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Ballerup Kommune

10´erne—Selfiens årti
Tak for 2019, og tak for 10´erne. Et årti hvor begrebet Selfie virkelig vandt indpas.
Så her får i en kavalkade af Borgmester Jesper Würtzens selfier fra 2019.
Foto: tl.dk
Jesper er en mester i selfier, og er virkelig med på den nye trend.
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Et nyt år..

2019 er ovre, men ikke bare et år er gået, vi er også kommet ind i et nyt årti.
Det sidste år vil vi selvfølgelig især huske fordi vi fik regeringsmagten, og fik Mette
som statsminister, og Kasper ind i Folketinget.
Men hvad er det vi mest husker det netop overstået årti for? De store ting vi nok
mest vil huske 10´erne for er da Amerikanerne valgte Trump til præsident, eller da
Briterne valgte at sige nej til EU, og hele det cirkus vi har haft omkring begge dele.
En præsident der vil købe Grønland eller en mand der er blevet verdensberømt for
at råbe ”Oooorder”
Men det har også været et årti hvor der er kommet rigtig meget fokus på klimaet,
og på hvad vi er i gang med at gøre med vores klode. Især den unge svenske aktivist Greta Thunberg har fået mange til at få øjnene op for, hvad der er ved at ske
med vores klima. 10´erne blev også årtiet hvor alle havde noget at blive krænket
over.. MeToo bevægelsen satte fokus på hvordan vi behandler hinanden, især mellem kønnene. De sociale medier er blevet stedet hvor vi virkelig kan få luft for alle
vores frustrationer, og det har vi også mærket i egen andedam, med masser af heftige debatter på nettet.
10´erne var også her hvor Ove. E. Dalsgaard brugte sin 1. maj tale i 2012, til at give stafetten videre til Jesper Würtzen, efter 31 år som en af de længst siddende
Borgmestre i Danmark. 10´erne var også her hvor Tonny Rönnborg i 2011 stoppede
som formand i partiforeningen efter 15 år som formand. Og han er også den i Ballerups partiforenings historie der har siddet længst som formand.
Nu bliver det spændende at se hvad de næste 10 år bringer.

Mange hilsener og godt nytår
Frank Weinberger,
Redaktør, Næstformand

Udgivelsesdatoer og deadlines for Synspunkt i 2020.
Marts nummer—Deadline 25. februar—udgives—1. marts
Maj nummer—Deadline 23. april—udgives 29. april
August nummer—Deadline 10. august—udgives 17. august
Oktober nummer—Deadline 5. oktober—Udgives 12. oktober
December nummer—Deadline 23. november—Udgives 1. december

Kontakt Ballerup Partiforening
Præstevænget 12
2750 Ballerup
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soc@socb.dk

Formand
Mila Kahrimanovic
2896 5285
milja@live.dk

Næstformand
Frank Weinberger
4477 2996
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Kasserer
Vagn Henriksen
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Nyt fra formanden
Kære alle
2019 blev et spændende, til tider lidt for spændende år, både privat og arbejdsmæssigt. Vi har igen regeringsmagten, vores Mette blev statsminister, Ballerup fik nyt folketingsmedlem i Kasper Sand Kjær, kredsen fik ny formand i Anders Friis Hansen.
Vi fik også lavet om på kredsstruktur.
I Ballerup går det godt og vores borgmester Jesper Würtzen gør et fantastisk stykke
arbejde. Vi er midt i valgperioden og er så småt begyndt at forberede næste kommunalvalg.
Jeg vil benytte muligheden til at sige tak til jer hver især for det arbejde I har lagt i
vores forening.
Jeg ønsker jer alle et godt og lykkebringende nytår.
De bedste hilsner
Mila Ibrahimovic Kekec

HUSK—Generalforsamling 2020
Der afholdes ordinær generalforsamling 2020 for
Socialdemokratiet i Ballerup Kommune
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 18:00
(spisning fra kl. 17:00) i Baghuset, Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup

Dagsorden udsendes 3. februar

Nytårskur i Ballerup kredsen
Onsdag den 29. januar kl. 18.00
Præstegården i Glostrup, Byhistorisk Hus
Hovedvejen 134, 2600 Glostrup
2019 var et brag af et år for Socialdemokratiet i Ballerup kredsen. I sommer lavede vi en utrolig velgennemført valgkamp,
der resulterede i valget af Kasper Sand
Kjær til Folketinget og i efteråret blev der
valgt en ny kredsbestyrelse. Vi ser frem til
at gå i gang med arbejdet.
For at komme rigtig godt fra start med et
nyt årti vil kredsbestyrelsen gerne invitere
alle medlemmer til nytårskur. Her vil Kasper fortælle om sit første halve år som folketingsmedlem, og Lisa Ward og Jesper Würtzen vil give deres bedømmelse af regeringens første halve leveår. Herefter vil kredsen være vært for et glas bobler, og der
vil være mulighed for at købe andre drikkevarer. Arrangementet er åbent for alle
medlemmer, og man opfordres til at tage sin partner, nabo eller kollega med.
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Nyt fra borgmesteren
Godt nytår 2020
Så er vi allerede et godt stykke inde i det nye år - 2020 - og jeg vil godt ønske et godt nytår til alle
medlemmer af socialdemokratiet i Ballerup Kommune.
2019 var et godt år for vores parti. Vi fik vores egen Mette Frederiksen i statsministerstolen. Det kan
da kun gøre os alle i vores partiforening lidt stolte, at det er os her i Ballerup, der tog imod Mette, da
hun kommhertil som ganske ung og ubeskrevet - og nu er hun altså landets statsminister. Og hun er
kommet rigtigt godt fra start på posten, må jeg sige: Klassiske socialdemokratiske værdier, som vi kan
lide dem i Ballerup: mere velfærd og større lighed. Og den grønne dagsorden har hun også sat. Allerede tilbage fra 90erne var Ove Dalsgaard i front med “Ballerup - en grøn kommune”. Denne dagsorden
har vi ført videre, og nu har Folketinget med Mette i spidsen sat kursen med verdens mest ambitiøse
klimalov.
Nu vi er ved Folketinget kan vi også glæde os over, at vi fik valgt vores nye kandidat Kasper Sand
Kjær ind. Kasper har som arbejdsområder fået vigtige socialdemokratiske kerneområder som uddannelse og beskæftigelse. Jeg glæder mig til at følge Kasper videre frem.
Her i kommunen har vi også mærket, den nye retning landet er kommet på. Vi har fået den bedste
kommuneaftale i mange år med den nye socialdemokratiske regering. Det betyder ikke, at alt nu er
guld og grønne skove, men i forhold til de sidste års Løkke regeringer hvor vi mistede penge hvert år,
så har vi nu et budget for 2020 med en lille-lille-bitte-lille serviceforbedring.
Det er et budget, der er så godt, at alle partier igen er med. Vi socialdemokrater står i spidsen for Ballerup Kommunes velfærd og udvikling, og vi gør en en dyd ud af at få alle partier med i vores budgetter. Vi lytter på gode forslag og ideer, men vi siger ikke ja til noget, der ikke er socialdemokratisk politik.
Vi sikrer en økonomi i balance og med plads til udvikling af velfærd for børn, unge, mennesker med
handicap, ældre - ja alle borgere i vores kommune.
Vi står også i spidsen for udvikling af vores kommune, hvor der lige i disse år sker utroligt meget i bymidterne i Ballerup og Skovlunde - og i Måløv sker bestemt også meget.
Det seneste store udviklingsprojekt drejer sig om vores sidste barmarksprojekt ved Kildedal, hvor vi
sammen med Pension Danmark vil udvikle et nyt byområde med 10.000 nye arbejdspladser og 1.000
nye boliger. Det er en god partner, vi har fundet i Pension Danmark, og her i løbet af det nye år vil vi
både lave et arealudviklingsselskab og en helhedsplan for området. Med lidt held ser vi de første byggerier skyde frem indenfor et par år - og målet er at være færdige med hele området i starten af næste årti.
Meget går godt i Ballerup Kommune, men sorte skyer kan være på vej. Det er varslet, at der vil ske en
ændring af udligningssystemet mellem kommunerne, hvor vi hvert år sender 14 mia. til provinsen. Det
til trods for, at Vestegnen har 7 af landets 10 mest socialt belastede kommuner - heriblandt er Ballerup. (Og i denne sammenhæng regnes vi til Vestegnen, selv om jeg godt ved, vi bor nord for Vestskoven).
Alligevel mener socialdemokratiske borgmestre i provinsen sammen med Venstrefolk og ikke mindst
DFere, at der skal flyttes flere penge til Århus, Silkeborg, Herning og Esbjerg. De er jo ikke rigtigt kloge!
Vi ved, at der her i Ballerup er rigeligt brug for pengene. Vi ved, at vi i vores kommune har masser af
opgaver at tage vare på med vores ældste, vores syge - herunder også de psykisk syge. Vi har folk
uden for arbejdsmarkedet, folk uden boliger, misbrugere - alle sammen mennesker som vi gerne hjælper og rummer i vores kommune. Men det kan vi ikke, hvis pengene bliver flyttet til villavejene i det
Jydske, hvor priser og leveomkostninger i forvejen er langt lavere end her i hovedstaden.
Vi vil gerne hjælpe Lolland og Langeland, men ikke villaejerne i Skanderborg og Vejle.
Jeg håber Christiansborg vil indse, at den måde udligningen skal løses på er ved tilføre NYE PENGE til
de udkantskommuner, som reelt mangler penge. Ikke ved at udhule velfærden i hovedstaden slet ikke
på Vestegnen og i Ballerup.
Danmark har en stærk økonomi - og vi skal satse på velfærd ved bruge flere penge - ikke ved spise
vores egen hale. Slet ikke ved at tage penge fra kommuner som Ballerup, der løfter et stort ansvar og
opgave.
I håb om en god løsning for udligningen i Danmark, så vi kan udbygge velfærden og ligheden.
Godt nytår

