vi ikke også få at vide, hvad anklageren havde på af tøj herunder 
hans sko, slips m.m. og kom han ”svævende/trampende etc.?” 
 
Politiken er altid på den høje etiske hest, når det gælder andre. men an-
giveligt ikke, når det gælder dem selv. 
 
For god ordens skyld: Jeg er under ingen omstændigheder en fan af Inger 
Støjberg – tværtom! 

JKJ 
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Der indkaldes til ordinær generalforsamling 

Onsdag d. 27. oktober 2021, kl. 19.00 i Rådhusets kantine 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent 
4. Valg af stemmetællere 
5. Beretninger: 

 a. Landspolitisk v/ folketingskandidat Gunvor Wibroe 
 b. Regionen v/ regionskandidat Claus Heje  
 

6. Orientering fra borgmesteren  
7. Orientering fra formanden  
 
8. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage  
 før generalforsamlingen) 
 
9. Valg af 7 kredsrepræsentanter og 3 suppleanter. 
  a.Kredsrepræsentanter. På valg er: Anne Hultengren, Finn Hul- 
     tengren, Hans Erik Sølby, Susan Steinhauer, Lone Poulsen,  
              Per Sheye og Per Gustafsson. 
  b. Suppleanter. På valg er Britta Schneider Jørgensen, Ole Borg-
      strøm og Karsten Wenneberg 
 
10. Valg af 4 regionsrepræsentanter og 3 suppleanter.  
  a. Regionsrepræsentanter. På valg er: Elisabeth Bentzen, Finn  
      Stubtoft, Vibeke Storm Rasmussen og Dorthe Holm. 
  b. Suppleanter. På valg er: Lone Poulsen, Anne Hultengren og  
      Finn Hultengren 
 
11.  Eventuelt 
 
Medbring kaffe/the og krus. Partiforeningen serverer lidt frugt m.v. 
 
Med venlig hilsen 
Flemming Jørgensen 
formand 
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Social og sundhedspolitisk baggrundsgruppe  

 
Mandag d 25/10 kl. 19 -21 Rådhusets kantine 
 
På dagsordenen er den sidste slutspurt op mod kommunalvalget 
og en snak om første emne efter valget: En ny handicap politik.  
 
Vi skal også snakke om, hvad vi gør med vores bag-
grundsgruppe efter valget. Hvem skal løfte ansvaret og 
hvilke emner skal vi kaste os over.???? 
 
Vel mødt Paw 

Børnepolitisk gruppe  

 
Tænketankens anbefalinger kommer vi til at drøfte meget mere om 
i den børnepolitiske baggrundsgruppe, så meld jer meget gerne på 
banen til enten Ole Borgstrøm eller til Marianne Burchall. 
 
Det næste møde er: Onsdag, den 6. oktober kl.  19 – 21 
 
Vi mødes i forhallen på Rådhuset. 

 
Det næste møde er: Tirsdag, den 5. oktober kl.  19 – 21. 
Kontakt Per Sheye eller Dogan Polat og hør nærmere. 
 
Vi mødes i forhallen på Rådhuset. 

Byudviklingsgruppen 
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                       ARBEJDSGRUPPER 
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 
Ole Borgstrøm  Tlf.: 50 84 60 60 
E-mail: Ole_b@msn.com 
 
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 

ÆLDRESTYRKEN 
vores seniorklub for medlemmer + 60  

Vores seniorklub er kommet godt fra start. På det første møde d. 
12. august var mange interesserede partimedlemmer mødt op for 
bla. at høre Ældrerådets formand Bente Clausen fortælle om valget 
til Ældrerådet og om rådets arbejde.  
 
Det næste ”møde” var et besøg i Biotopia den 9. september med 
Povl Markussen som guide. 

 
Næste møder er: 

 
14. oktober kl. 10 -12 
Vi mødes i Sundhedshuset, mødelokale Udsigten. Her får vi besøg 
af regionskandidat Claus Heje til et snak om sundhedspolitik og 
ulighed i sundhed.  

 
11. november kl. 10 -12 
Vi mødes i Sundhedshuset, Køkken/Alrummet. 
 
Vi får besøg af kommunens pårørenderådgiver, Lene Ciccolini.  
Forhold for pårørende er et emne, der har fyldt meget i vores bag-
grundgruppe for Social– og Sundhedspolitik, og som har ført til, at 
vi som parti har fået ansat en pårørenderådgiver i kommunen. 
 
Tovholder på de to møder: Marianne Nelhorf-Holm, 25 37 72 33  
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For mange unge forlader folkeskolen uden tilstrækkelige 
kundskaber– På trods af det generelt stigende uddannelses-
niveau er der for mange børn og unge, der hægtes af allere-
de i folkeskolen.  
 
15 pct. af en ungdoms årgang forlader folkeskolen uden til-
strækkelige kundskaber og færdigheder til at kunne fortsæt-
te direkte på en ungdomsuddannelse. 
 
Samtidig er der for mange unge, der ikke kommer videre ef-
ter folkeskolen og heller ikke er i arbejde. Denne gruppe ud-
gør ca. 45.000 unge i alderen 15--24 år.  
 
Adskillige reformer og initiativer til trods er det endnu ikke 
lykkedes at nedbringe antallet af unge uden uddannelse og 
arbejde væsentligt. Vi må ikke acceptere, at børn og unge 
hægtes af. 
 
