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Kalenderen  
 
Januar 
 
13. Ældrestyrken, Sundhedshuset, 

Køkken/Alrummet, kl. 10.00 - 
12.00 

18. Bestyrelsesmøde, Sundheds-
huset, Udsigten, kl. 19.30 - 
21.30 

 
Februar 
 
4.-5. Konference for bestyrelsen, 

KB-gruppen og ikke-valgte kan-
didater om valget, medlems-
hvervning, kommunikation til 
borgerne m.m. 

8. Kommunalbestyrelsesmøde, 
Rådhuset, kl. 18.00 

10.  Ældrestyrken, Sundhedshuset, 
kl. 10.00 - 12.00 

15.  Bestyrelsesmøde, Sundheds-
huset, Caféen, kl. 19.30 - 21.30 

16. Medlemsmøde om COOP By-
en, Herstedøster Skole, Musisk 
Rum Syd, kl. 19.00 - 20.30 

24. Social– og Sundhedspolitisk 

Baggrundsgruppe. Kontakt 
Paw om tid, sted og dagsor-
den. 

 
Velkommen 2022 

 
Velkommen til et nyt år  

og til en ny kommunalbe-
styrelsesgruppe for de 

næste fire år. 
 
Der bliver nok at tage fat på 
for vores nye gruppe, for 
bestyrelsen og for alle andre 
medlemmer, der vil spille en 
aktiv rolle, når vores politi-
ske visioner og mål skal 
omsættes til konkret politik 
og til resultater til gavn for 
borgerne.  

Socialdemokraterne i Albertslund 

 

S-posten 
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                              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  

Indmelding til partiforeningen 
 
Fremover foregår indmeldelse via 
foreningens hjemmeside: 
Www.Socalb.dk 
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Ved borgmester  
 
Steen Christiansen 
 
2021 har været præget af to 
store rystelser. Covid19 senest 
med omikrons ankomst og kom-
munalvalget d.16.november. 
Landet over gik Socialdemokra-
tiet i langt de fleste storbykom-
muner markant tilbage. Det 
gælder også i Albertslund, hvor 
vi gik 7,8% tilbage og mistede 
to mandater. 
 
Det er og bliver et skuffede re-
sultat. Ikke mindst taget i be-
tragtning, at alle A-kandidater 
leverede en fejende flot og 
energisk indsats. Kæmpe tak for 
den. Det samme gælder besty-
relsen og jer mange medlem-
mer, der bl.a. har bidraget med 
flere husstandsomdelinger.  
 
Stor, stor tak for indsatsen. 
 
Ganske som vi lokalt tager an-
svaret for valgresultatet, når 
det går godt, skal vi også tage-
ansvaret, når der går dårligt. Et 
socialdemokratisk valgresultat 
ved kommunalvalg i Albertslund 
skal i videst muligt omfang, nås 
uafhængigt af, hvordan det går 
partiet nationalt.  
 
For vi skal være det store parti, 
der favner alberslundernes 
drømme og forhåbninger – både 

til en hverdag med ordentlig 
velfærd og drømmene og for-
håbningerne til fremtiden. 
 
Vi skal derfor være ydmyge og 
lydhøre overfor signalerne i 
resultatet. Derfor er der også 
igangsat en evaluering, der i 
første omgang involverer be-
styrelse og kandidater, men vi 
skal selvklart have bredt eva-
lueringen og diskussionerne ud 
i partiet. Det kommer I til at 
høre mere om. 
 
Som I ved, var det efterfølgen-
de konstitueringsforløb hektisk 
og surrealistisk. Det kunne 
kalde på mange ord, men nu 
handler det om at se fremad 
og komme i arbejdstøjet. 
 
Men det er vigtigt at under-
strege, at vi efterfølgende hav-
de et godt og tillidsfuldt sam-
arbejde om konstitueringen 
med de partier, der pegede på 
os til at stå i spidsen for byen. 
Det lover godt for det kom-
mende samarbejde i kommu-
nalbestyrelsen, hvor der også 
er hele 12 nyvalgte kommu-
nalbestyrelsesmedlemmer.  
 