Jesper Würtzen
Borgmester
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Nyt fra folketinget
V. Kasper Sand Kjær

1 mia. til grøn forskning er
et vigtigt skridt mod klimamål
I Socialdemokratiet bryster vi os af at være Danmarks første grønne parti. Det var
den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning, der i 1937 sikrede naturbeskyttelse af danske strande, så strandene blev tilgængelige og uden byggeri. Det var
Jens Otto Krag, der i 1971 som verdens første regeringsleder udpegede en miljøminister. Og det var Svend Auken, der som socialdemokratisk miljøminister i 1990’erne
banede vejen for vindmølleeventyret ved at sikre stabile rammer for investeringer i
grønne løsninger. Vi har været med til at gøre Danmark til et foregangsland på det
grønne område. Nu har Danmark igen fået en socialdemokratisk regering, og igen er
ambitionsniveauet hævet. Danmark er endnu engang trukket i den grønne førertrøje,
og vi ønsker at gå foran og vise vejen for andre lande, ligesom vi har gjort tidligere.
Og aldrig har det været vigtigere. Klimaforandringerne er vor tids største udfordring.
Og vi skylder vores børn og unge gøre alt hvad vi kan for, at de kan overtage en mere bæredygtig verden end i dag. Konsekvenserne ved ikke at handle er for store –vel
nærmest skræmmende.
Derfor har regeringen sat en ambitiøs målsætning om en reduktion af drivhusgasser
på 70 % inden 2030. Det er en vigtig politisk målsætning, og hvis vi selv skal sige
det, synes vi også, at det er en modig målsætning. For vi har blankt erkendt, at vi
endnu ikke ved, hvordan vi skal nå hele vejen. Til gengæld ved vi, at vi ikke når målsætningen uden bidrag fra forskningen. For det er her vi skal finde den sidste del af
vejen mod målet. Det vil kræve store investeringer og derfor er det et vigtigt skridt
på vejen, at vi med aftalen om forskningsreserven afsætter 1 mia. kr. til ny grøn
forskning. Det betyder, at der i alt øremærkes 1,5 mia. kr. til grøn forskning. Det
svarer til mere end tre fjerdedele af den samlede forskningsreserve.
Spørgsmål er der nemlig nok af, og for, at vi kan lykkes med vores målsætning om at
reducere udledningen af drivhusgasser, har vi brug for konkrete svar fra forskningen.
Vi har for eksempel brug for svar på, hvordan vi skaber fleksible energisystemer, og
hvordan vi lagrer og konverterer energi. Samtidig har vi brug for at blive klogere på,
hvordan vi skaber bæredygtige byer, boliger og transportformer. Vi har brug for viden om, hvordan vi sikrer biodiversitet, naturbevaring, ren luft og sunde vandmiljøer.
Vi har brug for at vide mere om, hvordan vi producerer fødevarer uden at belaste
hverken klima eller miljø. Og så skal vi finde ud af, hvordan vi ændrer almindelige
menneskers adfærd, så grønne løsninger som affaldssortering og miljøvenlige produkter bliver det naturlige valg.
Det er bare et lille udsnit af den lange liste med ting, som vi ikke ved, og som vi
mangler svar på. Og dertil kommer naturligvis alle de ting, som vi endnu ikke ved, at
vi ikke ved. Det er en stor opgave, vi står over for. Og i stedet for at blive forpustet
og give op på forhånd, er vi utrolig glade for, at et bredt flertal i Folketinget står bag
dagsordenen og støtter en klimalov med bindende mål. Og særligt er vi glade for, at
alle Folketingets partier har siddet med ved bordet og har lagt navn til aftalen om fordelingen af forskningsreserven. Her bliver ord til handling, når pengene skal findes og
fordeles til udviklingen af grønne løsninger.
Fortsættes..
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Midlerne er fordelt over hele værdikæden, så grundforskning så vel som udviklingsog demonstrationsprogrammer tilgodeses. Det betyder, at pengene både går til at
udvikle helt nye grønne teknologier, men også til at markedsklargøre gode grønne
løsninger til færdige og salgbare produkter. Begge dele er nemlig nødvendige for at
tilvejebringe den viden og de virkemidler, som vi er afhængige af for at kunne nå
målet om en reduktion af drivhusgasser på 70 % inden 2030.
Derfor er det en meget vigtig sejr for den grønne dagsorden, at der med aftalen om
forskningsreserven er afsat 1 mia. kr. mere til grøn forskning i 2020, end der var i
2019. For udover at forskningen skal hjælpe os med at nå vores mål om en reduktion
i udledningerne af drivhusgasser herhjemme, kan resultaterne fra forskningen også
bruges i resten af verden til at nedbringe det globale udslip. Den store investering i
grøn forskning er også en håndsrækning til resten af verden. Danmark har tidligere
fostret store virksomheder, hvis produkter har været innovative og grønne. Derfor
står der vindmøller fra Vestas, og der sidder energieffektive pumper fra Grundfos, i
alle afkroge af verden. Hvert et lille videnskabeligt gennembrud eller teknologisk
landvinding kan være nøglen til store reduktioner i den globale udledning af drivhusgasser.
Kasper Sand Kjær MF (S)
Ordfører for uddannelse og forskning
Formand for beskæftigelsesudvalget
Medlem af Børne- og undervisnings-, bolig-, kirke-, kultur-,
ligestillings-, skatte- og udenrigsudvalget
Formand for Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD)

