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Efter en varm sommer er hver-
dagen og det politiske arbejde 
på vej op i gear igen. Tour de 
France har klædt sommeren i 
gult med Jonas Vingegårds ene-
stående præstation, mens Ba-
desøen har kogt i varmen og 
nok en gang er blevet et tilløbs-
stykke i hovedstadsområdet. 
  
Gang i det nære  
Festivalen Badesøen med musik 
og pop-up scener blev en suc-
ces dagen lang og viser mange, 
hvad Albertslund også har at 
byde på. HIC’s nye omklæd-
ningsfaciliteter designet til pi-
ger/kvinder blev indviet. De er 
blevet til efter et omfattende 
arbejde i klubben med inddra-
gelse af medlemmerne. Endnu 
et vidnesbyrd om en stor frivillig 
indsats.  
 
Meget er godt på den lille og 
nære scene, mens det ser mere 
dystert ude på de store scener.  
 
Danmark gør en forskel  
Putins angrebskrig på Ukraine 
fortsætter med uformindsket 
styrke. Ukrainerne kæmpe hel-
temodigt for deres sag, som og-
så er vores frihedssag. Det in-
ternationale samfund står sam-
men og Danmark har en central 
rolle i at samle lande til at stille 
økonomi til rådighed for Ukrai-
ne. Forsvarsminister Morten 
Bødskov roses fra alle sider for 
sin koordinerende indsats.  
 

Energikrise  
Det er en urolig og konfliktfyldt 
tid, vi lever i. USA, Rusland, 
Europa og Kina er på kant med 
hinanden. Det er blevet helt 
evident, at Europa i al for høj 
grad er afhængig af russisk 
gas. Og lige så varm somme-
ren har været, lige så kold kan 
vinteren blive for europæerne.  
Vi er Danmark rimelig godt 
rustet med vores veludviklede 
energisystemer. Men vi kan – 
og det er rimeligt nok – blive 
bedt om at være solidariske 
med vores europæiske venner.  
 
Fjernvarme er på mange må-
der blevet svaret på at sikre 
en billig og sikker energikilde. 
Derfor udrulles der fjernvarme 
som aldrig før -i hvert fald de 
sidste 10 år – i Danmark. I Al-
bertslund udruller vi fjernvar-
me til beboerne i Herstedøster 
Villaby og Herstedøster Lands-
by.  
 
Inflationen stiger  
Samfundsøkonomien er også 
usikker. Inflationen er den hø-
jeste i flere årtier. En alminde-
lig børnefamilie på 4 personer 
har alene som følge af inflatio-
nen og stigende energipriser 
fået ekstra udgifter på 30 000 
kr. om året. Tilsvarende er 

Gruppens hjørne 

v/ borgmester 
Steen Christian-
sen 
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borgere, der ikke har mange 
penge til dagligt, hårdt ramt.  
 
Regeringen er fuldt ud op-
mærksom på situationen for 
borgerne og bl.a. skaffet flertal 
i Folketinget for en varmecheck 
til mange borgere. Skulle man 
midt i den hidsige debat om 
mink og magtfuldkommenhed 
være i tvivl om forskellen på en 
socialdemokratisk og borgerlig 
regering, så bliver forskellen til 
fulde demonstreret her.  
 
Vælg Gunvor!  
Med De Radikales krav om et 
valg udskrevet senest d.4.10 er 
der lagt op til valg i løbet af 1-2 
måneder. Meningsmålingerne 
viser, at det er op ad bakke. 
Desto vigtigere er det, at alle 
kommer af hus, når valget er 
udskrevet, og at vi ikke mindst 
bakker op om vores nye, dygti-
ge og engagerede folketings-
kandidat Gunvor Wibroe.  
 
Det betyder så meget for en 
socialdemokratisk kommune/
borgmester, at vi har vores 
eget folketingsmedlem på Tin-
ge. Det vidste vi fra årene med 
Mogens Lykketoft som folke-
tingsmedlem og minister.  
 
I de her år, hvor vi ikke har 
haft et folketingsmedlem, er 
det blevet tydeligt, hvor kritisk 
det er at mangle en stemme i 
den socialdemokratiske folke-
tingsgruppe. Så: ud og kæmp 
for Gunvor!  
 
 

Alvorligt budget 
Sensommer er også budgettid. 
Den 22.august kommer det årli-
ge budgetkatalog, som indehol-
der besparelsesforslag for om-
kring 100 mio.kr. Den økonomi-
ske situation er alvorlig i lang 
række kommuner.  
 
