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Glædelig jul og godt nytår
Året 2018 er ved at rinde ud, så derfor et
tilbageblik på året der gik. 2018 var året, hvor
Gudrun Christensen, et mangeårigt partimedlem,
den 19. juli kunne fejre sin 100 års fødselsdag.
Jeg havde i den anledning et par meget givtige
samtaler med Gudrun, der jo i sagens natur
kunne huske mange år tilbage. Gudrun
Christensen bor på Wilkensvej, et sted, hvor
partiet i mange år har haft valgkampdepot og
hvor Gudrun selv har været med til at forberede
mange valgkampe. Historien stod tydelig, da vi i
sommers måtte rydde lokalerne, idet vi var
blevet opsagt af vores meget fordelagtige
lejemål. Gamle valgplakater med bl.a. Helle Virkner og Pia Gjellerup røg på genbrug og Anders
Kaare samlede en pæn lille samling af forskellige
effekter, der nu er afleveret til Arbejdernes Arkiv
på Arbejdermuseet. Enkelte ting blev leveret til
Rolfsvej, bl.a. et par dirigentklokker.

sluttede med den traditionelle julefrokost/middag
på Café Cadeau, hvor partiets skatteordfører
Jesper Pedersen holdt et lille oplæg om svindlen
med udbytteskat. Igen i år et flot arrangement
med mange deltagere. Det gentages i 2019!
Jespers oplæg var så vigtigt, at vi straks lavede
en aftale om et egentligt medlemsmøde i det nye
år, men først efter folketingsvalget, desværre.
Jesper er valgt i Sønderjyl-land og har brug for at
være meget i sin valgkreds.
Der har været forskellige aktiviteter i anledning af
det forestående folketingsvalg, men det skriver
Sine Heltberg om.
Det er rigtigt dejligt, at så mange har lyst til dels
at lave arrangementer, men især, at så mange
medlemmer kommer til arrangementerne.
Medlemsmøderne er vigtige for det politiske
arbejde. Tak for opbakningen!
Dialog med vores politikere
Som noget nyt har vi i denne periode, dvs. fra
generalforsamlingen i april, haft et politisk tema
på vores bestyrelsesmøder. Det har enten været
et kommunalpolitisk tema, hvor en eller flere af
vores kommunalpolitikere har givet et oplæg
eller et landspolitisk, hvor vores
folketingskandidat Sine Heltberg har bidraget
med et oplæg. De politiske oplæg har stort set
taget udgangspunkt i partiets landspolitiske
oplæg og er relateret til Frederiksberg. Her kan
nævnes Det grønne, Børnene og Byudvikling.
Også budgetforliget for 2019 blev gennemgået
og Mette Frederiksens udspil om at danne en
mindretalsregering har været på dagsordenen.
En god måde dels at blive opdateret på i
bestyrelsen med gode muligheder for at give
vores politikere feedback på den konkrete politik.
Tak til vores politikere, at I møder så flittigt op til
bestyrelsesmøderne på trods af en tæt kalender.
Du og jeres familie ønskes alle en god jul og et
godt nytår!

Medlemsarrangementer i 2018
Når man ser tilbage på året der er gået, så har
året været præget af mange vigtige
medlemsarrangementer. Det at høre til på
Frederiksberg har mange fordele, bl.a. at det er
relativt nemt at få oplægsholdere til at komme. Vi
har i løbet af 2018 haft besøg af
regionsrådsformand Sophie Hæstorp om
sundhedspolitik, 1. maj møde med
hovedforhandleren fra OK 18 Flemming Winther
(nærmest samme dag som forliget blev indgået),
Peter Hummelgaard og Heidi Rønne om EUpolitikken, landets yngste borgmester Christina
Krzyrosiak Hansen, der dog kom helt fra
Holbæk. Grundlovsfest på 4. maj kollegiet med
Mogens Lykketoft som gæstetaler.
Sommerafslutning, hvor vi besøgte den næsten
færdige nye KB-hal og Niels Mikkelsen fortalte
om hallens historie. Drøftelser af og rundvisning
på Hospitalsgrunden, hvor Michael Vindfeldt, der
er medlem af udvalget vedr. hospitalsgrundens
fremtid, viste rundt og fortalte og endelig her i
november oplæg ved tidligere overvismand
Christen Sørensen med baggrund i hans sidste
bog om EU’s fremtid. Medlemsarrangementerne
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Folketingsvalg 2019
Folketingsvalget nærmer sig, og vi skal
være klar, til der trykkes på knappen. Du
og vores andre partimedlemmer er de
allervigtigste i valgkampen. For der er
ingen valgkamp uden gejst, hjælpende
hænder, gode ideer og knofedt.