  

Gruppens hjørne 
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Vi kom også ud af konstituerin-
gen med fornuftig formandspo-
ster for Miljø og By, Social- og 
Sundhedsudvalget og Idrætsrå-
det. Vi er stærkt repræsenteret 
i alle udvalg og lang række råd 
og nævn. Det er gode platfor-
me for solide, socialdemokrati-
ske dagsordner.   
 
Det er den nye gruppe så klar 
til, og vi er i gang med at plan-
lægge vores arbejde – også 
med en langt mere aktiv ind-
dragelse af medlemmerne i 
partiforeningen, men også me-
re offensiv politisk linje og ind-
dragelse af albertslunderne tid-
ligere i vores politiske arbejde. 
Hvordan vil vi vende tilbage til i 
løbet af foråret.   
 
I forhold til Regionen ydede 
vores kandidat Claus Heje en 
fin indsats, som trods markant 
stemmefremgang, desværre 
ikke blev kronet med et valg til 
Regionen. 
 
Derimod lykkedes det at fast-
holde formandsposten i Regi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onsrådet på socialdemokratiske 
hænder, hvor jeg er sikker på, 
at Lars Gaardhøj kommer til at 
gøre det rigtigt godt de næste 
fire år. 
 
Og med en pandemi, der bul-
drer derudaf er der nok at se til 
for en Regionsrådsformand. 
 
 
Der er også al mulig grund til at 
takke medarbejdere og ledere i 
Albertslund for en formidabel 
indsats i hele 2021, hvor hjem-
mepleje, plejecentre, skoler, 
sfo’ere, klubber, kulturinstitutio-
ner og Rådhusets administration 
har holdt skruen i vandet på 
den velfærd og omsorg, der er 
så vigtigt for byens borgere. 
 
 Tusind tak for indsatsen. 
 
 Glædelig jul og godt nytår til 
jer alle. 
 
 De bedste hilsner 
Steen 
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Tak for kampen 
 
 
 
 
 
 
2323 personlige stemmer blev det til ved regionsrådsvalget til Regi-
on Hovedstaden i november. Havde det været i 2017 havde det 
rakt, men ikke denne gang. Vi fik et hårdt valg og jeg må endnu en 
gang være suppleant. Den opgave vil jeg tage alvorligt, ikke mindst 
fordi jeg er dybt taknemmelig for de 2323 stemmer. I vil derfor hø-
re fra mig i de kommende år. Jeg lærte af sidste periode at en sup-
pleant også kan komme til regionsrådsmøder ofte, særligt i det sid-
ste år. Jeg er klar og følger med. 
 
Jeg vil gerne sige tak til jer alle for et godt samarbejde, både jer, 
der valgte at gøre en særlig indsats for mig og regionsrådsvalget, 
og hele holdet af kandidater til kommunalbestyrelsen. Det har væ-
ret fantastisk at arbejde sammen med jer og en stor ære at være 
Taastrup kredsens kandidat. 
 
De 2323 personlige stemmer er et godt valg: det er for mig en 
fremgang på 50 %, og denne gang er jeg den kandidat til regions-
rådet på tværs af alle partier der har fået flest personlige stemmer, 
både i Høje Taastrup og i Albertslund. Jeg glæder mig særligt over, 
at Steen fortsætter som borgmester og at et stærkt hold fortsætter 
i kommunalbestyrelsen. 
 
Med disse ord ønsker jeg jer et godt nytår. 
Claus 
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Albertslund Kommune skal have en ny kommuneplan. Den skal fast-
lægge de overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske 
udvikling.  
 
I planen skal der være retningslinjer for, hvordan kommunens area-
ler skal anvendes fremover. Hvad må der bygges? Hvor tæt og højt 
må der bygges? I hvilken rækkefølge skal kommunen udbygges?  
Et forslag til kommuneplan er i høring frem til 24. januar. På kom-
munens hjemmeside kan man finde hele kommuneplanen med mål 
og retningslinjer for byens udvikling og konkrete rammer for de en-
kelte bolig- og erhvervsområder. 
 