Tlf. +45 3337 5500
Dir. +45 3337 4049
Kasper.Kjaer@ft.dk

Ny kredsbestyrelse

I november var der ekstraordinært kredsrepræsentantskabsmøde i Ballerup Kredsen. Her blev der valgt en ny kredsbestyrelse.
Anders K. Friis Hansen blev valgt som formand. Den nye kredsbestyrelse vil arbejde for mere sammenhænge mellem partiforeningerne i Ballerup og Glostrup. En af
de nært forestående opgaver bliver at finde en ny kandidat til regionsrådet, som
Den nye bestyrelse sammen med Kasper Sand Kjær
afløser for Hanne Andersen.
Tillykke til alle der blev valgt ind i den nye kredsbestyrelse, og stor tak til Torben
Jensen for hans år som formand.
De valgte er: Jesper Weidick, Mila Ibrahimovic Kekec, Johan Müller, Annette
Normind, Cecilie Bonderup, Sofie De Bretteville Olsen, Anders K. FriisHansen og Torben Jensen.
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Kære ven af DSU
DSU er en gammel forening. Med stolte traditioner og en lang historie bag sig. Og
snart runder DSU et skarpt hjørne!
Den 8. februar 2020 er det nemlig 100 år siden, at DSU blev stiftet.
Det skete efter heftig diskussion og efterfølgende splittelse mellem socialdemokrater
og kommunister. DSU ønskede at ændre samfundet ad demokratisk og parlamentarisk vej. Gennem reformer – ikke revolutioner.
En lang række af ministre, folketingsmedlemmer, medlemmer af EuropaParlamentet, borgmestre, kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer samt et
hav af partimedlemmer har været aktive i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
(DSU).
Ja, selv statsminister Mette Frederiksen har slået sine folder i DSU.
DSU’s 100-årsjubilæum er en stor milepæl i den socialdemokratiske del af arbejderbevægelsen. Derfor markeres det med et brag af en jubilæumsfest for både nuværende og tidligere medlemmer samt venner af foreningen.
Den 8. februar 2020 kl. 17.00 på Docken i Københavns Nordhavn

Aftenen vil være en hyldest til DSU - til den forskel foreningen har gjort i Danmark, i
verden og hos de enkelte medlemmer, der har brugt ungdomsårene på det socialdemokratiske ungdomsarbejde. Det bliver en aften med taler af danske og udenlandske gæster fra både parti og fagbevægelse, herunder både partiformand Mette Frederiksen og FH-formand Lizette Risgaard. Udover taler og indslag er aftenen ikke
mindst en anledning til at møde gamle kammerater og mindes DSU-tiden.
Foreløbigt program:
17.00 Ankomst og velkomstdrink
18.00 Festmiddag og taler
22.00 Fest og dans
01.00 Aftenen rundes af
Nuværende medlemmer under 30 år og pensionister: 500 kroner
Tidligere medlemmer og venner af foreningen: 750 kroner
Prisen dækker velkomstdrink, festmiddag samt underholdning. Eventuelt overskud
går til foreningens virke.
Tilmeld dig via dette link: https://DSU.NemTilmeld.dk/208—SENEST 9. JANUAR
Det er ikke muligt at få pengene tilbage for sin tilmelding.
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Pip-møder i efteråret 2019
Her er referater fra 2 af de Pip-møder der har været afholdt i
Præstevænget i efteråret.
Lørdag 26-okt-2019—Kim Rockhill om Klima og Miljø
Kim er regionsmedlem i Region Hovedstaden. Han bor i Skibby, hvor han har været borgmester i 12 år indtil 2001 og siden byrådsmedlem i Frederikssund indtil 2019. Kim har også
virket i Ballerup som pædagog, lærer og spejder.
Siden 2018 er Kim formand for Region Hovedstadens Miljø- og
Klimaudvalg. Udgangspunktet for udvalgets arbejde er FNs
bæredygtighedsmål fra 2015. Der er 17 mål. Klimaet er mål
nr 13, men målene hænger sammen. Tiltag rettet mod eet
mål har også virkninger på flere af de andre mål.
Vi skal bremse temperaturstigningerne, som er en konsekvens af menneskenes brug
af energi hidrørende for afbrænding af kul, olie og naturgas. Og energi bruger vi rigtig mange steder. Derfor begyndte udvalget arbejdet med at kortlægge igangværende aktiviteter i Regionen. Udvalget kan finde de steder, hvor energiforbruget kan
mindskes, og de steder, hvor forbruget kan omlægges, så der ikke udledes CO2. Et
eksempel er køling i et hospital med koldt grundvand hentet 100 m nede i jorden om
sommeren for at genbruge varmen via en varmepumpe om vinteren. Nedbringning
af CO2-udslippet i regionen vil koste regionen 7 milliarder kr over de næste 10 år.
Men det er ikke kun det løbende forbrug, som kræver opmærksomhed. Der går for
eksempel megen energi til at fremstille byggematerialer. Valg af byggestil og byplanlægning har derfor stor betydning for CO2-udledningen, men sandelig også for,
hvordan byen opleves af byens beboere. Der er brug for nye ideer, hvorfor der er et
samarbejde mellem regionerne.
Horizon 2020 er et EU-rammeprogram til støtte for forskning og innovation i virksomheder, organisationer og regioner. Budgettet for 2014 - 2020 er på 75 milliarder
euro og målet er både udvikling og vidensdeling på tværs af grænser. C40 er et
samarbejde mellem 40 store byer i verden. "C40 World Mayors Summit" blev afholdt
i københavn 9-12 oktober.
Klimaproblemet er jo, ret beset, et resultat af fortidens synder. Men det er ikke det
eneste levn fra fortiden. Kims udvalg skal også finde løsninger til de mange forureninger, som truer vort grundvand. Der er i Danmark 9 voldsomt store forureninger,
hvoraf de 4 ligger i Region Hovedstaden, i Skullelev, Glostrup, Lyngby og Hillerød.
Dertil kommer så de mange mindre forureninger.
I sidste del af mødet delte vi os i 4 snakkegrupper med spørgsmålene:
- Hvad kan vi personligt selv gøre?

- Hvad kan socialdemokratiet gøre?
- Hvad kan vore politikere gøre?
Det gav følgende kommentarer:
Anja: Man kan flyve til hjem til Færøerne på 3 timer. Det tager 36 timer med båden.
Vaner skal lægges om, men det kan være svært eller umuligt.
Fortsættes..
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Frank: Vil fortsat flyve og bruge bil. Batterier er store klimasyndere. Er der et alternativ, brint for eksempel? Vi må se længere fremad.
Jan: Der er 3 begrænsninger på det, vi vil:
- Uligheden må ikke øges.
- Levestandarden må ikke sænkes.
- De store gevindster ligger i den fælles indsats.
Anders: Vi skal personligt tænke over, hvad vi gør. Den store omstilling kræver en
større koordineret teknisk krævende indsats. Omstillingen vil påvirke vores hverdag
og koste en del penge. Det kræver konstruktiv medvirken af den enkelte.