forpligtet til at rydde kalenderen de næste
tre uger. I bestemmer selv, hvor meget I
har tid og lyst til at hjælpe. Og alle former
for hjælp vil være med til at gøre en
forskel.
I kan hjælpe med at hænge plakater op.
I kan hjælpe med at gå på gaden og dele
valgmateriale og roser ud.
I kan tale med venner, familie og kolleger
og forelå dem, at de stemmer på mig.
I kan dele og like mine opslag på
Facebook på https://www.facebook.com/
sine.heltberg/
I kan skrive til mig og komme med forslag
til sager, jeg kan tage op.

Hvad skal der til for at blive valgt?
På Frederiksberg har vi ikke fået valgt en
socialdemokrat, siden Pia Gjellerup i 2005
stillede op for sidste gang. Men det
betyder ikke, at det er umuligt. Vi har
faktisk aldrig fået valgt en
socialdemokratisk borgmester her i
kommunen. Men sidste år manglede vi
dog kun 168 stemmer på valgnatten, før
der havde stået Michael Vindfeldt på
døren ind til borgmesterkontoret. Så
selvfølgelig kan det lade sig gøre!
Men det kræver, at vi på hele
Frederiksberg står sammen og stemmer
på den lokale kandidat. Ikke kun i
Slotskredsen, hvor jeg er opstillet, men
også i Falkonerkredsen. Vi skal på hele
Frederiksberg bakke lige så stærkt op om
vores lokale kandidat, som de gør i Valby,
i Brønshøj-Vanløse og på Østerbro. Så
har vi en chance for at få valgt en
socialdemokrat fra Frederiksberg til
Folketinget næste gang.

Du kan læse mere om mig og mine
holdninger på www.sineheltberg.dk
Glædelig jul og godt nytår.

Jeg har brug for din hjælp
Hvis det skal lykkes, kræver det, at I vil
hjælpe mig. For jeg kan IKKE klare det
alene. I kan gøre meget – eller I kan gøre
en lille smule. Begge dele vil blive
værdsat. I må aldrig føle, at hvis I giver et
nap med en enkelt formiddag, så er I
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Året der gik fra kommunalbestyrelsesgruppen
Det tætte valgresultat
2018 var første år i denne
valgperiode. Og hvor er det bare gået
stærkt! Det føles som i forgårs, at vi
havde kommunalvalget, hvor vi var
tættere på end nogensinde før at få
betroet magten og ansvaret over
Frederiksberg. Kun 168 stemmer
skilte som bekendt på valgaftenen, og
det var selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke
nåede de allersidste vælgere. (Det gør
vi næste gang!) Men der kom jo noget
godt ud af det tætte valg, fordi vi for
første gang i en generation har fået en
bred konstituering og konkret er vi
socialdemokrater blevet betroet
ansvaret for vores velfærdssamfunds
kronjuvel: folkeskolen.

Jeg er stolt over, at det i forbindelse
med årets budgetforlig lykkedes at
levere på alle fire løfter. Ikke på den
måde vi allerhelst ville have haft, men
dog alle klare fremskridt. Således
bliver der næste år lavet en
skolemadsordning på alle skolerne,
hvor der gives et tilskud for at holde
prisen længst muligt nede for de børn,
der kommer fra ressourcesvage hjem.
Men ordningen er for alle og det har
været helt afgørende for os, at alle
kan tilmelde sig. Både
bankdirektørens datter og
bistandsklientens søn
Der kommer også flere pædagoger i
daginstitutionerne – konkret gives der
et løft på 5 mio. årligt. Hvis vi
fortsætter med det de næste tre år,
ender vi med at få en normering, der
er lige så god som de kommuner, vi
ellers sammenligner os med (pt. er det
kun 2 andre kommuner i
hovedstadsområdet, der har færre
voksne pr barn i børnehaverne end
Frederiksberg).
En gammel socialdemokratisk
mærkesag er det, at alle
hjemmehjælpsmodtagere bør have ret
til at få en årlig hovedrengøring. Hvor
man rigtig kommer i bund, banker
tæpper og gør skabe og skuffer rent.
Fra næste år genindføres denne
ordning på vores forslag, således at
de ældre, der ikke kan selv, får krav
på en årlig hovedrengøring.