Kommuneplanens mål er funderet i byens historie og stolte traditio-
ner for fællesskab, medborgerskab og det gode hverdagsliv.  
Kommunalbestyrelsen vil bl.a.: 
 
• Sikre at bæredygtighed og omtanke skal kendetegne byudviklin-
gen med fokus på en varieret arkitektur og velovervejede by- og 
landskabsrum.  
 
• Sikre en bæredygtig byudvikling som bidrager til at kommunen 
lever op til sin forpligtigelse til at mindske CO2-udledningen.  
 
• Sikre at Albertslund opleves som en grøn by, ved blandt andet at 
plante flere træer og indrette byen med natur, der kan noget for-
skelligt.  
 
• Anvende landskabsprojekter som redskaber til både at reducere 
støj og højne de rekreative værdier samt biodiversiteten. 
 
• Skabe en byudvikling, der understøtter, at der er råd til velfærd 
for de svageste borgere og den brede befolkning. Der skal være go-
de skoler, daginstitutioner og kulturtilbud, så Albertslund er en god 
by at bo i.  
 
• Sikre en by i balance - en by med et økonomisk råderum til vel-
færd og med overskud til at forebygge og forbedre. Vi arbejder med 
en planlægning, der skal sikre, at boligudviklingen sker i takt med 
udviklingen af den nødvendige service.  
 
• Understøtte at byens nye boligområder får et varieret og attraktivt 
udbud af boligformer og familieboliger. 
 

Ny plan for kommunen 
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• Skabe rammer, hvor vi kan lære hinanden at kende og opbygge 
tilhørsforhold, fællesskaber og fælles historier. 
  
• Give byrummene en tydelig identitet og bruge kunst og kultur til 
at give livsglæde, pirre nysgerrigheden og prikke til kreativiteten og 
livsmodet.  
 
• Inddrage borgere, virksomheder og interessenter, så alle bidrager 
til udviklingen af fremtidens Albertslund og tager ejerskab for byens 
udvikling. 
 
Forslaget til kommuneplanen er velskrevet og interessant læsning 
for alle, der interesserer sig for byens udvikling.  
 
Hvis du læser forslaget og har kommentarer eller ændringsforslag 
til det, kan du sende dit høringssvar til kommunen frem til 24. ja-
nuar. Du er også velkommen til at skrive eller ringe til den nye for-
mand for Miljø- og Byudvalget Marianne Burchall eller formanden 
for Byudviklingsudvalget Dogan Polat. Du finder deres kontaktop-
lysninger på næstsidste side i S-posten. 
 
Venlig hilsen 
Flemming Jørgensen 
Formand 

 
Medlemsmøde om COOP Byen og andre aktuelle byud-
viklingsprojekter 
 
Planlægningen af den nye bydel omkring COOPs hovedkontor på Val-
lensbæk Torvevej er i fuld gang. Kommunalbestyrelsen har i møde den 
14. december sendt et forslag til lokalplan til lokalplan 2.12 - Coop By-
ens vestlige bydel i offentlig høring frem til 20. februar 2022. 
 
Kom og hør om planerne for den nye bydel og kom med dine syns-
punkter. 
 
Du vil også kunne høre om andre aktuelle byudviklingsprojekter. 
Mødet foregår den 16. februar kl. 19.00 – 20.30 i Musisk Rum Syd  
På Herstedøster skole 
      
Oplægsholdere: Marianne Burchall og Dogan Polat. 
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Ulla Nielsen 
 
Nyt medlem for socialdemokratiet i KB, det er 
hvad jeg nu kan kalde mig fra 01.01.22.  
Med i følgende udvalg: 
Børne/Skole 
Kultur/Fritid 
Udsatte børn og Handikappede 
Bestyrelsesmedlem for Mosen I/S 
 
Min rejse hertil startede egentlig for 4 år siden, hvor jeg deltog ak-
tivt i valgkampen som støtte for Ole Borgstrøm. Efterfølgende blev 
jeg aktiv i baggrundsgruppen for Børn/skole gruppen og senere i 
Kultur/fritid. De sidste par år har jeg været med i bestyrelsen, her 
var jeg så heldig at blive kampagneleder, hvor jeg bl.a. har arran-
geret torvedage, ture med Borgmesteren og Al-camino, den sidste i 
samarbejde med Claus Heje.   
 