Vi skal i Albertslund formentlig 
finde besparelser for ca.80 
mio.kr.  
 
Jeg har til Albertslund Posten 
fortalt lidt om baggrunden for 
situationen,  så du kan finde 
yderligere på avisens hjemme-
side.  
 
Medlemsmøde om budget 
På medlemsmøde d.1. septem-
ber diskuterer vi budgetkatalo-
get og den økonomiske situati-
on. Herudover vil jeg løbende 
sende nyhedsbreve om budget-
situationen via partiets mailsy-
stem.  
 
Vi er i gang  
Gruppen har allerede holdt sit 
første gruppemøde og partifor-
eningen var på kampagne i Al-
bertslund Centrum lørdag 
d.13.8!  
 
Velkommen tilbage fra ferie - vi 
er i gang med et spændende og 
perspektivrigt efterår.  
 
Dbh 
Steen 
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Det er sommergrupper tider i de politiske partier. 
 
De radikales sommergruppemøde 
Det var bemærkelsesværdigt sommergruppe møde. Selvtilliden hos de radikale 
mangler ikke! Vi VIL have en regering hen over midten med både blå og røde, det til 
trods for, at det er der ingen andre, der vil – måske Lar s Løkke – men det er ordet 
VIL, der vækker opsigt. Det VIL hviler nemlig på, at de radikale iflg. flere menings-
målinger spås en tilbagegang. Den seneste fra 11 mandater til 6!! 
 
Det er fint, at de fremlægger deres vision for fremtiden,  Og den var klar, skattelettel-
ser til de rige (topskattelettelser), og bank til de med de små indkomster. Efterløns-
ordningen skal afskaffes, men de, der har indbetalt penge til den, skal dog have disse 
penge tilbage!!   
 
Selvfølgelig er der også godt takter i deres udspil. 
 
Men selvforståelsen mangler altså ikke noget!! 
 
De vil have en Regering med såvel blå som røde partier – det har de blå partier blankt 
afvist!! 
 
Fakta er i øvrigt også, at den nuværende regering har formået at skabe brede forlig på 
en lang række områder. Selvom de radikale glider med på bølgen om regeringens 
magtfuldkommenhed!! 
 
Sommergruppemøde i Dansk Folkeparti 
 
Her manglede optimismen bestemt heller ikke.  selvom de faktisk i meningsmålin-
gerne står til at ryge helt ud af Folketinget. 
 
Med rette går de til angreb på Danmarksdemokraterne, de har flirtet massivt med 
Inger Støjberg, som de troede ville være deres redning. Så de stillede faciliteter til 
rådighed for hende, drømte om hende som formand etc. Og så snød hun dem med 
partiet Danmarksdemokraterne!! Og de ser ud til at storme ind i Folketinget. Det er 
ubærlig at høre Inger Støjberg tale om de ”fine saloner” i hovedstaden, som hun selv 
tidligere har elsket at bevæge sig i!! 
 
Og så står vælgerne tilbage med alt det bøvl!! Tilliden til Folkestyret er dalende, og 
DET er et problem. 
 
JKJ 

Ih hvor vi gungrer 
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Af Gunvor Wibroe, folketingskandidat 
 
Jeg har glædet mig sindssygt meget til at fortælle jer om Taastrup-
kredsens nye kampagne, Ungeministeriet. Formålet er, at Danmark 
skal et ungeministerium, som på tværs af ministerier koordinerer og 
skaber fælles faglige- og politiske løsninger til gavn for unge, deres 
hverdag og fremtid. Ønsket om et ministerium for unge er en del af 
Taastrupkredsens valgprogram og udover mig er initiativtagerne til 
kampagnen "Ungeministeriet" vores seje og DSU’er i Taastrupkred-
sen.  
 
Unge har drømme, visioner og planer for fremtiden. De uddanner 
sig, passer fritidsjob og har venskaber på tværs af regioner, lande-
grænser, kultur og baggrund, og de er aktive i foreningslivets stær-
ke fællesskaber. Vores generation af unge tager ansvar for sig selv 
og for samfundet generelt. Men der er også et kæmpe pres på un-
ge. Antallet af unge som føler sig stressede og socialt isolerede er 
desværre stigende. De er ofte på 24/7, og de ser ind i en fremtid, 
hvor der bliver flere ældre og færre børn og unge. Hvor der derfor 
vil være færre til at løfte flere og mere.  
 
