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Sommerafslutning på metrobyggepladsen Aksel Møllers Have

Af Sine Heltberg, folketingskandidat

En smuk juniaften afrundede den politisk sæson på
bedste vis. Metroselskabet bød velkommen til en
rundtur på byggepladsen og et mobilt museum, samt
oplæg fra kundedirektør Rebekka Auken Nymark. Få
dage forinden var tunnelboremaskinen Nora brudt
igennem jorden til den kommende metrostation ved Aksel Møllers Have, og
naboerne kunne fortælle, at man natten før gennembruddet havde mærket
bygningen vibrere og tydeligt hørt, at den tons tunge maskine var ved at æde sig
gennem undergrunden. Planen er, at Cityringen skal stå færdig i 2018, og når den
gør det, kan man tage turen fra Frederiksberg Station til København H på bare fire
minutter.

Opdelt i to hold fik vi hjelm, støvler og gule veste på for at komme rundt på
pladsen, hvor især det enorme hul ned til boremaskinen og stationen tiltrak sig
opmærksom. Af sikkerhedsmæssige hensyn kunne vi ikke komme ned og klappe
maskinen. Årsagen var, at vi var alt for mange (for mange socialdemokrater kan
man jo i sagens natur aldrig blive!).

Ansvarligt byggeri
Metroselskabet havde især forberedt sig på spørgsmål om sociale klausuler,
lærlinge og hvordan de sikrede sig ordentlige sikkerhedsvilkår på pladserne.
Budskabet var, at man forsøgte at gøre det bedre, at man ikke havde flere

arbejdsretlige tvister i forhold til andre store
arbejdspladser – men også at der var plads til forbedringer,
og at mere strenge krav var skrevet ind i den nyeste
byggekontrakt, der er indgået om udbygningen af metroen
til Nordhavnen. Mellem linjerne er det vist nok, hvad man
kan kalde en ren tilståelsessag.
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Grundlovsfest i høj solskin
Traditionen tro afholdt Socialdemokraterne på Frederiksberg Grundlovsmøde under åben himmel på den
historiske plads 5. juni plads. Rådmand Michael Vindfeldt refererer her fra dagen.

Man skulle næsten tro, at arrangør-gruppen bestående af bl.a. Karin Dubin, havde bestilt godt vejr hos de
højere magter, for en dag der ellers startede gråt, slog ca. 10.30 om i høj solskin, der varede til mødet var
slut. Og så kom regnen ellers.

Men det var først efter at ca. 100 personer havde haft et festligt grundlovsmøde på 5. juni plads med talere
og fællessang. Først holdt regionsformand Sophie Hæstorph tale om udfordringerne for hovedstadens
sundhedsvæsen og om, hvordan vi skaber lighed i sundhed. Dernæst holdt folketingskandidat i Brøndby-
kredsen og murersvend Mathias Tesfaye en stærk tale om, hvordan vi på demokratiets festdag må
kæmpe mod ekstremisme uanset om den er i kristen eller muslimsk form. Endeligt holdt vores lokale
folketingskandidat Sine Heltberg en god tale om, hvorfor der er forskelle i politik og hvorfor det betyder
noget, at der er en socialdemokratisk regering frem for en borgerlig. Imellem talerne var der fællessang i
form af fædrelandssange, arbejdersange og selvfølgelig den frederiksbergske 'nationalsang' 'Det var på
Frederiksberg'. Sangene blev i al ydmyghed sunget for af undertegnede.

Grundlovsmødet er en fantastisk god tradition, som også tiltrækker mange
Frederiksberg-borgere, der ikke nødvendigvis er partimedlemmer. Og
successen vil naturligvis blive gentaget næste år - 5. juni plads er skam
allerede bestilt!

Rådmand Michael Vindfeldt

Mere Metro
Det er så store perspektiver i Metroen i forhold til at komme hurtigt og sikkert frem,
reducere biltrafikken og skabe en levende og sammenhængende storby, at en del af
snakken selvfølgelig også gik på, hvor der mangler metro. Og hvordan man kunne flytte
endnu flere væk fra bilen over i den kollektive trafik.

Rebekka Auken Nymark fortalte bl.a. om, at andre storbyer ofte vælger at supplere nye
metrobyggerier med store underjordiske parkeringsanlæg. I Danmark er udgangspunkt,
at vi ikke ønsker bilerne ind til byerne - og at ingen kommune hidtil har ønsket at lægge
jord til store parkeringsanlæg.