Det er og bliver et privilegium og være
lokalpolitikere. Så mange vigtige
beslutninger man er med til at træffe –
og med umiddelbar feedback fra
borgerne (og ikke mindst fra jer
partifæller), det er noget, der
motiverer ikke bare mig, men hele
gruppen på rådhuset.
4 konkrete S-valgløfter på vej til at
blive opfyldt
Vi gik til valg på 4 konkrete løfter
sidste år. Skolemad på Frederiksberg,
flere pædagoger i børnehaver og
vuggestuer, genindførelse af årlig
hovedrengøring til ældre
hjemmehjælpsmodtagere og flere
boliger, der er til at betale for
mennesker med en almindelig
lønindkomst.
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Endelig har vi dels fået hele
kommunalbestyrelsen med på et mål
om, at hver 4. nye bolig på
Frederiksberg skal være almen. Og
over de næste fire år har vi afsat 35
mio. kr. til at få bygget flere almene
boliger – det svarer til kommunens
andel af op mod 200 nye
familieboliger, eksempelvis, som man
kan betale med en almindelig
lønindkomst. Det kunne også meget
vel være ældreboliger eller
ungdomsboliger, hvor vi også har et
stort behov.

får mange gode debatter om
byudvikling. Pt. har det blå flertal jo –
imod vores stemme – stemt for et 13
etagers iværksættertårn på Nordre
Fasanvej. Vi mener, at byggeriet er for
højt.

Er alt så rosenrødt? Nej desværre. Vi
oplever, at selvom vi får ting igennem,
er det en kamp fra sag til sag. Vi
oplever, at særligt på det grønne
område og på klima, er vi og vores
nærmeste samarbejdspartier
(Radikale, SF, Enhedslisten og
Alternativet) markant grønnere end
det blå flertal og meget mere
optagede af denne dagsorden. Gode
grønne forslag bliver gang på gang
stemt ned, og det er ærgerligt for
Frederiksberg. Vi oplever også, at
tingene jo ville se anderledes ud, hvis
vi var ved roret. Mere bæredygtigt
social, økonomisk som miljømæssigt
– det kæmper vi for!

I det kommende år kommer vi nok til
at se mere og flere af disse sager,
hvor investorer gerne ville bygge mest
muligt for at tjene kassen på vores by,
og det skal vi være meget varsomme
med, ikke mindst når vi skal udvikle
hospitalsgrunden.

Pt. har det blå flertal også lagt et
projekt frem, hvor den franske skole
ved Værnedamsvej (der skal flytte)
skulle bebygges højt og tæt. Kun en
meget aktiv borgergruppe og vores
klare stemme imod (og andre af vores
tætte samarbejdspartiers modstand)
gjorde, at projektet blev ”en ommer”.

Godt nytår
Afslutningsvist vil jeg gerne til jer alle,
jeres familier og kære sige tak for
2018 og at hele gruppen ser fem til
2019. Jeres opbakning og
engagement betyder mere, end I ved,
og jeg vil glæde mig til, at vi i 2019
forhåbentligt får Danmarks næste
kvindelige statsminister. (Og det er
hverken Pernille Skipper eller Pernille
Vermund, jeg tænker på )

Det kommende år
Når det gamle år rinder ud, kan man
dels se tilbage, men også se frem.
Jeg kan se tilbage på mange gode
sejre i kommunalbestyrelsen, men jeg
kan også se frem til et spændende år.

Glædelig jul og godt nytår!
Med venlig hilsen
Michael Vindfeldt,
2. viceborgmester

Jeg tror, at vi også i det kommende år
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