Der ligger et kæmpe ansvar på vores unges skuldre. De skal løfte 
fremtidens velfærdssamfund, og det er så vigtigt at sikre, at de 
kommer godt ind i voksenlivet. Både for det enkelte unge menne-
skes ve og vel og for vores samfund som helhed. Alle skal med - og 
de store skal passe på de små.  
 
Danmark har allerede et Børne- og Undervisningsministerium og et 
Social- og Ældreministerium, og derfor mener vi, at tiden er inde til, 
at Danmark får et ministerium, som koordinerer, samler og løfter 
ungeområdet under et. Men har vores mål og kampagne for et un-
geministerium gang på jord? Ja, det har det! Ungeministeriet kan 
blive en realitet, hvis statsministeren og landets ledelse beslutter 
sig for, at der skal etableres et ministerium for unge.  
 
Selv om kampagnen lige er blevet lanceret, oplever vi allerede stor 
opbakning fra flere aktører. Både foreninger og organisationer, som 
arbejder med ungeområdet - og politisk interesse og opbakning. 
Albertslunds Steen Christiansen og Frederiksbergs socialdemokrati-
ske borgmester Michael Vindfeldt er ambassadører for 
"Ungeministeriet", og vi håber at få endnu flere med.  
 

Danmark skal have et ungeministerium 
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I kan læse mere om "Ungeministeriet" på vores nye hjemmeside 
ungeministeriet.dk eller ved at følge mig på min Facebook-side - 
og jeg håber, at I vil tage godt imod vores ungekampagne. 
 
Folketingsvalget nærmer sig, og vi har travlt med mange spænden-
de projekter. Lige fra virksomhedsbesøg, frøposer og sundheds-
cookies.  
 
Og apropos cookies, så var vi med på torvedagen den 13. august 
med nybagte cookies, som vi delte ud til de forbipasserende. Der 
blev taget godt imod os, og vi fik talt med mange mennesker. God 
stemning og fine samtaler. Der er en super forpremiere på valg-
kampen i Albertslund, og vi er fulde af optimisme og kampgejst.  
 
Men vi har også brug for "alle mand på dæk" og al den hjælp, vi 
kan få til valgkampen. Hvis du har mulighed og lyst til at give en 
hånd med, så fang mig på Facebook eller skriv til mig på  
gwibroe@gmail.com.  
 
Al hjælp modtages med taknemmelighed - og gør en forskel for at 
få en lokalt opstillet kandidat valgt til Folketinget.  

http://ungeministeriet.dk
mailto:gwibroe@gwibroe.com
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Er borgerne blevet et problem?? 

SF og Enhedslisten havde stillet forslag om, at kravet om tidsbestil-
ling i Borgerservice ophæves.  Det blev nemlig indført under Corona
-perioden, som et led i at begrænse personligt fremmøde.  
 
Jeg er mere end enig.  
 
SF og Enhedslisten begrunder deres forslag således: 
 
Når man går ind på Albertslund kommunes hjemmeside og slår op 
under Borgerservice står der: "Tidsbestilling i borgerservice er obli-
gatorisk" 
Før Corona kunne man møde op på borgerservice og få hjælp til 
forskelligt. Med Corona som en rimelig begrundelse blev der indført 
tidsbestilling på alt og begrænsning af personligt fremmøde. 
Det har vist sig at knibe for kommunerne - også Albertslund - at 
fjerne kravet om tidsbestilling igen. 
Desuden er det ikke muligt at få en hurtig tid. Oftest ligger de ledi-
ge tider en uge ud i fremtiden, fx. for bestilling af tid til pas eller 
kørekort. Og hvis man har brug for hjælp til MitID, så er den første 
ledige tid mere end en måned ud i fremtiden. D. 3/6 var den første 
ledige tid d. 12/7. 
Det er helt urimeligt - ikke mindst i betragtning af at alle snart skal 
over på MitID. Og det er særligt udfordrende for vores mere udsatte 
borgere. 
Det er direkte pinligt for kommunen, at en række af vores borgere 
er nødt til at tage til Vallensbæk for at få den nødvendige hjælp. 
Vallensbæks borgerservice er nemlig åben... 
 
Indstilling 
SF og Enhedslisten indstiller, 
at forslaget godkendes 
Beslutning 
Der blev aftalt afholdelse af Temamøde om praksis i Borgerservice. 
 
I stedet for at tiltræde indstillingen, så skal kommu-
nalbestyrelsen altså afholde et temamøde!!! 
 