Lørdag 30. nov 2019 10-12.—Martin Baden om Trafik i Regionen
Martin Baden er 47 år og næstformand for regionens Trafikudvalg
valgt i Rødovre-Herlevkredsen.
Regionen har omkring 600 mio kroner pr år til trafik. Regionen bestiller trafikken, for tiden hos Movia, som sørger for, at driften udføres som bestilt. Men der skal også planlæges for fremtiden: Vægtning af privatbiler og offentlig transport? Busser eller letbaner?
Selvkørende elbiler med egen kørebane? Skal de Nord Sjællandske
Jernbaner renoveres, eller skal de erstattes af busser?

Letbanen langs Ring 3 er på små 30 km. Byggeriet begyndte i 2016 og forestås af et
selskab med 13 interessenter. Hvordan skal letbanen financieres? Heldigvis var letbanen ikke omfattet af anlægsrammen, men det er stadig et puslespil at få regnskabet og de årlige udgifter til at gå op. Regionen kan jo ikke udskrive skat. Til marts
skal udvalget til Manchester, hvor der er en letbane, som drives med overskud. Stogsdriften kører også efter sigende med overskud. Godt at vide, ikke mindst at vide
hvordan.
Der er dog også indtægter ved letbanen, idet den styrker tilflytningen af skattebetalende borgere for eksempel i Herlev. Letbanen giver tillid til, at der også er et
kollektivt transportsystem i fremtiden.

Hvor langt må der være til nærmeste offentlige transportmulighed? Er der for langt
(mere end 600 m?), tager folk bilen (hvis de da har en bil). I de større byer kan vi
opnå overkommelige afstande til nærmeste bus eller tog. Uden for de større byer
kræves andre løsninger, hvis alle skal have en fair transportmulighed. Måske er de
små selvkørende elbiler en løsning, men næppe lige nu. Kommunerne har forskellige
problemer og dermed forskellige interesser. Skellet er snarere mellem kommunerne,
end de er et rødt-blåt skel.
Elbiler skal have oplades. Hvor og hvormange ladestandere skal der være, og hvor
hurtigt skal vi udbygge? Skal elbilejere have forret til pladsen ved en ladestander?
Regionen oprettede i 2013 det regionale elbilsekretariat, Copenhagen Electric, til at
tænke over, hvorledes indførsel af elbiler kan forløbe. Det er et større projekt, som
vil påvirke boligområderne, så det vil nok være klogt at inddrage boligbevægelsen
fra start. Elnettet skal i fremtiden forsyne husstandene med energi til biler og opvarmning foruden de sædvanlige 15-30 kWh/døgn. Det kræver et intelligent elnet så
forbruget fordeles på døgnets timer.
Referater v. Anders Holm
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Statue af Anker Jørgensen afsløret i arbejderkvarter
Danmark har endelig fået en statue af Danmarks folkekære
statsminister Anker Jørgensen i sit gamle kvarter i København.
Anker Jørgensen var en af Danmarks mest populære politikere.
Statuen er opstillet i det gamle arbejderkvarter i Sydhavnen i
København, hvor Anker Jørgensen boede i 45 år indtil sin død i
2016. Afsløringen af statuen skete fredag 25. oktober.
Statue udført af lokal kunstner
Statuen er placeret på trappen ved indgangen til Kvartershuset
og viser Anker Jørgensen siddende med stok, mens han hilser ud
mod pladsen og den gade, han boede på i en stor del af sit liv:
Borgbjergvej.
Det er den lokale skulptør Nanna Drewes Brøndum, der har udført opgaven.
Lederen af Kvartershuset og medlem af Borgerrepræsentationen, Susan Hedlund,
har været drivkraften bag projektet med at skaffe økonomi til mindestatuen.
Det har Anker fortjent
Pengene er indsamlet fra private, fagforeninger og boligforeningen AKB, hvor Anker
Jørgensen havde lejlighed.
”Anker har betydet så meget for Sydhavnen. Han var en af vores egne til det sidste
og beviste, at en arbejdsmand også kan ende som statsmand – også uden at miste
jordforbindelsen. Han har om nogen fortjent, at der rejses en statue i det kvarter,
han holdt af og færdedes i og var dus med de fleste,” fortæller Susan Hedlund.
Susan Hedlund var naturligvis blandt talerne ved afsløringen af statuen, hvor også
overborgmester Frank Jensen og 3F-formand Per Christensen talte.
Kvartershuset kor sang og Nis P. leverede musikken til arbejdersangene ved afsløringen – blandt andet ”Kæden” og ”Tak tillidsmand”.

Vores udsendte reporter og
fotograf Erling Petterson
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Nyt fra Kultur- & Fritidsudvalget

Allerførst vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer et rigtig godt nytår.
I Kultur- og Fritidsudvalget har vi nu været i gang i to år, hvilket betyder, at vi er
halvvejs igennem valgperioden. Vi er ved at finde vores ben at gå på og har nu været
igennem vores anden budgetforhandling, som, vi faktisk synes, er landet temmelig
godt.
I budgetaftalen for 2020 har vi på Kultur- og Fritidsområdet haft stor fokus på bla.
fællesskaber i vores bydele, vi har flyttet flere penge til det frivillige, sociale arbejde,
vi har prioriteret at få istandsat svømmebadet på Torvevej, og vi har tilført midler til
vores idrætsforeningers faciliteter rundt omkring i kommunen. Kort sagt investerer vi
i det frivillige arbejde, som i den grad er med til at holde hjulene i gang for rigtige
mange Ballerupborgere; både børn, unge, voksne og pensionister.
Noget af det første, vi i udvalget igangsatte for to år siden, var at få skrevet en ny
frivillighedspolitik. Det har været en lang proces, som har taget lidt længere tid, end
hvad var planlagt, men vi har hele tiden haft for øje, at vi hellere vil bruge lidt længere tid på at få skabt et ordentligt stykke arbejde frem for at haste noget igennem.
Frivillighedspolitikken er nu ved at være i den endelige fase, men inden skriveprocessen skal i gang, afholder vi et sidste møde, hvor man som frivillig har mulighed for at
sætte et aftryk på indholdet i politikken. Mødet afholdes på Rådhuset d. 16. januar kl.
17:00-19:00. Nuværende landsformand for ”Bedre Psykiatri”, formand for Udsatterådet i Århus og forfatter til bogen ”Frivillighedens Velfærdssamfund”, Knud Aarup,
holder et oplæg med titlen: ”Frivilliges vigtige samfundsbidrag”. Du kan tilmelde dig
på: https://ballerup.nemtilmeld.dk/247/, og ønsker du mere information, kan du ringe til frivilligkoordinator, Michael Hansen, på tlf. 25228178.
Noget af det sidste, vi arbejdede på og fik vedtaget, i 2019 var længere offentlig åbningstider i East Kilbride Badet. Igennem en del år har rigtig mange borgere nemlig
klaget lidt over, at det, med de korte åbningstider, har været svært at nå forbi svømmehallen efter arbejdstid.
Vi har derfor været i dialog med foreningerne, som bruger badet og har indgået nogle
aftaler, der nu betyder, at der indføres en lang åbningsdag om onsdagen, hvor bassinet deles med foreningerne. Samtidig udvides åbningstiden fredag, lørdag og søndag
med mulighed for familiesvøm med masser af legeredskaber.
Hverdagsmorgener og -formiddage ændres den faktiske åbningstid ikke. Det er dog
aftalt med Ballerup Kommunes skolesvømning, at motionssvømmere fremadrettet
kan svømme på 50-metersbaner i længderetningen frem for at svømme på tværs,
som det sker i dag. Det betyder ikke flere åbningstimer, men vil blive oplevet som en
væsentlig optimering af mulighederne for at benytte badet af de offentlige brugere.
Med alle de nye tiltag vil den offentlige åbningstid øges med 7,5 timer om ugen. Da
der skal tages hensyn til foreningernes igangværende sæsonafvikling, vil de nye åbningstider først være fuldt implementeret til august. Vi håber, at I vil få mere glæde
af badet fremover.
Mange hilsener