Det skriver vores statsminister – enig i, at det er uacceptabelt. 
Svaret er måske, at vi har ”boliggjort” erhvervsuddannelserne, 
men også at erhvervslivet ikke opfylder deres forpligtigelse til prak-
tikpladser –  og derfor også er en del af problemet. 
 
Vi har brug for kloge hænder! 
JKJ 

45.000 unge er hverken i arbejde eller uddannelse 
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KALENDER: 

 
Oktober 
 
5.    Møde i byudviklingsgruppen, kl. 19.00 Rådhuset 
6. Børnepolitisk gruppe, lokale på Rådhuset kl. 19.00 
7.    Møde om byudvikling på COOP-grunden, ved Cirkelpigen kl. 16.30 
10.  Al-camino, start fra ”Manden ved badekarret” kl. 11.00 
12  Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18.00 
13. Bestyrelsesmøde, Cafeen Sundhedshuset kl. 19.30 
16. Torvedag i centret, kl. 11.00—13.00 
24.  Cykeltur med borgmesteren , Fængselsporten, kl. 10.00 
25. Møde i social– og sundhedsgruppen, Rådhusets kantine kl. 19.00 
27. Ordinær generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.00 
30. Torvedag i centret, kl. 11.00—13.00 
 
November 
 
4.   Møde om byudvikling i Hersted Industripark, Naverland 2, 6.sal, kl. 17.00 
6.   Torvedag i centret, kl. 11.00—13.00’ 
9.   Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhus t kl. 18.00 
10. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 
13. Deadline S-posten 
16. Kommunalvalg og regionsvalg 
23. S-posten udkommer 
 
 
 
 

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 
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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 beskæftigel-
sesudvalg 

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) 
 
Idrætsrådet (F) 
Kultur-og fritidsudvalg 
Miljø– og byudvalg 
Udvalg for byudvikling  17.4 
 
Social–og sundhedsudvalg 
Udvalg for plejeboliger 17.4 
 
Erhvervs– og beskæftigel-
sesudvalg 
Temaudvalg (17.4)  
Børn og unge udvalg 
 
1. suppleant 

Qasir Mirza 
Blokland 18 1. th 
 
 
 
 
Paw Østergaard Jensen 
Kærgården 4. 2. th 
 
 
 
Jørn Jensby 
Vridsløsestræde 16 
 
 
Nils Jensen 
Rytterhusene 25 
 
 
Tina Christiansen 
Hjortens kvt. 3 C 
 
 
Carsten Boje Larsen 
Horsholmstræde 2 

Tlf..: 53 60 63 28 
E-mail: 
Qasir@Blokland.dk 
 
 
 
Tlf.: 21 64 93 50 
E-mail: 
pawjensen950@hotmail.com 
 
 
Tlf.: 20 81 28 51 
E-mail: 
Jensby-korsholm@webspeed.dk 
 
Tlf.:  40 43 77 31 
E-mail:  
nilsulla@yahoo.dk 
 
Tlf.: 25 33 44 40 
E-mail: 
tct@albertslund.dk 
 
Tlf.: 30 56 66 30 
E-Mail: cbojelarsen@gmail.com 

   

    

   

   

   

   

Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

Folketingskandidat   Gunvor Wibroe   29 91 77 11  gwibroe@gmail.com  

Regionsrådsformand       Lars Gaardhøj , formand@regionh.dk 

Kredsformand    Per Gravgaard Hansen  Tlf. 20266852  gravgaard3@hotmail.com 
 

 

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



(label) 

Partiforeningens bestyrelse 

(f) betyder medlem af forretningsud-
valget 

Formand  Flemming Jørgensen (f) 
Snebærhaven 48 
Tlf.: 25 39 83 23 

E-mail: 
Flemming.snebar48@gmail.com 
  

Næstformand Aase Elkott (f) 
Snebærhaven 56 
Tlf.: 20 43 34 84 

E-mail: 
aase@prime-asp.com 
 

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

E-mail: 
elseboel@stofanet.dk 

Sekretær: Nikolaj K. Carlsen (f) 
Nyvej 31 st. tv,  
Tlf.: 60 60 78 68  

E-mail: 
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com 

Bestyrelses-
medlemmer: 

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

E-mail: 
Britta.snebar48@gmail.com 

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

 E-mail: 
Ole_b@msn.com 

 Henrik Seidenfaden 
Albertslundvej 10 
Tlf..: 22 40 90 97 

E-mail: 
Henrikseidenfaden@mail.dk 
 
  

 Ulla Nielsen 
Bjørnens Kvt. 6D 
Tlf..: 31 65 85 00 

E-mail: 
Ulla-nullert@hotmail.com  

 Ida Ottesen 
Galgebakken Sønder 6 ,16 A 
Tlf..:23 71 25 73 

E-mail: 
ottesen1605@gmail.com 

Suppleanter:   

 Marianne Nelhorf-Holm  
Linde Alle 6. st. th 
Tlf..: 25 37 72 33 

E-mail: 
mnelhorf@gmail.com 

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

E-mail:  
prs@webspeed.dk 

 Rukhsana Ali  
Porsager 92 
 

E-mail: 
info.ibcg@gmail.com 


