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Grundlovsdag
Af Rune Rummel (S), A-nyt redaktør og kandidat til kommunalbestyrelsen

5. juni var traditionen tro en mærkedag for partier landet
over.
For S-Frb blev dagen markeret på 5. Juni Plads med taler
af hhv. Lars Goldschmidt, David Trads, Michael Vindfeldt
og Sine Heltberg.
Rammerne og vejrforholdene var optimale, og der kom
flere end forventet.
Ikke uventet var flere af talerne inde på Brexit og valget af
Donald Trump, med det efterfølgende kaos og den
mistillid han har skabt til demokratiet og systemet, og ikke mindst hans beslutning om at

trække USA ud af Paris-aftalen.

Det understreger behovet for hvor vigtigt det er, at minde os selv
om og holde fast i de demokratiske værdier vi har og sætter så
høj pris på. De er ikke kommet af sig selv.
Der blev også opfordret til eftertanke og omtanke i sin brug af
sociale medier, og det ansvar der følger med ytringsfriheden.

Pauserne imellem talerne gik med fællessang, hvor en af vores
kandidater til kommunalvalget, Troels II.
Munk, sang for på glimrende vis.

Til pauserne var der også sørget for drikkevarer, hvor DSU havde
medbragt og opstillet en intermistisk bar, og sørgede for at alle kunne
slukke tørsten i øl og vand.

Tak til alle for en hyggelig eftermiddag!
Fotos: Anders Kaare

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 offentligt ansatte
Af Camilla Arent (S), kandidat til kommunalbestyrelsen

Jeg besluttede mig først i april for at stille op til kommunalvalget. Jeg havde derfor ikke mulighed for at
præsentere mig til den ekstraordinære generalforsamling i februar. Muligheden griber jeg nu.
Jeg er 41 år og bor i Ny Hollændervej-kvarteret. Jeg er født på Frederiksberg, men opvoksede på
Vestegnen indtil jeg som 23 årig atter bosatte mig på Frederiksberg. Vi har boet i samme lejlighed siden
dengang, men børnene er kommet til. Jeg har en datter på 16 år, som skal læse til landmand efter
sommerferien og en søn på 10 år, som går i 3.klasse på Ny Hollænderskolen.
Jeg er uddannet fysioterapeut og har arbejdet som sådan i psykiatrien på Frederiksberg. De sidste 6-7 år
har jeg været leder i forskellige kommuner heriblandt leder i hjemmeplejen på Frederiksberg. Lige nu
arbejder jeg som centerchef i den sociale hjemmepleje i Københavns kommune. Her har jeg ansvaret for
hjemmehjælp, hjemmesygepleje og træning.
Jeg kommer fra en arbejderfamilie, hvor jeg var den første der fik studentereksamen og en videregående
uddannelse. Min bedstefar og tante var meget politisk aktive og har inspireret mig til altid engagere mig i
samfundet. Indtil nu har det mest været i bestyrelsesarbejdet i børnenes vuggestuer og børnehaver samt
aktiv kontaktforældre i skoleregi. Dog har jeg i mange år gerne ville være politisk aktiv. Nu føler jeg mig
parat, da børnene er ved at blive større, og jeg har fået mere tidsmæssigt overskud.
Som en del af mit kandidatur vil jeg meget gerne lytte til de offentligt ansatte. Derfor er jeg startet med at
lave en række små videoer med offentlige ansatte, som udtaler sig om deres arbejde og hvorfor det giver
mening for dem. Jeg kalder det ”Lyt til #frederiksbergshelte”. Videoerne bliver vist på min Facebook-side
Camilla Arent og med tiden også på min hjemmeside www.camillaarent.dk (stadigvæk under opbygning).

Hvis du kender en person, der falder ind under ”Frederiksbergs helte” og
· Bor på Frederiksberg
· Arbejder i den offentlige sektor
· Har et arbejde, som giver mening
· Gerne vil udtale sig om indhold og udfordringer
så må du meget gerne kontakte mig på telefon 24 79 59 53 eller pr. mail camilla@arent.se. Du kan også
skrive til mig via min Facebook-side Camilla Arent. Min ambition er at få så mange forskellige perspektiver,
som muligt, på offentligt ansatte, samt give dem en stemme.
For at gøre yderligere opmærksom på ”Frederiksbergs helte”, så vil jeg lave en lækker bluse med en
passende tekst. Hvis der er mange, som bærer blusen, så vil det skabe yderligere fokus på de offentlige
ansatte. Jeg sælger blusen og håber, at vi sammen kan bære den inden forskellige løb eller andre
arrangementer på Frederiksberg.