Brug dog Kiss-princippet: Keep it simple stupid: op-
hæv det dog straks!! 
 
JKJ 
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Medlemsmøde om budgettet 
 
Der er medlemsmøde om kommunens budget den 1. september 
kl. 19.30 i Rådhusets kantine. 
 
Kom og hør borgmesteren orientere om kommunens økonomiske 
situation og om administrationens forslag til besparelser — og del-
tag i debatten. 
 
Vel mødt! 
 

Møde i kulturgruppen 
 
Kultur– og fritidspolitisk baggrundsgruppe mødes den 6. september 
kl. 19.30 på Albertslund Rådhus, mødelokale 1. 
 
Dagsorden: 
 
1. Vi arbejder videre med kommissoriet for arbejdsgruppen. Vi 

blev enige om, at tage udgangspunkt i det tidligere kommis-
sorium, men vi ikke blev helt færdig på sidste møde. 
 

2. Nyt fra kultur- og fritidsudvalget v/ udvalgsmedlemmerne 
 

3. Budget 2023 – set fra med kulturens øjne. 
 

4. Kommende møder og aktiviteter. 
 

5. Eventuelt 
 
Er du interesseret i at deltage i kulturgruppen, så mød op den 6. 
september eller kontakt Finn Stubtoft, 2220 0822, for yderligere 
information. 
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Lidt om kontingentet til Socialdemokratiet 
 

Der er nogen, der opkræves helårligt kontingent, og nogen halvår-
ligt.  
 
Du vidste måske ikke, at hvis du opkræves helårligt, har du mulig-
hed for at bede om at blive opkrævet halvårligt. 
  
Som kontingentet er nu, betaler man ved helårlig opkrævning kr. 
460,00 og halvårligt 2 gange kr. 235,00, da der så skal opkræves 
to gange, beregnes der et gebyr til Nets på kr. 5 pr. opkrævning. 
 
Er du fyldt 65 år, kan du anmode om at komme på nedsat kontin-
gent. Din anmodning skal sendes til kassereren, som tager den 
med til det først kommende bestyrelsesmøde, hvor det skal god-
kendes.  
 
På nedsat kontingent betales der kr. 230,00 helårligt og kr. 120,00 
halvårligt.  
 
Er du intromedlem indtil 31.12.2022, kan du give besked om, hvad 
du ønsker. Reagerer vi ikke, opkræves man helårligt.  
 
Du kan skrive til mig inden 15.11.2022, hvis du ønsker ændring i 
din opkrævning. Jeg vil så give besked til Partikontoret, og det vil 
gælde fra 2023. 
Jeg skal have det skriftligt som dokumentation for, at det er dig 
selv der har anmodet om ændringen.  
 

Else Boel 
Kasserer 
Mail: elseboel@stofanet.dk 
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Gåtur på Hyldager Bakker 
 
Vi inviterer borgerne med på en gåtur på Hyldager Bakker den 23. oktober kl. 14.00.  
Undervejs oplever vi det nye landskab og nyder udsigten—og vi snakker om natur, 
biodiversitet og trafikstøj m.m. 
 
Mødested; Toftegårdens parkeringsplads, Vridsløsestræde 
 
Turledere:  

• Marianne Burchall, formand for Miljø– og Byudvalget 

• Flemming Jørgensen, formand for partiforeningen 
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ÆLDRESTYRKEN 
vores seniorklub for medlemmer + 60  

Ældrestyrken på tur 8. sept 
Torsdag den 8. september kl. 10
-ca. 12 skal vi igen med Ældre-
styrken på tur. Vi skal ud og se 
og høre om Vandhaverne, De 
våde Enge og Hyldager Bakker.  
 
Vi mødes på parkeringspladsen ved Dyregården senest kl. 10. Vo-
res guide er borgmester Steen Christiansen.  

Turen er åben for alle uanset alder. Alle er velkomne. 
 
Møde 13. okt. kl. 10 - 12 i sundhedshuset, lokale Udsigten 
Nærmere oplysninger om mødets indhold kan du få hos Marianne 
Nelhorf-Holm. 
 
Har du spørgsmål om Ældrestyrken, så kontakt Marianne Nelhorf-
Holm fra bestyrelsen. Du finder hendes kontaktoplysninger på bag-
siden. 

 
Planlagte møder: 
 
 
Kultur/Fritid:  
6.9. og 15.11. Begge kl. 19.30-21.30 Rådhus forhal lok. 2. 
 