Da jeg valgte at blive kandidat, var det bl.a. fordi jeg havde lyst til 
at have indflydelse på fremtidens Albertslund, nok særligt byens 
børn og unge. Desuden har Syd også en stor betydning for mig. Det 
er her jeg både bor og arbejder. Jeg er ansat i en af byens daginsti-
tutioner.  
 
Jeg har et håb om at vi kan få åbnet et traktørsted i Syd, en afløser 
for Bakkehuset, så man kan nyde en kop kaffe/kakao efter en tur i 
vores skønne natur, og ikke mindst få gang i musik/teater arrange-
menter i vores amfiteater på Høegsbjerget. 
 
Bedste hilsner 
Ulla Nielsen 

Nye medlemmer af kommunalbestyrelsen 
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Akhlaq Ahmad 
 
Jeg er 50 år, gift og har fire børn. Jeg har boet 
stort set hele mit liv i Albertslund – Til dagligt be-
skæftiger jeg mig som IT-konsulent, og har været 
i IT-branchen i mere end 30 år. Heriblandt et godt 
stykke tid som selvstændig, hvor jeg har solgt IT-
udstyr til både erhverv og private. Jeg er en in-
karneret fodboldfan, og har også spillet fodbold i 
Albertslund. Herudover interesserer jeg mig også 
for badminton. 
 
Jeg er dybt engageret i aktiviteter og emner, som berører Alberts-
lund og har et brændende ønske om at gøre Albertslund til den bed-
ste kommune på Vestegnen. Her har jeg særligt fokus på børn/unge 
og fritidsliv, ældre og sundhed, samt miljø og byudvikling. Vores 
allesammens by Albertslund kan gøres bedre på mange måder.  
 

 Medlem af Social- og Sundhedsudvalget 

 Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget 

 Medlem af Ældreudvalget 

 Medlem af udvalget for Plejeboliger 

 Medlem af Udsatterådet 

 Medlem af Sundhedsrådet 

 Stedfortræder i Handicaprådet 

 Stedfortræder til bestyrelsen for Mad til hverdag 

Mikkel Skovby 
 
Jeg er 42 år og folkeskolelærer. I min fritid er 
jeg idrætsleder for døvelandsholdet i håndbold. 
 
Jeg brænder for idræts– og foreningslivet samt 
for børn og de ansatte på børneområdet. 

 
 
* Formand for idrætsrådet  
* Kultur– og fritidsudvalget  
* Børne– og skoleudvalget 
* Erhvervs– og beskæftigelsesudvalget 
* Udvalget for plejeboliger 
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Medierne svigter demokratiet 

Medierne svigtede totalt demo-
kratiet i deres dækning af kom-
munalvalget. De dækkede alene 
personfnidder, men ikke sub-
stansen, hvad er vigtigt for bor-
gerne i kommunerne, hvilke op-
gaver skal kommunerne løse 
fremover etc.  
 
De dækkede valget som om, 
det var en boksekamp! Og rela-
terede kommunalvalget til fol-
ketingsvalg – og det er som be-
kendt 2 forskellige ting, og bor-
gerne stemmer ikke altid ens 
ved de 2 valg. 
 
Det gælder også TV-Lorry. De 
havde eksempelvis slet ikke 
”opdaget”, at budget 2022 her i 
staden blev vedtaget af de kon-
servative, de radikale, SF, Ven-
stre og selvsagt også S.  
 
Det viser den samarbejdende 
kommunalbestyrelse, der ikke 
har glemt opgaven: at varetage 
kommunens interesser.  
 
Men slige ting fokuserer medier-
ne ikke på – nej personfnidder 
fyldte alle spalterne, 
 
Medierne svigtede helt deres 
folkeoplysende opgave. 
 
Staten yder tilskud til medierne, 
og det gør staten fordi: 
Mediernes rolle er gennem uaf-
hængig produktion og formid-
ling af nyheder og anden infor-
mation at bidrage til det danske 

demokrati og samfund ved at 
understøtte borgernes mulighed 
for at søge oplysning og deltage 
aktivt i samfundet samt at være 
et forum for offentlig debat. 
 