Med Cityringen bliver Frederiksberg Station et af de vigtigste knudepunkter, hvor man
nemt kan skifte mellem det eksisterende metrosystem og Cityringen. Samtidig kommer
der to helt nye metrostationer, som forbinder Frederiksberg med Indre By og
Københavns brokvarterer. Med metroen kommer Frederiksberg således lidt tættere på
København – lad os håbe det også smitter af på stemmeafgivningen i rød favour.
God sommer!
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Copenhagen Pride: Mangfoldighed og tolerance

Den 30. august er der vanen tro Copenhagen Pride-parade
med afgang fra Frederiksbergs Rådhus. Og igen i år
deltager Socialdemokraterne sammen DSU i det festlige
optog.
Før sommerferien stemte Socialdemokraterne i
kommunalbestyrelsen ja til at flage med regnbueflag foran
rådhuset på dagen for Copenhagen Pride-parade og derved
bakke op om priden. Kun Liberal Alliance stemte imod. For Socialdemokraterne er alle
mennesker lige meget værd. Og mangfoldighed og tolerance en del af vores DNA. Derfor er
det naturligt, at vi støtter op om priden og den mangfoldighed, som den repræsenterer.
For de fleste danskere er prides lig med masser af fest og farver. Men der er mange steder i
verden - ja i Europa, hvor homoseksuelle diskrimineres groft, og hvor prides chikaneres eller
forbydes helt. Ofte med begrundelser som at de er i mod landets religiøse eller moralske
værdier.
Jeg har selv sammen med fotografen Jacob Holdt deltaget i en af de sårbare prides i
Østeuropa, Riga Pride, hvor jeg var med som repræsentant for Amnesty International.
Amnestys deltagelse skulle beskytte deltagerne mod overgreb og sikre, at priden blev
gennemført.

Vi var omkring 80 deltagere i priden, hvorimod der 100 m fra os stod mere end 500 mod-
demonstranter. Mod-demonstrationen bestod af en uskøn blanding af nynazister,
nationalister og folk fra forskellige nyreligiøse bevægelser, som havde galger og bannere
med påskriften "Gay pride = Aids Pride". I de tidligere år havde Pride-deltagere sågar fået
tæsk eller blevet overdynget med rådne æg og afføring. Nogle gange med
politiet som passive vidner. Heldigvis havde Amnestys deltagelse skabt så meget
international opmærksomhed, og myndighederne sørgede for et kæmpe opbud af svært
bevæbnede politifolk, som beskyttede pride-deltagerne.
Da priden var overstået bad politiet os om at lægge regnbueflag m.m. fra os. Alt som
efterfølgende kunne afsløre os som pride-deltagere i offentligheden. Derefter blev vi kørt
afsted i to busser, som satte os af to og to forskellige anonyme lokaliteter i Riga, hvorfra vi
selv fandt hjem til vores hotel.

Jeg har arbejdet med bekæmpelse af diskrimination og for tolerance og ligestilling i mange
år. De tilråb og den foragt, jeg oplevede under Riga Pride, er desværre stadig hverdagskost
for mange bi,-homo,- og transseksuelle verden over. Det skal vi blive ved med at bekæmpe
på alle de måder og med alle de midler, vi kan. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi i
København og på Frederiksberg kan gennemføre en festlig pride-dag, hvormed vi også
sender et signal om, at her fejrer vi og bakker op om ligestilling, mangfoldig og tolerance.

Gunvor Wibroe, medlem af kommunalbestyrelsen



Nyhedsbrev 9. august 20144

Nyhedsbrev A

Aktiviteter i august og september
17/8: Fællesbestyrelsesseminar kl. 10-‐16.

18/8: Møde i Seniornetværket kl. 10-‐12, Den Gule Villa, Dirch Passers Allé

20/8: Politisk medlemsmøde kl. 19-‐21. Kickoff på folketingskampagne.

3/9: Politisk medlemsmøde kl. 19-‐21. Kongresforberedende møde.

7/9: Politisk gåtur på Frederiksberg kl. 11-‐14.

(14/9: medlemsarrangement på Holmen), endnu ikke fastlagt

16/9: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-‐21.

20-‐21/9: Kongres, Aalborg.

30/9: Rundvisning i Folketinget kl. 19-‐21.

Pr. 1. januar er jeg, via indstilling fra Socialdemokraterne, udpeget af Frederiksberg
kommunalbestyrelse som medlem af Frederiksberg Boligfonds bestyrelse for en 4-‐årig
periode. Arbejdet som bestyrelsesmedlem handler primært om at arbejde med den
strategiske udvikling af boligfonden, mens den daglige administration er overladt til
administrationsselskabet PrivatBo. På det konstituerende bestyrelsesmøde i marts blev
jeg valgt som næstformand i bestyrelsen, mens Flemming Brank, der også sidder i
kommunalbestyrelsen for de Konservative, blev formand.
Frederiksberg Boligfond, der råder over 21 udlejningsejendomme med i alt ca. 2500
lejemål, står i disse år overfor økonomiske udfordringer, da afdragsfriheden på en
række af boligfondens lån snart udløber. Derfor vil de økonomiske udfordringer
sammen med opgaven med at sikre gode velholdte boliger og et godt samarbejde med
beboerne være blandt de opgaver, som bestyrelsen prioriterer i den nærmeste
fremtid.
Har du spørgsmål eller kommentarer så er du altid velkommen til at kontakte mig på
26224557 / mreinholdt81@gmail.com
Bedste hilsener
Mads Reinholdt

Nyt fra Frederiksberg Boligfond