Charlotte Holtermann
Kultur- og fritidsudvalget
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Julekampagne
14. December lavede vi en julekampagne i Centrumgaden. Kampagnen havde til formål at fortælle om det nye budget, samt at hverve nye medlemmer. Det var en hyggelig formiddag hvor mange kiggede forbi, til en kop kaffe og en småkage.
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Nyt fra Teknik– og Miljøudvalget
Rigtig godt nytår til jer alle.
Der bygges i kommunen Det er gode tider for byggeri og det mærker vi tydeligt i vores kommune. Ballerup er blevet et meget attraktivt sted at slå sig ned og når man
sammenholder det med at vi har en Vision 2029 som blandt andet beskriver et ønske
om 5000 flere borgere så er det jo en win win situation. Næsten alle ledige områder
er ved at være i spil, vi har ikke meget bolig-areal tilbage og fortætningen i de eksisterende boligområder er også i fuld gang; der bygges på nogle af de store fællesarealer som vi ikke længere har så meget brug for: mange af vores boligområder er bygget i tresserne hvor Ballerupplanen jo betød at rigtig mange børnefamilier flyttede ud
fra bro-kvartererne, der kom mange børn til kommunen og det krævede jo en del
plads i boligområderne.
Nu bygges der på nogle af de arealer og der bygges også i højden.
Hvad betyder det for vores borgere?
Nye boligområder - Mere trafik - Større belastning - Mindre friarealer - Mere slid. Det
betyder også flere skattekroner og dermed flere til at betale til fællesskabet. Vores
demografiske udvikling viser at vi får flere ældre og flere ældre betyder flere udgifter,
heldigvis bygges der så boliger så vi kan være de nødvendige flere borgere. I vores
parcelhus-områder sker der lige i disse år en stor udskiftning, de ældre rykker ind i
mindre boliger og børnefamilier rykker ind i parcelhusene.
Når der skal bygges så kræver det lokalplaner, det er et stort arbejde at lave lokalplanerne. Inden der fremlægges et forslag fra administrationen så har både planfolk,
miljøfolk og forsyning været i gang længe med at undersøge alle forhold tilvejebringe
det nødvendige materiale. Når vi ser på antallet af lokalplaner så fortæller det rigtig
meget om den rivende udvikling vi har gang i. Lad os se på en oversigt over udarbejdelse af lokalplaner. Fra -98 til -07 blev der lavet 32 lokalplaner i alt, de næste 5 år
blev der bare lavet 3 lokalplaner. Fra -13 til -19 er der lavet 39 og de 11 af dem er
lavet i -19.
Lokalplaner og dispensationer Det er mere reglen end undtagelsen at der dispenseres
fra lokalplanen når der bygges, det bliver både politikere og forvaltning ofte kritiseret
for, borgerne undrer sig over at der ikke “rammes rigtigt” når planerne laves.
Det er ofte sådan at lokalplaner udarbejdes som projektlokalplaner på baggrund af
skitseprojekter, når man så kommer længere ned i detaljen så viser det sig at det er
helt nødvendigt at dispensere for at kunne bygge. Lokalplanen for Skovlunde Bymidte
er et godt eksempel, den er udarbejdet på baggrund af et vinderprojekt som var en
samlet plan for hele området. Her er det jo et stort område som er under udvikling og
det er helt normalt at detaljeringen giver anledning til justeringer. Den overordnede
lokalplan er jo en projektplanlægning som afspejler de ønsker og visioner som borgerne har udpeget og den vision fastholdes, imens realiseringen er 100% afhængig af
investorer som jo igen er afhængige af hvad markedet efterspørger.
Der er siden 1. Januar -16 givet omkring 150 dispensationer fra Partielle Byplanvedtægter og Lokalplaner og det giver vel et billede af at det er nødvendigt med dispensationer. Rigtig mange af dem handler selvfølgelig om at vi har mange gamle og
utidssvarende lokalplaner og byplanvedtægter.
Mange hilsener

Hella Tiedemann
Formand
Teknik– og Miljøudvalget
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Per´s klumme
Tommelfingeren op !

Nogle brokker sig over den Social demokratiske regeringen og Mette Frederiksen.
At der ikke sker noget, og det politik som “ Frem og tilbage er lige langt “ dvæl lidt ved det, for rent fysisk er
frem og tilbage jo dobbelt så langt.
Og det jo netop det der lykkedes for den Socialdemokratiske regering efter 20 års afvikling af den Danske velfærdsstats, er man igen begyndt at investere, vedligehold og udvikle den, uden det skal være mere for mindre, alle fornuftige Danskere ved jo godt at vis et tilbud
er godt til at være sandt, er det fordi det noget bras !
Man tager også et opgør med den øgede ulighed, hvor
mantraet har været før dem som havde mest skulle have mere, den bliver stille og roligt vendt om nu.
Så hysteriske Venstre politiker ikke får held til deres
hetz, med at det er blevet dyrere at være Dansker, nej
Venstre det er blevet lidt dyrere for dem i har givet gaver, taget fra de fattigste,
Socialdemokratiet begynder at aflevere tilbage, til dem
som har mest brug for det. En rigtig Robin Hood, ikke
jeres omvendte Robin Hood.
Klima politikken er også vendt på hovedet, igen har
Danmarks Grøn/ Røde parti Socialdemokratiet taget fat, godt hjulpet af støttepartierne Enhedslisten,
Alternativet, SF og Radikale Venstre.
Hvis de 4 partier og Socialdemokratiet kan finde ud af det sammen, i mange år frem, kan vi se frem til
et land der er kommet mere end dobbelt så langt, med bekæmpepelse af ulighed, Social dumping,
banditter i habitter, hvidvask, klima & miljøproblemer og meget mere

Stop nu social dumping.

Slave mafia lignende arbejdsforhold for kinesiske kokke,
er lige blevet afsløret af DR og 3F.
Det må løbe koldt ned af ryggen, på alle der vil ordentlige
arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked !
Derfor skal Hårdere regler også indføres, der skal tjekkes
mere op af politi, skat og arbejdstilsynet.
Hårdere straffe og flere muskler til kontrollen.
Godt vi har fået en Socialdemokratisk regering der netop
tager fat her. Og en fagforening som 3F der har bekæmpet dette uhyre i 20 år.
Her har den borgerlige regering VLAK, VC kynisk sammen
med DF gjort det nemmere for Social Dumping og kriminelle bagmænd !
Husk nu dette ikke kun er i restaurant branchen!
Det foregår også i bygge, transport, butik, rengørings
med flere brancher.
Stop dette før det kommer til din.
Og husk hvis et tilbud er for godt til at være sandt, det
gælder på dit hus eller dit restaurant besøg. Så skyldes
det helt sikkert enten skattesvindel eller der arbejdes under mafia lignende forhold. Så stop din egen egoisme,
næste gang kan det være din branche, der kommer under
pres fra løndumping, og så det goodbye job, hus, sommerhus, have og vovse !

