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Breds samarbejde søges, borgmester!

AfkommunalstyrelsesgruppenpåFrederiksbergRådhus,MichaelVindfeldt,Gunvor
Wibroe, Sine Heltberg og Anja Camilla Jensen

Viborg. Slagelse. København. Vejle. Hillerød. Det er eksempler på kommuner, der i år
allerede har indgået brede budgetforlig henover midten. Mange flere vil følge, for i det
kommunale selvstyre er der en udbredt tradition for at samarbejde og finde fælles
løsninger til gavn forborgerne.Desværre erdet ikke længere sådanpåFrederiksberg, hvor
den konservative borgmestermed en smal budgetaftale har vist, at han nu prioriterer sine
borgerlige støtter frem for det brede samarbejde hen over midten.
Det var ellers Socialdemokraternes, Enhedslistens og SF’s håb, at 2015 skulle være året,
hvorKonservative genetablerededet brede samarbejde henovermidten og vendte tilbage
til den socialkonservative profil, som plejede at være partiets kendemærke lokalt.

Vivarklar til athjælpeborgmesterenmedatundgåbesparelser ivelfærdenogsikreensund
og robust økonomi. Vi gav ham flere konkrete tilbud, hvor vi accepterede en
grundskyldssænkning.
Svaret var desværre et nej tak fra borgmesteren. Det synes vi er trist for Frederiksberg, for
vi tror grundlæggende på, at politik er bedst, når det er bredt.

Detvirkerdesværre,somomhøjredrejningenhosKpålandsplan,medSørenPapeispidsen,
harhaftafsmitning lokalt.HvormantidligeregikopiatopretholdedengodeFrederiksberg-‐
service, er fokus nu stift rettet mod sænke skatten for ejere af byens millionvillaer.
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Stafetten
Personligt
Jegogminbedrehalvdelgennem48år,Grete,er frederiksborgerborgere
med stort F. Har boet på Frederiksberg det meste af mit liv. Mine
forældre har drevet købmandsbutik på Dalgas Boulevard og Finsensvej
i en årrække. Jeg gik i skole på La Cours Vej og på Falkonérgårdens
Gymnasium. Efter endtmilitærtjeneste ved telegraftropperne i Høvelte
læste jeg jurapåKøbenhavnsUniversitet ogblevkandidat i januar1973.
Jegharsidenarbejdet i statenstjeneste–mest iFinansministeriet. I2009
gik jeg på pension. Jeg holder mig i form ved at køre ud i det grønne på
min racercykel.

Hvorfor er du socialdemokrat?
Jeg har altid interesseretmig for politik og samfundsforhold og har fulgt
intenstmedfrasidelinjen.Selvomjegervoksetopietborgerligt(konservativt)miljø,har jegaldrig
været i tvivl om, hvor jeg skulle sættemit kryds. Først på et sent tidspunkt besluttede jegmig for
at blive aktiv. (Jeg indså, at tidenmåtte være inde, da der blev vedmed at være konservativt styre
i kommunen)

Jeg er socialdemokrat, fordi Socialdemokratiet primært har fokus på at forbedre almindelige
menneskers livsvilkår og deres muligheder. Og vel at mærke inden for realistiske rammer, hvor
ret og pligt følges ad og hvor udviklingen af velfærdssamfundet sker på grundlag af en ansvarlig
økonomisk politik.
Og fordiSocialdemokratietgennemgenerationerharkæmpet forogopbyggetetsamfund,baseret
på værdier som fællesskab, solidaritet og lighed. De værdier er under pres. Vi skal kæmpe for at
bevare dem. Det er socialdemokratiet bedst til.
Vores parti er EU-‐venligt. Det er godt. De europæiske landehar opgennemhistorien stedse været
i krig med hinanden. Internationalt samarbejde mellem nationer forebygger krig.

Hvad kan du bidrage med i Fællesbestyrelsen?
På generalforsamlingen i foråret, hvor jeg blev valgt ind i fællesbestyrelsen som
aktivitetsansvarlig, meldte jeg ud, at jeg nok kunne bidrage bedst på de indre organisatoriske
linjer.
Jeghar tidligere iA-‐Nyt slået et slag for vigtighedenaf, at nyemedlemmer får engod start i partiet.
Derforer jegglad for, atvi i fællesbestyrelsenhar fokuspåhvervning, introduktionog fastholdelse
af nye medlemmer. F.eks.: En mere informativ hjemmeside, velkomstfolder, introduktionsmøde
mm.
Herudover vil jeg gøre mit til, at der udøves rettidig omhu (undskyld udtrykket) i alle
administrative og organisatoriske anliggender.
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Hvad skal de lokale Frederiksberg politikere have mest fokus på?
Der er mange udfordringer på sundhedsområdet. Det er et politikområde, der rækker ind over
landspolitik, regionalpolitik og lokalpolitik. Og som derfor stiller stor krav i forhold til at få skabt et
sammenhængende sundhedsvæsen, hvor sygehuse, praksissektor og det lokale sundhedsvæsen spiller
sammen til gavn ikke mindst for de ældre og de kronisk syge.
Der venter endvidere en kæmpe opgave med den fremtidige byudvikling i forbindelse med, at
Frederiksberg Hospital nedlægges.
Endelighar lokalpolitikerneenvigtigopgave i at tageansvar forenordentlig integrationafdenytilkomne
flygtninge sammen med borgerne på Frederiksberg.

