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Velkommen i svømmehallen
Af fhv. viceborgmester Katrine Lester og Rådmand Sine Heltberg (S)

En sen nattetime på Rådhus i 2012 indgik Socialdemokratiet en historisk budgetaftale. For
første gang i 70 år skulle der bygges ny svømmehal på Frederiksberg. Svømmehallen havde
været Socialdemokratiets mærkesag siden Flintholm området blev begyndt udbygget længe
inden. Det største budgetudviklingsprojekt på Frederiksberg i årtier skulle have plads til idræt og
leg.

Det var derfor en historisk dag fredag den 23. juni, hvor Flintholm Svømmehal slog dørene op
for første gang med tilbud til motionister, seniorer, skolebørn, foreninger, klubber og familier. 25
meter bane, badeland med plads til leg og et ekstra varmt babybassin samt to vilde
vandrutsjebaner.

Vi håber, alle familier på Frederiksberg og omegn vil kigge forbi og hoppe en tur i baljen. Fra
Socialdemokratiets side skal der lyde en stor tak til de borgerlige forligspartier. Det er vores håb,
at Borgmesteren vil tænke over, at et bredt samarbejde henover midten kan føre til historiske
beslutninger. Som en ny svømmehal til gavn for tusinder. Et stort velkommen til alle vandhunde!

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
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Fokus på kvalitet forsvinder i besparelser
Af Camilla Arent, kandidat til kommunalbestyrelsen (S)

Der skal ikke ske flere besparelser indenfor hjemmeplejen, hjemmesygeplejen eller træning
for det vil forringe kvaliteten hos borgerne. Jeg har været ansat igennem mange år indenfor
disse fagområder og forhåbentligt efter et godt valg til november, så håber jeg, at kunne
fortsætte arbejdet som medlem af kommunalbestyrelsen.

Socialdemokratiet på Frederiksberg har allerede forsøgt at gennemføre ”slip hjemmeplejen
fri” og gået imod besparelser på området. Vi må fortsætte arbejdet efter valget.

Som tidligere ansat i hjemmeplejen i Frederiksberg kommune så ved jeg, at når der bruges
mere end budgetteret, så går meget af fokus på at finde måder at bespare på. Det sker på
bekostning af fokus på kompetence- eller kvalitetsudvikling. Desværre kan jeg se på
udvalgsmødernes referater, at der er sket overskridelser af budgetterne i hjemmeplejen og
hjemmesygeplejen allerede ved første kvartal.

Jeg er overbevist om at ledere og medarbejdere i Frederiksberg kommune derved forsøger
at finde besparelser. Men det er ikke det, at tiden skal bruges til. Vi skal udarbejde
realistiske budgetter. Og de mange dygtige medarbejdere og ledere skal fokusere endnu
mere på kvalitet i levering af ydelserne og kompetenceudvikling af medarbejderne. Det vil
gavne borgerne og de ansatte.

Vi skal have tillid til de offentlig
ansatte. De ved hvordan borgerne
kan få mest muligt kvalitet under de
rammer, som de arbejder under. Vi
må kæmpe for et flertal, der arbejder
for at området får budgetter, der er til
at overholde. På den måde kan fokus
igen være på borgernes trivsel og
medarbejdernes faglighed.

Følg #frederiksbergshelte - offentlige ansattes fortællinger om deres arbejde.
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Fremtidige aktiviteter

September:
5. Fællesbestyrelsesmøde, 19-21, Rolfsvej 10
9. Gadekampagne, 10-, Frederiksberg Centeret
13. Medlemsmøde, Danasvej 30B, lokale 1.
16.-17. Kongres, Aalborg

Oktober:
4. Medlemsmøde, 19-21, Danasvej 30B.
7. Gadekampagne, 10-13, Frederiksberg Centeret
11. Fællesbestyrelsesmøde, 19-21, Rolfsvej 10
24. Medlemsmøde: Kick off-møde, valgkampen. NB: 19.30-21, PULS (Gymnastiksalen ved siden af
Performance-salen) hos KU.BE, Dirch Passers Allé 4.

Erik Jensen, Formand, 21 72 58 00, erje1234@gmail.com
Iben Cort Eiby, Næstformand 38 33 22 77/ 20 29 28 63, ibce35@gmail.com
Hanne Illum, Sekretær 28 34 87 04, illumhanne@gmail.com
Irene Odgaard, Aktivitetsansvarlig 33 97 14 04, iodgaard@kranen.dk
Marie Louise Knuppert, Kasserer 23 96 36 79 mlk@oao.dk
Anna Sofie Munck, kampagneansvarlig 21 29 51 35, annasofiemunck@gmail.com
Rune Nicolaisen, Redaktør for A-Nyt 28 71 18 60, rrn82@hotmail.com
Andreas Røpke, WEB-master 61 77 13 79 roepke@outlook.com
Uffe B Rasmussen, politiske følgegrupper 24 24 16 75 ufferasmussen@yahoo.com
Jørgen Mørup Pedersen, 1. suppleant 30 55 76 23 joergenmp@outlook.dk
Flemming Hansen, 2. suppleant 38 86 87 79 hansflemming@gmail.com
Bo Kømler, 3. suppleant 20 21 79 33 bokomler@hotmail.com
Lene Paludan Hastrup, valgt af Slotskredsen 28 56 82 58 hastrup@dbmail.dk
Svend Dittman, Valgt af Falkonerkredsen 24 20 09 55 svend_dittman@msn.com

Fællesbestyrelsen