Per har boet i Ballerup hele sit liv, og har været medlem af kommunalbestyrelsen siden
2010. Per er indbegrebet af den socialdemokratiske ånd: det ses tydeligt i hans arbejde indenfor beskæftigelsespolitik, velfærd og miljø. Per brænder for sit politiske arbejde, han
taler de svages sag og giver ikke op, når først han har sat sig noget for. Når man møder Per
i køen i supermarkedet, eller når han er i færd med at lufte sin hund Balder, så er han altid
klar på at give en dugfrisk opdatering af, hvad der rører på sig på den politiske scene, samt
hvilke sager han nu går og rumsterer med; for Per har gang i meget, og han gør det med
passion og indlevelse. Det er ikke kun i lokalpolitik, Per er aktiv. Nej, han er også ivrig debattør i de landsdækkende medier: det er med spids pen og humor, at han spidder sine
politiske modstandere.
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Nyt Fra Børne og Skoleudvalget
Nu hvor vi skriver 2020, vil jeg fortælle lidt om, hvad der er på tapetet på Børne- og
Skoleudvalgets område.
Budgettet for 2020 styrker arbejdet for børn og unge på flere forskellige måder.
Lad mig starte med dagtilbudsområdet, hvor der sker rigtigt meget, og kommer til at
ske endnu mere.
Ballerup Kommune har altid været en attraktiv kommune for børnefamilier. Det er
stadig gældende i en sådan grad, at vi næsten bliver løbet over ende af den store efterspørgsel efter pladser i daginstitutioner. Specielt i distrikterne Skovlunde, Hedegården og Skovvejen er der stort pres på.
I Skovlunde er planen, at der så hurtigt som muligt skal bygges en ny daginstitution.
Mens vi venter på den, laver vi en udflytterbørnehave i Kommunens tidligere kursusejendom Villa Blide, der ligger lige i Skovkanten til Jonstrup Vang.
Når der så om et par år er bygget en ny institution i Skovlunde, er der mulighed for,
at det næste distrikt som oplever pladsproblemer, kan overtage Villa Blide. På den
måde er vi klædt på til at imødekomme behovet for pladser også på den lange bane.
Også i Hedegården og i Skovvejens distrikt er der fundet løsninger, så vi kan modtage alle de mange nye små Ballerup borgere.
Alene i 2020 afsættes 18 mio. kr. til at etablere flere pladser, og derudover reserveres 50 mio. til den ny daginstitution.
Der sættes over 5 mio. af til pædagoger til de mange nye børn i 2020 stigende til 16
mio. i 2023, ligesom der også er flere millioner til yderligere indsatser i dagtilbuddene. Her kan nævnes flere midler til udsatte børn de første 1000 dage, flere penge til
den gode start i dagtilbud, flere penge til at skoletjenesten i Pederstrup kan komme
ud til dagtilbuddene, samt penge til et madpakkehus til Birkegården.
En anden vigtig ting er opfølgningen på regeringens indsats for bedre normeringer i
dagtilbuddene, også kaldet minimumsnormeringer.
Vi har i budgettet aftalt, at alle midler der måtte komme til bloktilskuddet til dette,
sendes direkte videre til dagtilbuddene. Vi forventer at modtage ca. 4,5 mio. i år til
forbedring af normeringer, men vi ved i skrivende stund ikke, hvornår pengene kan
blive udmøntet til institutionerne. De 4,5 mio. giver os mulighed for at hæve den
samlede forældrebetaling med lidt over en million, som så også kan bruges ude i institutionerne.
Noget helt andet er, at der også er fundet penge til fuld kompensation til BFO´erne til
den længere åbningstid, efter at skoleugen er blevet ca. 2 timer kortere.
Der er også rigtigt meget andet at fortælle fra BSU på skoleområdet, men det må
vente til et senere nummer af Synspunkt.
Med venlig hilsen

Peter Als
Formand for Børne- og Skoleudvalget
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Portræt af en Socialdemokrat
Redigeret af Frank Weinberger, Næstformand Socialdemokratiet Ballerup

