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Foråret nærmer sig 
Bare en vintermåned tilbage, og så går vi ind i foråret. Og hvor jeg dog håber at det vil hæmme Co-

ronaen, så vi snart kan komme tilbage til et normalt liv. Heldigvis er vi i gang med at vaccinere, og hvor 

bliver det godt når vi alle har fået stikket.  

Jeg kan dog godt blive bekymret når dem der ikke tror på Corona, eller bare er ligeglade, laver demon-

strationer, eller rejser på solferie til Dubai. Hvor ville det være rart hvis alle kunne vise lidt samfunds-

sind. Især på de Facebook er det skræmmende så grimme ord, disse fornægtere bruger i deres argu-

mentation. Det er i orden at være uenig, men der er i mine øjne også grænser for hvordan man ytrer 

sig.  

 

En anden af mine store bekymringer i denne Coronatid er vores unge. I mit arbejde oplever jeg hvor 

frustreret de unge er, over at de ikke kan se alle vennerne, gå til fester eller dyrke deres fritidsaktivite-

ter. Min egen søn der går i 3.G på gymnasiet, har stort set ikke været  

fysisk på skolen i hele 3.g, og det kan mærkes. Hvor jeg dog håber at de kan nå at komme tilbage in-

den de skal slutte deres gymnasietid.  

 

Men heldigvis er der Da også positive ting.  

Der er kommet ny præsident i USA,  

og Danmark fik guld ved VM i håndbold.  

 

Husk at i altid er velkommen til at kontakte  

os, hvis i har gode idéer eller andre ting i  

gerne vil tale om. Vi modtager også gerne  

spændende indlæg eller artikler til kommende  

numre af Synspunkt 

 

 

Frank Weinberger,  

Redaktør / Administrativ Næstformand 
 

Udgivelsesdatoer og deadlines for Synspunkt i 2021. 
April nummer—Deadline 23. marts—Udgives 1. april 

Juni nummer—Deadline 23. maj—Udgives 1. juni 

August nummer—Deadline 10 august—Udgives 17. august 

Oktober nummer—Deadline 1. oktober—Udgives 7. oktober 

December nummer—Deadline 23. november—Udgives 1. december 

Kontakt Ballerup Partiforening 

 

 

Socialdemokratiet Ballerup, Præstevænget 12, 2750 Ballerup, soc@socb.dk 

Indbetaling af partiskat: Reg.nr.:5339  Kontonr.:0351978 

Formand 
Claus Spaabæk 
2780 5581 
cspaabaek@gmail.com 
 
 
 

Adm. Næstformand 
Frank Weinberger 
4477 2996 
fw@socb.dk 
 
 
 

Pol. Næstformand 
Erling Petterson 
2088 7208 
erlingo1@hotmail.com 
 
 
 

     Kasserer 
  Vagn Henriksen 
  2381 1307  
  vh@socb.dk 

 

Sekretær 
Susan Mai Andresen 
4011 9054  
kasserer2750@gmail.com 

Stort tillykke til de danske håndbolddrenge 

mailto:ha@socb.dk
mailto:vh@socdemballerup.dk
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Nyt fra formanden 
 

Et arbejdsprogram med solide pejlemærker. 

Efteråret gik med at tilrettelægge et forslag arbejdsprogram, som på en kommende 
generalforsamling skal fremlægges, så alle medlemmer får mulighed for at få indfly-
delse på det. 

Det er ikke uden stolthed vi fremlægger forslaget til arbejdsprogram. 

Overordnet er det et arbejdsprogram som har øje for borgere og ansatte i Ballerup 
Kommune, de rettigheder der er behov for at arbejde for, og de rettigheder der er 
behov for at fastholde. 

Klimaet er der også ambitiøse mål for, og i virkeligheden højere mål end Regeringen 
har sat. 

Desuden er der en lang række andre tiltag, som skal understøtte de der har det 
svært. 

Processen har været lang. Vi startede allerede før sommerferien sidste år, og det sid-
ste punktum i forslaget er netop sat. 

Vi startede med en runde med udvalgsformændene, derefter bad vi jer medlemmer 
om forslag, og medlemmer af A-gruppen i Kommunalbestyrelsen fik også mulighed 
for at indsende forslag. 

Derefter skrev vi første version af arbejdsprogrammet, som blev drøftet med A-
gruppen igen. Der var en del ændringsforslag, så det var en længere proces. 

Der er enighed om i bestyrelse og valgudvalg om, at arbejdsprogrammet blev kvalifi-
ceret af det, og derfor er vi både glade for processen og forslaget. 

 Vi vil gerne opfordre til at vores medlemmer læser arbejdsprogrammet, og hvis der 
er ting som man synes bør ændres, eller er glemt, er man meget velkommen til at 
indsende ændringsforslag, som skal behandles på generalforsamlingen, hvor der er 
mulighed for at motivere ændringsforslag. 

Nedlukning fortsætter, men partiforeningen arbejder så meget vi kan. 

Desværre har det været nødvendigt for regeringen at forlænge nedlukningen. 