KV2017
Vi fik et godt valg på Frederiksberg. Frederiksberg er rødt. Nu må vi sætte alt ind på et systemskifte til
KV2017.

Socialdemokraterne på Frederiksberg har fire repræsentanter i kommunalbestyrelsen. Michael,
Gunvor, Sine og Anja knokler alt hvad de kan for at skabe resultater, udvikle politik og markere vores
synspunkter.
Men de kan altid bruge yderligere opbakning. Derfor har vi tre politiske følgegrupper:

-‐ Teknik-‐ og miljøgruppen: Afholder fire møder og en medlemdsaktivitet årligt. Det forventes at
deltagerne følger med i dagsordnerne fra by-‐ og miljøudvalget

-‐ Seniornetværket: Afholder fire årlige møder, hvor fokus er på dels orientering fra
kommunalbestyrelsesmedlemmerne om kommunens arbejde på ældreområdet og dels gode ideer og
synspunkter den anden vej fra deltagerne.

-‐ Børne-‐ og skolegruppen: Gruppen er ikke kommet i gang endnu, men det er ambitionen at få startet
en gruppe på benene, hvor fokus er på vores daginstitutions-‐ og skolepolitik.

Både i Seniornetværket og Børne-‐ og skolegruppen mangler der en tovholder, der vil stå for at klare
det praktiske i forbindelse med møderne samt i fællesskab med kommunalbestyrelsesmedlemmerne
arrangere møderne. Kunne det være dig, eller vil du høre mere, så skriv eller ring til mig.

Alle tre grupper er naturligvis åbne for interesserede medlemmer, så vil du være med, så kontakt mig.

Bedste hilsener

Mads Reinholdt, Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for de politiske følgegrupper

mreinholdt81@gmail.com / 26224557
Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste
nyhedsblad, så send det til mig på mail rrn82@hotmail.com (Rune, A-nyt redaktør)

Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Erik på erje1234@gmail.com

Stafetten fortsat

Opråb! Engager dig i de politiske følgegrupper
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Erik Jensen, turdeltager og formand for socialdemokraterne på Frederiksberg

Søndag den 13. september havde Teknik-‐ og miljøgruppen (en af de politiske følgegrupper)
arrangeret en cykeltur på Frederiksberg for partiets medlemmer. Knapt 20 deltog og hørte
partiets repræsentant i Teknik-‐ og
miljøudvalget 2. viceborgmester
Michael Vindfeldt fortælle lidt om den
fysiske planlægning i kommunen.

TurenstartedevedVærnedamsvej, hvor
vi hørte om de udfordringer det gav at
planlægge sammen med Københavns
Kommune, idet vejen ligger i både
København og Frederiksberg
kommuner. Derfra videre til Bülowsvej,
hvor vi så et eksempel på, hvordan det
borgerlige flertal i
kommunalbestyrelsen havde
prioriteret parkeringspladser langs
vejen frem for ordentlige fortove til fodgængere. Et ophold ved Frederiksbergcentret, hvor
Michael fortalte om de store udfordringer byggeriet af en nymetrostation giver for det cyklende
folk.Herefter til Frederiksberghospital, hvor vi -‐ over enkopmedbragt kaffemedkage -‐ hørte om
Michaelsvisionerometblandetbyggeri,nårhospitaleter flyttet tilBispebjerg.Kunpsykiatrienser

ud til at forblive på det nuværende
Frederiksberg hospital. Turen sluttede
ved byggeriet af den nye svømmehal og
KUBE, det kommende hus for KUltur og
BEvægelse. Den nye svømmehal
forventes indviet i 2017, sammeår, hvor
der er kommunalvalg!! KUBE forventes
indviet i 2016.

Et par gode timer sammen med gode
partifolk, hvor vi lærte lidt om den
fysiske udvikling i vores spændende
kommune.

S-‐Cykeltur på Frederiksberg
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Fremtidige aktiviteter
September

19.-‐20.: Årlig kongres, Aalborg Kongres & Kulturcenter

21.: Rundvisning på Christiansborg og efterfølgende debat med Mogens Jensen

22. Fællesbestyrelsesmøde kl. 1900-‐2100, Rolfsvej 10.

Oktober

8.: Fællesbestyrelsesmøde, kl. 1900-‐2100, Rolfsvej 10

21.: Politisk medlemsmøde, kl 1900-‐2100, Danasvej 30B, Medborgerhuset

November

9.: Seniornetværket kl. 10-‐12 i Den Gule Villa.

10.: Fællesbestyrelsesmøde, kl. 1900-‐2100, Rolfsvej

12: LO's nye ledelse orienterer om udfordringerne for fagbevægelsen i Danmark, kl.
1900-‐2100

19.: Politisk medlemsmøde. Debatarrangement med Morten Bødskov, Danasvej 30B