Hvis du er interesseret i at hjælpe med at give de offentlige ansatte en stemme ved at gå med blusen. Så
kan den købes inde på min Facebook-side eller kontakt mig via min mail.
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Af Anja Camilla Jensen (S), medlem af kommunalbestyrelsen

Dagene op til pinse bød på en rigtig god nyhed. Som ved skæbnens ironi blev
Frederiksberg tvunget til at hjemtage de 12 flygtninge, som vi havde placeret i midlertidig
boligplacering i København, og endda før alle muligheder på Frederiksberg var udtømt.
Der var noget med sikkerhedsgodkendelser og byggetilladelse, som ikke var faldet på
plads. På trods af, at de borgerlige hele tiden har prøvet at få det til at se ud som om, alt
var i skønneste orden i ”samarbejdet” mellem kommunerne.
I gruppen på rådhuset har vi været meget efter dem. Vi synes faktisk det er ret U-
Frederiksbergsk sådan at eksportere vores udfordringer. Vi kan bedst lide at vi ordner
tingene selv, at vi passer vores eget arbejde og ikke overlader det til andre.
Det var skammeligt, at flertallet insisterede på at skulle placere omkring 100 flygtninge i
nabokommunen, ikke langt fra den ghetto, som vi selv har kritiseret København for at
skabe. Og i en tid, hvor hele landet ryster på hovedet af Gentofte, der piber over endelig at
skulle være med til at løfte flygtningeopgaven, fordi deres au-pairs ikke længere fungerer
som alibi for en højere andel af ikke-etniske danskere.
Hos os i S glæder vi os over, at det nu må være slut med Frederiksberg-finten, som også
er forbudt ved lov pr. 1. juli. De flygtninge kommunen bliver tildelt, skal de beholde i
kommunen og selv tage ansvaret for indenfor egne rammer. Og det manglede da også
bare. Det er simpelthen ikke klædeligt, at en af landets mest velhavende kommuner, ikke
løser sine opgaver selv.
Vi er i partiet meget opmærksomme på, at den bedste integration og i det hele taget de
bedste rammer for at socialt bæredygtigt samfund, får vi, når vi blander os med hinanden.
Ser, oplever og taler med hinanden. Det lærer vi af som mennesker og som borgere, der
skal være med til at skabe og løfte en kommune.
Vi har fået Venligbolig-tanken på programmet i kommunen og har skubbet på for at vi
tænker kreativt og stærkt integrerede, både når vi taler permanente boliger til flygtninge,
men sandelig også de akutte midlertidige løsninger, og længere fremme også for andre
borgergrupper.
Det er god Frederiksberg-stil, og det er S der skaber den bedste kommune.

Slut med den usolidariske Frederiksberg-finte
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Udsatte børn skal med i foreningslivet
Af Gunvor Wibroe, medlem af kommunalbestyrelsen

For år tilbage besluttede
kommunalbestyrelsen på
Frederiksberg at give udsatte børn en
mulighed for at gå gratis til sport i op
til et år. Et super fint tilbud og en
hjælpende hånd til nogle af de børn,
som har det aller sværest.
Undersøgelser viser nemlig, at
udsatte børn og unge ikke er lige så
aktive i fritidslivet, som børn fra
ressourcestærke familier. Og man
ved, at aktive børn trives bedre
helbredsmæssigt og socialt end
inaktive børn. Derfor skal vi gøre en
ekstra indsats for, at udsatte børn
også kan gå til sport - for et aktivt fritidsliv som f.eks. svømning, spejder eller karate,
medvirker både til bedre trivsel og styrker kammeratskaber på tværs af højhusene og
villakvartererne. Og det har udsatte børn brug for!

Men det har desværre vist sig, at mange af de børn, som har fået et fritidspas, falder fra
igen, når forældrene selv skal betale for børnenes kontingent. Ofte er forældrenes økonomi
meget dårlig, og den har ikke ændret sig på blot et år. Det betyder, at børnene stopper i
den klub eller forening, som ellers kunne give dem et kæmpe socialt løft. Det mener vi i
Socialdemokratiet er ærgerligt. Og ikke mindst trist for børnene. Vores klubber er netop
gode til at støtte, udfordre og ikke mindst løfte udsatte børn gennem stærke fællesskaber.
Og jo længere børnene kan være med her, og derved få en mere stabil tilknytning til
foreningslivet, des bedre.
Derfor har vi hos Socialdemokratiet foreslået at udvide den nuværende ordning med
fritidspas til udsatte børn til at gælde op til tre år. I stedet for kun et år. Det vil give børnene
en meget stærkere relation til klubben og kammeraterne - og ikke mindst medvirke til, at
de forbliver en del af vores foreningslivs stærke fællesskaber.
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Fremtidige aktiviteter
Juni:
13: Medlemsmøde om udkastet til principprogram, Danasvej 30B, Lokale 1, 19-21

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

Debatmøde om principprogrammet

Debatten om principprogrammet fortsætter! Kom til møde
den 13. juni og hør HB-medlem Bjarne Kaspersen Hansen
fortælle om programmet. Du har mulighed for at at stille

ændringsforslag - se nærmere i indbydelsen til mødet, som
blev udsendt pr. mail den 2. juni.

Vel mødt!

Venlig hilsen Irene Odgaard.

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