 Den opgave løste medierne ik-
ke op til kommunalvalget – det 
blev til personfnidder. 
 
Her i huset holder vi 2 aviser: 
Politiken og Jyllandsposten – så 
skulle vi da være dækket ind i 
det politiske billede! 
 
Begge aviser tror angiveligt, at 
Københavns kommune er den 
eneste kommune i hovedstads-
området De har svært ved at 
komme uden for Valby bakke! 
 
Vi fik et dårligt valg her i staden 
– og som bekendt vindes valge-
ne mellem valgene, så det er 
bare ”op på hesten” og synlig-
gøre vores partis indsats. 
 
JKJ 
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Kommunalvalget betød både et velkommen til tre nye medlemmer af den soci-
aldemokratiske gruppe (se portrætter andetsteds i bladet) og et farvel til fem 
andre medlemmer. Nils Jensen, Susanne Storm Lind og Jørn Jensby havde 
valgt ikke at genopstille og var derfor ikke at finde på stemmesedlen denne 
gang. Qasir Mirza og Tina Christiansen genopstillede, men opnåede ikke stem-
mer nok til at blive genvalgt, så de må nøjes med at være suppleanter. 
 
 Til alle fem skal der lyde en stor tak for den kæmpe indsats, de har leveret i 
Kommunalbestyrelsen til gavn for byens borgere. 
 
På partiforeningens vegne 
 
Flemming Jørgensen,  
formand 
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ÆLDRESTYRKEN 
vores seniorklub for medlemmer + 60  

13. januar 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 mødet er: Marianne Nelhorf-Holm, 25 37 72 33  
Der er også møde er d. 10. februar kl. 10-12. Temaet omtales i 
nyhedsbrev 

 
Kære baggrundsgruppe på social, sundheds og ældreområdet. 
 
Vi har været igennem en hård valgkamp og ikke mindst en af en 
konstituering som jeg glæder mig til at fortælle om. På vores områ-
de skete en hel del bl.a. med oprettelse af et selvstændigt ældre-
udvalg. 
Vi fik også flyttet lidt rundt på brikkerne i vores egen gruppe. 
Jeg overlevede som formand for socialudvalget og vil i den kom-
mende periode tage ansvaret i SSU baggrund på mig. 
Jeg vil byde velkommen i baggrunds gruppen til Dogan og Akhlaq, 
der er nye i hhv social og ældreudvalget.  De ‘ gamle’ politikere er 
selvfølgelig stadigt velkomne. 
 
Datoer for vore møder i det kommende år ligger torsdag d 24/2 
og onsdag d 30/3. Jeg håber vi til den 
tid kan mødes corona sikkert. 
 
Kammeratlig hilsen Paw “ 
 
“  Dagsorden vil blive sendt ud via mail 
inden , hvis I ikke er på listen men vil 
inviteres så skriv  
 
til Pawjensen950@hotmail.com “  

Nyt fra SUS-A 
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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 

 
Er du nævning eller domsmand 

 
           

Så skal du huske at betale partiskat 
 
 

Iflg. Partiets love og vore lokale vedtægter skal der betales 4% i 
partiskat af alle bruttobeløb modtaget for hverv i nævn og kom-

missioner, herunder hører også nævninger og domsmænd.  
 

Husk 
 

Beløbet for år 2021 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på 
konto 5326 0304512. 

 
 Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 202 

   
Iflg. Vedtægterne som blev vedtaget april 2016 

Else Boel 
Kasserer 

 
Mobil nr.:  52 30 78 09 

Mail: elseboel@stofanet.dk 
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KALENDER: 

 
Januar 
 
4.  Udsendelse af s-posten, Birkelundgård  
13. Ældrestyrken, Sundhedshuset, Køkken/Alrummet, kl. 10.00 - 12.00 
18. Bestyrelsesmøde, Sundhedshuset, Udsigten, kl. 19.30 - 21.30 
 
