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Ansvarshavende redaktør: Erik Jensen

Debat om solidaritetspagt for Europa
Af Irene Odgaard

Der er valg til EU-parlamentet i 2019. Socialdemokratiet har udsendt et valgoplæg,
som skal vedtages på kongressen i september 2018, og det er vedlagt denne
udsendelse af A-nyt.
Vil du deltage i udarbejdelsen af Socialdemokratiets valgprogram til EU-parlamentet?
Medlemmerne har mulighed for at debattere og stille ændringsforslag til
valgoplægget frem til den 13. August. I S Frederiksberg tog vi hul på debatten på
mødet den 17. Maj om stop for social dumping, hvor MF Peter Hummelgaard
Thomsen (medlem af udvalget, der har skrevet valgoplægget), holdt oplæg sammen
med international konsulent i FTF, Heidi Rønne. Heidi kunne fortælle os om, hvordan
det går med udspillet til en social søjle i EU.
Der er nedsat et udvalg i fællesbestyrelsen for S Frederiksberg, som kan formidle
eventuelle ændringsforslag til valgoplægget fra S Frederiksberg. Ændringsforslag
skal være i overensstemmelse med Hovedbestyrelsens mandat for valgoplægget,
som er en udvidelse af Solidaritetspagtens tematikker. Har du forslag til ændringer,
så send dem til: iodgaard@kranen.dk og erje1234@gmail.com , senest den 30. Juli.
God sommer!

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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Regeringen stjæler 10 mio. fra Frederiksberg
Af Sine Heltberg, folketingskandidat (S) på Frederiksberg

Regeringen har med et pennestrøg beslaglagt 10 mio. kroner fra Frederiksberg
Kommunes parkeringsordning. Penge, som nu ryger direkte ned i statskassen.
Det er sket med støtte fra de to lokale Frederiksberg-medlemmer af Folketinget,
Laura Lindahl og Jan E. Jørgensen, der åbenbart lægger større vægt på
partidisciplin end at varetage Frederiksbergs interesser i Folketinget. Det vil
vælgerne her i byen forhåbentlig huske, når der næste gang er valg. Der er nok
en god grund til, at Laura Lindahl forlader Frederiksberg og i stedet lader sig
opstille i Sjællands Storkreds ved næste folketingsvalg.
Indgrebet er blot det seneste skud på stammen fra en hovedstadsfjendtlig
regering, der også flytter tusindvis af statslige arbejdspladser og i det hele taget
benytter enhver lejlighed til at genere hovedstadsområdet.
Fremover bliver det vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg,
fordi de 10 mio. er penge, der i dag bruges til at etablere nye parkeringspladser.
Pladsen på Frederiksberg er som bekendt trang, og her skal være plads til alle
– ikke kun bilerne. Derfor er den gode løsning at flytte parkering under jorden,
sådan som vi lige nu er i fuld gang med i Svømmehalskvarteret og ved skolen
på Grundtvigsvej. Men det koster. Op mod 400.000 kr. pr. plads i en
parkeringskælder. Når regeringen
snupper parkeringspenge fra
Frederiksberg, bliver det
vanskeligere at lave nye
parkeringspladser i fremtiden. Og
dermed vanskeligere for byens
borgere at få hverdagen til at hænge
sammen, hvis man har behov for en
bil. Og det har mange.
Folketingskandidat Sine Heltberg og
medlem af kommunalbestyrelsen, Anja
Camilla Jensen, på gadeaktion i
varmen under Frederiksbergsdagene,
her sammen med De Radikales Lone
Loklindt.
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Fællesbestyrelsen
Erik Jensen, Formand,
Bo Kømler Næstformand
Marie Louise Knuppert, Kasserer
Rune Nicolaisen, Redaktør for A-Nyt
Uffe B Rasmussen, Sekretær
Camilla Arent, Kampagneansvarlig
Asger Gelting, Frivillighedskoordinator
Asbjørn Dalgaard, Aktivitetsansvarlig
Elvis Camacho, Web-ansvarlig
Lene Paludan Hastrup, valgt af Slotskredsen
Svend Dittman, Valgt af Falkonerkredsen

21 72 58 00, erje1234@gmail.com
20 21 79 33, bokomler@hotmail.com
23 96 36 79, mlk@oao.dk
28 71 18 60, rrn82@hotmail.com
24 24 16 75, ufferasmussen@yahoo.com
24 79 59 53, arent@arent.se
42 75 41 22, asgergelting@yahoo.dk
20 13 48 20, asbjorn.dalgaard@mobile.trade.gov.uk
81 71 68 12, camachocv@hotmail.com
28 56 82 58 hastrup@dbmail.dk
24 20 09 55 svend_dittman@msn.com

Fremtidige aktiviteter
August:
18: Copenhagen Pride Parade, Frederiksberg Rådhusplads.
24.-25.: Folkemøde Møn
September:
4. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10, kl. 1930-2130
12. Medlemsmøde, emne og sted ikke fastlagt. Kl. 1900
15. Gadekampagne, dør til dør, Rolfsvej 10, kl. 10-13
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