Vi trænger snart til at se medlemmerne, men i skrivende stund er det ikke lige op 
over. 

Derfor har vi været nødt til at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid. Den 
skulle ellers have været afholdt 23. februar.  

Vi melder ud i fornuftig tid, når vi vurderer, at det er forsvarligt at holde generalfor-
samlingen. 

Bestyrelsen besluttede tidligt, at vi vil være dukse i forhold til nedlukningen. En be-
slutning som jævnligt er blevet bekræftet på vores virtuelle bestyrelsesmøder. 

Det kan ikke nytte noget, at vi går på gaden, går dør til dør, eller afholder møder for 
mange mennesker, når Mette Frederiksen beder alle vise samfundssind. Noget vi hyl-
der, og derfor naturligvis også er nødt til at efterleve.  

Vi må se hvad vi gør til 1. maj, men det er ikke udelukket, at vi laver en alternativ 1. 
maj, i stedet for det traditionelle. 

Vi holder skarpt øje med tingenes tilstand, og hvis vi ser en åbning, agerer vi hurtigt. 

 

De bedste hilsner 

 

Formand 

Claus Spaabæk 
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Nyt fra borgmesteren 
Så er vi i gang med 2021, og jeg må sige, at det er en noget anden start på et nytår, end jeg har  
prøvet i min tid som borgmester. 
Alle de mange arrangementer hvor vi hilsen på hinanden og siger tak indsatsen i det gamle år  
– og ser frem mod, hvad der skal ske i det nye år… ja, alt det er væk i år. 
Det er jo på grund af coronaen, hvor vi nu i gang med andet lock-down. Det var nødvendigt, fordi 
smitten op til jul var alt alt for høj – og den særligt smittende britisk variant lurede. 
  
Det ser heldigvis ud til at lock-down har haft en effekt. Smittetallene er på vej ned. Smitteprocenten er 
som i september og kontakttallet pænt under 1. Det er godt – og godt, at det har en effekt. Og godt at 
den socialdemokratiske regering med vores Mette Frederiksen i spidsen har udvist rettidig omhu og 
sikret danskernes folkesundhed. 
  
Nu ruller vaccinationerne ud. På vores plejecentre er alle vaccinerede og i starten af februar skulle alle 
beboere være beskyttede. Det samme gælder vores ældste hjemmeboende ældre, der bliver vaccine-
rede ned på det gamle gymnasium på Baltorpvej. Langsomt bliver flere og flere vaccinerede efter 
sundhedsmyndighedernes rækkefølge om hvem de vurderer er mest sårbare. 
  
På testsiden bliver der nu endnu flere tests og vores personale i vuggestuer, børnehaver, BFO, klub og 
skoler kan få en ugentlig test i det distrikt, hvor de arbejder. Samtidig vil jeg da lige gøre opmærksom 
på, at der er ledig testkapacitet, så lad det være en opfordring til at blive testet jævnligt. 
  
Så altså det ser lysere ud. Coronaen er her stadig og vi skal passe på hele vinteren, men det går mod 
lysere tider og vi længes efter at det igen kan blive sommer, hvor vi kan møde hinanden til kræmmer-
marked, på kirketorvet, til byfest og i alle de klubber og foreninger vi har her i Ballerup Kommune. 
  
Coronaen har desværre også betydet, at mange har mistet deres job. Godt 200 flere er ledige end før 
coronaen. Det er relativt færre end de fleste andre kommuner, men tungt for hver enkelt og dennes 
familie. Vi skal have hjulpet dem i gang igen – og det er godt at kunne konstatere, at erhvervslivet i 
Ballerup Kommune er flot fremdrift. Vi har de sidste år fået flere arbejdspladser – og de seneste tal 
viser at der faktisk er flere arbejdspladser end indbyggere i vores kommune. (48.776 jobs – 48.602 
borgere) Jeg håber og tror at fremdriften for erhvervslivet fortsætter, så der bliver job til alle vores 
ledige. 
  
En branche som især har været ramt er vores handlende i butikker og center. De har været lukket ned 
i en månedstid nu – og folk er begyndt at handle over nettet i stedet. Jeg vil gerne opfordre til, at vi 
alle støtter de lokale handlende, så meget vi kan. Vi er i gang med flere større byudviklingsprojekter, 
der skal styrke netop vores byrum og butiksliv med flere borgere til bymidterne og kommunen, så fle-
re handler og opholder sig i de nye bymidter. 
  
Banegårdspladsen i Ballerup er netop blevet færdig. Det er blevet en flot plads. Der afvikles fortsat en 
masse trafik med over 20.000 rejsende hver dag, og nu er der kommet en plads til ophold og nye  
butikker og boliger. Det er dejligt at se det færdige resultat efter den lange byggeproces. Det er også 
dejligt, at Ballerup Centeret nu næsten er færdig med den nye topmoderne biograf, som kan tages i 
brug når coronaen letter. I Ballerup bymidte er der planer om yderligere byudvikling.  
På Baltorpplænen vil vi gerne have en mere rekreativ natur- og klimapark, hvor der samtidig også  
bliver flere boliger til de mange, der gerne vil flytte til Ballerup Kommune i disse år. Det betyder også 
flere mennesker og dermed også flere kunder til butikkerne. 
  