Februar 
4.-5. Konference for bestyrelsen, KB-gruppen og ikke-valgte kandidater om 

valget, medlemshvervning, kommunikation til borgerne m.m. 
8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 
10.  Ældrestyrken, Sundhedshuset, kl. 10.00 - 12.00 
15.  Bestyrelsesmøde, Sundhedshuset, Caféen, kl. 19.30 - 21.30 
15.  Deadline for S-posten 
16. Medlemsmøde om COOP Byen, Herstedøster Skole, Musisk Rum Syd, 

kl. 19.00 - 20.30 
24. Social– og Sundhedspolitisk Baggrundsgruppe. Kontakt Paw om tid, sted 

og dagsorden. 
25.  Udsendelse af S-posten 
 
NB   Næste generalforsamling afholdes allerede d. 24. marts, da den nye 

partilov foreskriver, at generalforsamlinger skal afholdes i 1. kvartal. 
 
 
 
 
 
 

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 



Side 15 S-posten 

 

 

Borgmester,  
Økonomiudvalg (F) 
 

Steen Christiansen 
Præstehusene 59 

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

Miljø– og Byudvalget (F) 
Udvalg for byudvikling (17,4) 
Økonomiudvalget 

Marianne Burchall 
Kvædehaven 32 

Tlf.:28 70 19 49 
E-mail: 
marianne.burchall@albertslund.dk 

   

Udvalg for byudvikling (17.4)  (F) 
Miljø– og Byudvalg 
Erhvervs- og Beskæftigelsesud-
valg 
Social– og sundhedsudvalg 
 
Social- og Sundhedsudvalg 
Ældreudvalget 
Kultur- og Fritidsudvalg 
Udvalget for plejeboliger 

Dogan Polat 
Bækgården 12, 2 th 
 
 
 
 
 
Akhlaq Ahmad 
Roskildevej 147  

Tlf.: 61 79 05 76 
E-mail: 
Trustdogan@yahoo.dk 
 
 
 
 
Tlf.: 28 81 61 61 
E-mail: 
71akhlaq@gmail.com 

 
 
Social– og Sundhedsudvalg (F) 
Økonomiudvalg 
Ældreudvalget 
 
 
Børne- og Skoleudvalget 
Kultur- og Fritidsudvalget 
Udvalget for udsatte børn 
 
 
Idrætsrådet  (F) 
Kultur- og fritidsudvalget  
Børne- og Skoleudvalget 
Erhvervs- og Beskæftigelsesud-
valget 
Udvalget for plejeboliger 
 
 
1. suppleant 
 
 
 

 
 
Paw Østergaard Jensen 
Kærgården 4. 2. th 
 
 
 
 
Ulla Nielsen 
Bjørnens kvarter 6 D 
 
 
 
Mikkel Skovby 
Fasanhusene 4 
 
 
 
 
 
Qasir Mirza 
Blokland 18 1. th 

 
 
Tlf.: 21 64 93 50 
E-mail: 
pawjensen950@hotmail.com 
 
 
 
Tlf.: 31 65 85 00 
E-mail: 
Ulla-nullert@hotmail.com 
 
 
Tlf.: 53 38 87 10 
E-mail: 
Skovbyjensen@yahoo.dk 
 
 
 
 
Tlf.: 53 60 63 28 
E-mail: 
Qasir@blokland.dk 
 

   

    

   

   

   

   

Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

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

Regionsrådsformand   Lars Gaardhøj, formand@regionh.dk 

Kredsformand    Per Gravgaard Hansen  Tlf. 20 26 68 52  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 Ole Borgstrøm (f) 
Bjørnens Kvt. 6D 
Tlf.: 50 84 60 60      

 E-mail: 
Ole_b@msn.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.: 23 71 97 42  

E-mail: 
Nikolaj.socialdemokratiet@gmail.com 

Bestyrelses-
medlemmer: 

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

E-mail: 
Britta.snebar48@gmail.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 

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

E-mail: 
mnelhorf@gmail.com 

Suppleanter:   

   

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

E-mail:  
prs@webspeed.dk 

 Rukhsana Ali  
Porsager 92 
 

E-mail: 
info.ibcg@gmail.com 