Børne/Skole:  
28.9. kl. 18.00-20.00 Rådhus forhal lok. 1 
 
Miljø og byudvikling:  
12.10. og 23.11. begge kl.19-21 i kongsholmcentret festsal. 
 
Social og Sundhed:  
26.10. kl. 19.00 på Rådhuset  

Baggrundsgrupperne 
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                      BAGGRUNDSGRUPPER 

Alle partimedlemmer er meget velkomne til at deltage i baggrunds-
gruppernes møder, der foregår efter behov og i samarbejde med en 
koordinator og medlemmer fra kommunalbestyrelsesgruppen. 

 

Børne– og skolepolitik 
Ida Ottesen, Tlf.: 2371 2573 
E-mail:  
Ottesen1605@gmail.com 
 
Kultur og Fritid 
Finn Stubtoft  Tlf.: 2220 0822 
E-mail: Finn@Stubtoft.net 

Miljø og byudvikling 
Per Sheye, Tlf.: 43 62 70 06 
E-mail: prs@webspeed.dk 
 
 
Social– og sundhedspolitik 
Else Boel Tlf.: 52 30 78 09     
E-mail: Elseboel@stofanet.dk 

Miljø og byudvikling 
 
Baggrundsgruppen for miljø og byudvikling vil over de kommende 
møder arbejde med at udvikle partiets politik indenfor disse 3 em-
ner. 
 
1. Trafikudvikling, herunder kollektiv trafik, støj, planlægning af 
trafikken både den bløde og tunge trafik.  
 
2. Natur & grønne områder, herunder biodiversitet, det grønne, 
naturen, m.m. 
 
3. Den bæredygtige by 
 
Det første møde holdes d. 12 okt. kl. 19-21 i kongsholmcen-
trets festsal. 
 
Dagsorden til første møde: 
- velkommen og nyt fra KB / gruppen 
- oplæg om trafikken (aktuelle emner fra det seneste halve år.) 
- drøftelse og tanker fra medlemmerne på baggrund af oplægget 
- aktuelt emne ( ikke fastlagt endnu) 
 
Venlig hilsen 
 
Marianne Burchall 
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KALENDER: 

September 

1 Medlemsmøde om kommunens budget, Rådhusets kantine, kl. 
 19.30 

6 Kultur– og Fritidspolitisk gruppe, Rådhuset, lokale 2, kl. 19.30 

8 Ældrestyrken på tur. Mødested: P-pladsen ved Toftegården 

17-18 Årsmøde i Socialdemokratiet, Aalborg 

20 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.00 

28 Børne– og Skolepolitisk gruppe, Rådhuset, lokale 1, kl. 18.00  

 

 

Oktober 

12 Miljø– og byudviklingsgruppen, Kongsholmcentrets festsal, 
 Liljens Kvt. 2, kl. 19.00 

13 Ældrestyrken, Sundhedshuset, lokale Udsigten, kl. 10.00 

18 Bestyrelsesmøde, Sundhedshuset, Udsigten, kl. 19.00 

18 Deadline S-posten 

26 Social– og Sundhedspolitisk gruppe, Rådhuset, kl. 19.00 

27.  S-posten for november-december udkommer 

Husk du kan følge os på vores forskellige platforme: 
 

  
 

 
 

 

Følg vores Facebookside: Socialdemokratiet i Albertslund 
Følg vores gruppe: For medlemmer af Socialdemokratiet i 
Albertslund. 

Følg vores instagram: Socialdemokratiet_albertslund 

Hjemmeside: socalb.dk  
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Borgmester,  
Økonomiudvalg (F) 
 

Steen Christiansen 
Askebo 26 

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: 

Lasse Wilson Crüger 
Storstræde 21E  
Tlf.: 28 86 52 07 

E-mail: 
lh@wilson-gruppen.dk 

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

E-mail: 
Henrikseidenfaden@mail.dk 

 Emil Ottesen 
Oldbuen 31 
Tlf.: 40 45 15 60 

E-mail: 
emilottesen@gmail.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: Julie Marie Larsen 
Hedemarksvej 50, 3 th. 
Tlf.: 60632360  

E-mail: 
92juliemlarsen@gmail.com  

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

E-mail:  
prs@webspeed.dk 

 Mathilde Lindeblad 
Alberts Have 24 
Tlf.: 53643343  

E-mail: 
famlindeblad@gmail.com  

   