Mogens lykketoft
Mogens Lykketoft er søn af ægteparret farvehandler Axel Lykketoft og Martha
Lykketoft. Mogens Lykketoft er adoptivbarn. Hans biologiske mor blev gravid
med sønnen på gården, hvor hun tjente.
Lykketoft gik i mellemskole på Frederiksberg Gymnasium sammen med Georg
Metz. De redigerede et skoleblad sammen. Lykketoft blev matematisk student fra gymnasiet i 1964 og er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet 1971.
Lykketoft har to døtre, Maja (født 1969) og Kit (født 1972), samt fem drengebørnebørn. Han var i perioden 1987-2004 gift med tidligere kulturminister Jytte
Hilden, Hun blev dermed Mogens Lykketofts hustru nummer tre. Lykketoft blev
gift første gang i 1967 med Aase Toft, som døde i 1979. Året efter blev han gift
med Helle Mollerup, som han blev skilt fra i 1986. Han giftede sig 25. juli 2005 med journalist Mette Holm. Brylluppet fandt sted på Grønland. Parret er
bosiddende i Taarbæk.
Tidlig politisk karriere
Mogens Lykketoft begyndte sin politiske løbebane i den socialdemokratiske studenterorganisation, Frit
Forum i 1960’erne, hvor han var landsformand i 1968-69. I 1966 blev han ansat som økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvor han var afdelingsleder fra 1975. Her arbejdede han, indtil han i
januar 1981 blev hentet ind i Anker Jørgensens regering som minister for skatter og afgifter. Ved valget i december 1981 valgtes han til Folketinget, hvor han har siddet lige siden.
I den 11 år lange oppositionsperiode fra 1982-1993 beklædte han flere væsentlige ordførerposter,
såsom som finanspolitik og politisk-økonomisk ordfører, 1988-91, og politisk ordfører, 1991-93. I
1987 spillede han en væsentlig rolle under efterårets finanslovsforhandlinger med den Konservative
finansminister Palle Simonsen, hvor Lykketoft var med til at sikre et socialdemokratisk fingeraftryk på
finansloven med eksempelvis ophævelsen af fastfrysningen af dagpenge. Sammen med Poul Nyrup
Rasmussen bidrog han til fornyelsen af Socialdemokratiets politik i form af planen ”Gang i 90’erne”,
der som centralt punkt fremhævede mere decentralisering og valgfrihed i den offentlige sektor. Samme politiske overvejelser, samt nære relationer til De Radikales Marianne Jelved, fik Lykketoft til at
støtte Nyrup i formandsopgøret med Svend Auken, der stod for en mere klassisk socialdemokratisk
linje.
I 1990'erne oprettede han i samarbejde med departementschefen Anders Eldrup regeringens økonomiudvalg (Ø-udvalget), der har gjort Finansministeriet til et magtfuldt ministerium.
Mens Lykketoft var i regering, steg det offentlige forbrug med en gennemsnitlig årlig vækst på 2,4 %.
I hans tid som finansminister blev det danske telemarked liberaliseret, og Nyrup-regeringen solgte
statens aktiepost i Tele Danmark. Over ti år senere fortalte Lykketoft, at han fortrød salget af Danmarks kobbernet (den fysiske infrastruktur): "Jeg må erkende, at vi ikke tilstrækkeligt grundigt vurderede fordele og ulemper ved nok at sælge selskabet, men beholde kobberet - den fysiske infrastruktur."
I 1996 i Lykketofts tid som finansminister forhandlede ministeriet også salget af Datacentralen til det
amerikanske firma CSC - Computer Sciences Corporation på plads, et salg på 500 millioner. Salget
skete på trods af advarsler fra Forsvarets Efterretningstjeneste om at overlade kontrollen med de
personfølsomme data om Danmarks borgere, der var gemt i Datacentralens systemer, til et amerikansk firma.
Senere i 1999 medførte problematikken folketingsspørgsmål fra Enhedslistens Frank Aaen, og i rollen
som finansminister svarede Lykketoft blandt andet: "Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste er ikke blevet hørt i anledning af salgene af aktier i Tele Danmark og Datacentralen. Finansministeriet har ingen oplysninger om, at køberne skulle have nære forbindelser med amerikansk efterretningstjeneste" og "Telefoni og IT er i dag konkurrenceområder med en række forskellige udbydere, hvoraf nogle er udenlandsk ejet. De offentlige hensyn til bl.a. registersikkerhed sikres
gennem offentlig regulering og kontrol og ikke gennem ejerskab af bestemte tele- og ITvirksomheder."
Minister i Nyrup-regeringerne
Mogens Lykketoft overtog posten som finansminister efter Schlüters afgang i januar1993 og besad
den frem til december 2000, hvor han blev udenrigsminister. Som finansminister var han med til at
rette op på Socialdemokratiets ry som økonomisk uansvarligt ved at føre en disciplineret finanspolitik,
samtidig med, at det lod sig gøre at sænke arbejdsløsheden betragteligt. I efteråret 1995 lykkedes
det ham at splitte oppositionen ved at indgå finanslovsforlig med Det Konservative Folkeparti, og i
1998 foretog han det for regeringen upopulære efterlønsindgreb, som skulle komme til at koste regeringen sejren ved valget i 2001.
I sin korte periode som udenrigsminister gjorde Lykketoft sig bemærket med en stærkere retorik over
for Israel og med en officiel kritik af USA for manglende ratificering af Kyoto- protokollen.
Fortsættes..
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Partileder
Efter valgnederlaget i 2001vendte han tilbage til sin post som politisk ordfører, men allerede året efter afløste han Nyrup som partiformand, efter
dennes planer om et generationsskifte i af partiet kuldsejlede. Lykketoft
savnede popularitet som politiker og kunne derfor ikke afværge et nyt socialdemokratisk nederlag ved valget i februar 2005 – et valgnederlag han
tog ansvaret for og trak sig som partiformand. Siden har Lykketoft beklædt posten som udenrigsordfører og fra 2006 også posten statsrevisor.
I 2007 skiftede han kreds til opstilling i Taastrupkredsen og blev genvalgt
til Folketinget ved Folketingsvalget 2007 den 13. november, nu
for Københavns Omegns Storkreds.
Ved det efterfølgende valg, Folketingsvalget den 15. september 2011,
modtog Lykketoft 9.181 personlige stemmer.
Folketingets formand
Efter valget var der spekulationer om Lykketoft som finans- eller udenrigsminister i Helle ThorningSchmidts regering. I stedet for en ministerpost blev han tilgodeset med posten som Folketingets formand. Et par måneder efter valget til formandsposten den 8. december 2012 kunne Lykketoft fejre 30
års jubilæum i Folketinget.
Senere i december 2012 fremsatte han som formand et ønske om at indføre en ny debatform i Folketinget. Lykketoft var inspireret af onsdagsdebatterne i det britiske Underhus, hvor oppositionens leder
har en halv time til at udspørge premierministeren, og Lykketofts mål var at gøre folketingsdebatterne mere interessante:
Det tog lang tid for Lykketoft at få aftalen på plads, men den 8. oktober 2013 blev debatformen første
gang gennemført. Det blev dog uden tilråb, som det kendes fra Underhuset, og med partiledere der i
første omgang ikke virkede tilstrækkeligt forberedte på den nye opgave.
Formand for FN's generalforsamling
I marts 2013 opstillede udenrigsminister Villy Søvndal, Lykketoft som Danmarks kandidat til posten
som formand for FN's generalforsamling 2015–2016. I november 2014 blev Lykketoft indstillet til
denne post af FN's vestlige gruppe. Mandag den 15. juni 2015 blev Lykketoft valgt ind til posten som
formand for FN's generalforsamling.
Mogens Lykketoft vendte 30. september 2016 tilbage til Folketinget, hvor han forud, til Socialdemokratiets kongres 25. september, havde meddelt, at han ikke ville fortsætte som kandidat til næste
valg:
”Jeg kan huske, jeg var til årsmøde første gang i den her hal i 1967. I dag er 47. gang i løbet af de
sidste 50 år, at jeg har talt til årsmøder og kongresser. Jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet og var
socialdemokratisk aktivtist for 52 år siden - det har jeg været lige siden. Jeg har kæmpet for, jeg har
forklaret, jeg har forsvaret, og jeg har udviklet dette partis politik gennem 50 år, sagde Mogens Lykketoft, inden ordene faldt: - I 35 år, halvdelen af mit liv, har jeg været valgt til Folketinget. Fra 1. oktober og frem til næste valg, hvad enten det så kommer før eller siden, vil jeg være tilbage på min
plads i Folketinget. Noget andet er, at jeg for nogle måneder siden har orienteret min kredsbestyrelse, at næste gang, 13. gang, stiller jeg ikke op til nyvalg.” Sagde Mogens Lykketoft.

1982: Allerede tidligt i karrieren vakte fipskægget
opmærksomhed. Ulf Pilgaard parodierede Mogens
Lykketoft i 1982-udgaven af Cirkusrevyen

2001: Udenrigsminister Mogens Lykketoft modtager den palæstinensiske leder Yasser Arafat.

Februar 2005: En bevæget Mogens Lykketoft efter han har meddelt at han
går af som formand for Socialdemokratiet efter valgnederlaget.
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Nyt fra Social og sundhedsudvalget
Kære alle... Godt Nytår til jer alle.
Sikke et fantastisk tilbageblik på et 2019, både her i Ballerup kommune og i DK med
en lokal, socialdemokratisk, stærk, kvindelig Statsminister og et nyt fantastisk mandligt medlem af Folketinget.
Vi er helt sikkert mange socialdemokrater, der både er stolte og meget forventningsfulde.
I vores eget Social- og Sundhedsudvalg er der også sket udskiftning.
Irene Jørgensen valgte, af helbredsmæssige årsager, at træde ud af Kommunalbestyrelsen og dermed også af Social- og Sundhedsudvalget.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at takke Irene både for et godt politisk samarbejde i mange år og for hendes indsats politisk og i særdeleshed i Social- og Sundhedsudvalget.
Jeg håber på det bedste fremover for Irene, som altid vil være en rigtig god ven og
socialdemokrat.
Irenes udmeldelse af den socialdemokratiske gruppe i Kommunalbestyrelsen, medførte en lille rokade. Det betød at Dennis Sørensen er tråd ind i Social- og sundhedsudvalget. Jeg er overbevist om Dennis’ store sociale indsigt og store værdi for udvalget
og glæder mig til samarbejdet, minimum de næste 2 år.
Mit indlæg her i Synspunkt omhandler 3 emner og indsatser, som fortjener at blive
nævnt...
Status på kommunes Borgerrådgivers - efter det første år
Vores ansatte på plejecentrene er undervist af Demens rejseholdet
Selvtræning er fremover en del af den visiteret genoptræning i Sundhedshuset
Da vi besluttede at ansætte en borgerrådgiver, her i Ballerup i slutningen af 2018,
var det for at borgerne skulle opleve, at blive hørt og forstået, når de henvender sig
til vores forvaltning/administration.
Vi havde og har stadig et ønske om, at vi som kommune vil bliver endnu bedre til at
servicere vores borgere. Endelig havde vi også fokus på, at vi ville sikre en løbende
positiv udvikling af vores praksis. Naturligvis indenfor de politisk fastsatte rammer.
I det første år har der været 114 henvendelser til vores borgerrådgiver fra borger,
som fordeler sig således:
Arbejdsmarked og Social & Sundhed 63%
Børn og Ungerådgivningen, samt Skole 26%
By, Erhverv, Miljø og opkrævning 11%
Vores borgerrådgiver bliver kontaktet både af vores borger, men også af vores administration, hvor der også er en fin og lærerig dialog i.f.t vores ønske om udvikling af
arbejdsgange, kontakt og procedure m.m.
Som noget forholdsvis nyt kan borgerne møde borgerrådgiver Ninna Palle - på Ballerup Bibliotek hver mandag mellem kl 14 til 18.
Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold har været i Ballerup kommune, hvor de har undervist ansatte på vores 7 plejecentre. Undervisningen er sket gennem nøglepersoner
siden august måned og frem til her i slutningen af december, hvor jeg var til samtlige
fremlæggelser og overrækkelse af diplomer m.m.
Det var tydligt for mig, at vores ansatte er forskellige, at ledelserne er forskellige.
Der var tydelig forskel på, hvorledes de ansattes nyhøstet viden og læring om demens, blev præsenteret. Der er ingen tvivl om, at alle har fået rigtig meget ud af Demens rejseholdets undervisning, som handlede om gode brugbare værktøjer, forståelse og ansvarlighed for vores ældres ve og vel.
Fortsættes..
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Nyt fra Social og sundhedsudvalget.. fortsat
En af de nye redskaber “Blomsten” handler om
Kærlighed, Trøst, Tilknytning, Inklusion, Beskæftigelse og Identitet.
Jeg har store forventninger til en meget positiv og varm udvikling på vores plejecentre i den kommende tid, hvor der vil være fokus på bl.a positiv beskæftigelse, hvor
man tager udgangspunkt i hvad den enkelte ældre tidligere har være beskæftiget
med i sit livsforløb, samt hvilket interesser han/hun har. Det vil betyde, at beboer
fremover inddrages i plejecentrenes daglige gøremål.
Der var også mange redskaber i.f.t nærhed, empati, relationsarbejdet.
Tak til Demensrejseholdet, til vores ansatte og ledere, som nu sætter fokus på et
godt og værdigt ældreliv på vores plejecentre.
Vi håber, at vi kan få lavet et lignende forløb for vores hjemmepleje inden alt for længe, da vi ønsker et større sammenhæng mellem hjemmeplejen og vores plejecentre
fremover bl.a. for at lave en bedre overgang fra vores ældre borgers eget hjem gennem mange år - og til en ny bolig på et af vores plejecentre, når der er behov for det.
Vi har i nogle år haft et tilbud om selvtræning for alle pensionister i bl.a. Sundhedshuset. Der er alt for mange “gode” aktive pensionister, der har benyttet sig af dette
tilbud. Pensionister, som ligesom alle os andre, kan deltage i f.eks de mange tilbud
der tilbydes via senioridræt, andre foreninger, fitnesscentre, gratis tilbud i naturen
m.m.
Selvtræning vil fremadrettet kun blive visiteret til borgere, som er ved at afslutte et
genoptræningsforløb eller rehabiliteringsforløb i Sundhedshuset, og som har behov
for at fortsætte deres træning i trygge omgivelser i en kortere periode. De fleste af
de nuværende brugere af selvtræningen falder ikke inden for denne målgruppe.
Jeg har personligt været i dialog med Senioridrætten i vores 3 bydele. Disse afdelinger var alle interesseret i, at “overtage” opgaven og dermed give muligheden for en
lignende træning på vores 3 plejecentre - Rosenhaven, Toftehaven og Sønderhaven.
Naturligvis vil det betyde et medlemsskab, som vil give den enkelte endnu flere gode
muligheder.
Det har jeg store forventningerne til snarest falder på plads. Det er vores forvaltning
der sammen med de 3 foreninger, skal have de sidste brikker på plads i aftalen.
Vi valgte at kommunikere om ændringer til selvtræning til brugerne, allerede i begyndelsen af september, således fik brugere yderligere 4 måneder at træne i og samtidig
tid til at finde frem til andre brugbare træningstilbud - måske sammen med nogen af
dem, de allerede trænede sammen med.
Derudover tilbyder Sundhedshuset de nuværende brugere 30 minutters individuel
motionsvejledning. På den måde håber vi at vi har fået hjulpet de tidligere selvtrænere videre på bedste vis.
Godt Nytår til jer alle og lad 2020 blive endnu et godt socialdemokratisk år.

Lolan Ottesen
Formand
Social og sundhedsudvalget
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ONSDAGSKLUBBEN
Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde
kai.joensson@mail.dk

Program januar
Onsdag den 8 januar kl 12.00-14.00
vi tager madpakken med og spiser
nytårsfrokost, klubben sørger for sild og Ost
Onsdag den 15 januar kl 13.00-15.00
Vi får besøg af vores Borgmester Jesper Wuertzen som fortæller
om vores Ballerup i dag og de næste gode år.
Onsdag den 22 januar kl 13.00- 15.00
Vi diskuterer politik. Emnet er ikke endelig fastlagt.
Onsdag den 29 januar kl 13.00- 15.00
Hella tiedemann fortæller om sit arbejde i Kommunalbestyrelsen

Kalender

Åbent A-Gruppemøde
BSU/EBU
Onsdagsklubben

Åbent A-Gruppemøde
TMU/KFU/SSU
Onsdagsklubben

Åbent A-Gruppemøde
TMU/KFU/SSU
Onsdagsklubben

Aktivudvalg
Onsdagsklubben
A-Gruppemøde
Aktivudvalg BSU/EBU
Onsdagsklubben

A-Gruppemøde
Aktivudvalg BSU/EBU
Onsdagsklubben

A-Gruppemøde
A-Gruppemøde
Bestyrelsesmøde ØKU
Onsdagsklubben

Onsdagsklubben

A-Gruppemøde m. Bestyrelsen
ØKU
Onsdagsklubben
KMB Møde
Generalforsamling
Onsdagsklubben

A-Gruppemøde
Bestyrelsesmøde
Onsdagsklubben

KMB Møde
Bestyrelsesmøde TMU/KFU/SSU
Nytårskur Kredsen / Onsdagsklubben
KMB Møde
TMU/KFU/SSU
Arrangement for alle medlemmer
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Arrangement for medlemmer af A-gruppen

ØKU