I Skovlunde er byggeriet endelig i gang – og her vokser den nye bymidte også endelig frem. Også her 
kommer flere borgere til butikker og til fællesskabet i Skovlunde. Vest for Måløv er det, det store  
byudviklingsprojekt omkring Kildedal, der står for. Her vil vi til sommer lave det nye arealudviklings-
selskab med Pension Danmark, så vi om 10 år får 10.000 nye arbejdspladser og 1.000 nye boliger i 
det område. 
  
Og hertil er der mange ”mindre” byudviklingsprojekter rundt omkring. Alle sammen noget der er med 
til at holde gang i udviklingen og væksten i Ballerup og Hovedstaden. Som socialdemokrater ved vi at 
vækst og velstand er forudsætninger for den bedre velfærd og det mere lige samfund, vi ønsker. Hele 
denne udvikling skal selvfølgelig også sikre, at vi får boliger med højeste klimaambitioner, og at vi 
samtidig udvikler den kollektive trafik og skaber grønne løsninger. 
  
Der sker rigtig meget i Ballerup Kommune i disse år. Vi skal fortsat sikkert gennem coronakrisen  
– og ikke slappe af. Foran os tror jeg venter den dejligste sommer for fællesskabet i vores kommune  
– og der venter gode tider for Ballerup Kommunes udvikling, der vil sikre at vi også om 10 og 20 år 
har en kommune, som er kendetegnet ved højeste niveau og ambitioner for  
velfærd, velstand og klima. 

 

Jesper Würtzen 
Borgmester 
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Arbejdsprogram version 2 

Kære medlemmer af Socialdemokratiet i Ballerup 

I oktober måned sendte vi Bestyrelsens udkast til Arbejdsprogram for 2022-2025 ud 
til jer. Arbejdsprogrammet ligger i forlængelse af det gældende valgprogram, og  
bygger videre på de værdier og principper, medlemmerne har fastlagt for denne  
valgperiode. 

Efter gode drøftelser med A-gruppen har Bestyrelsen nu lavet en version 2 af  
arbejdsprogrammet, som vil være det, vi lægger frem til generalforsamlingen.  

Når vi har valgt at kalde det et arbejdsprogram denne gang, så skyldes det at vi  
ønsker at understrege, at værdierne for Socialdemokratiet i Ballerup ikke lykkes af 
sig selv – det er noget der skal arbejdes for at opnå.  

Arbejdsprogrammet skal nu vedtages af medlemmerne på den kommende generalfor-
samling. Samtidig har alle medlemmer mulighed for at stille ændringsforslag til  
arbejdsprogrammet, som vil blive behandlet på generalforsamlingen ligeledes.  

Har du ændringer, forslag eller nye prioriteter, du ønsker skal med i arbejdsprogram-
met, skal du sende dem på en mail til Partiforeningens formand Claus Spaabæk.  

Du skal bruge den vedlagte skabelon til ændringsforslag, og har du spørgsmål eller 
brug for hjælp er du velkommen til at kontakte én af os.  

Fristen for ændringsforslag er 4 dage før generalforsamlingen,  
hvilket vil sige den 19. februar 2021.  

På bestyrelsens og valgudvalgets vegne 

 

Arbejdsprogram og skabelon er vedhæftet denne mail,  

hvor du har modtaget Synspunkt.  

 

Claus Spaabæk        Anders Friis-Hansen 

       Formand        Formand 

       Partiforeningen     Valgudvalget  
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Nyt fra Teknik– og Miljøudvalget  
Allerførst vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår. Jeg vil gerne klæde jer lidt på i forhold til  

kolonihaverne og den nye lokalplan. Rigtig god læselyst.  

Så er vi endelig i mål med lokalplan 182 for kolonihaveområder i Ballerup Kommune. Det har været en 

lang og hård omgang. Politisk har vi stået på mål for rigtig meget snavs og jeg personligt er blevet 

truet med alskens ulykker. Det har været vigtigt for mig at udvalget gennemførte den beslutning som 

kommunalbestyrelsen traf for længe siden, om at få styr på ulovlighederne i haverne. Lokalplanen blev 

vedtaget den 25 januar og er nu gældende. Da jeg fremlagde sagen i salen fik udvalget stor ros og 

mange anerkendende ord fra alle politiske ordførere, det varmede bestemt. Teknik og miljøudvalget er 

glade for at vi endelig har afsluttet arbejdet.  

I skrivende stund, en uge efter vedtagelsen har der ikke været reaktioner fra pressen, det er faktisk 

noget uventet, men dejligt. Jeg har modtaget et par mails fra tilfredse kolonister som gerne vil bevare 

kolonihaverne som tanken altid har været.  

Vi har ca 3200 kolonihaver fordelt på 12 foreninger som indtil nu har haft meget forskellige lokalpla-

ner / deklarationer.  

Lokalplan 182 har været nogle år undervejs og der har været afholdt en række møder med de 12  

kolonihaveforeninger både før og under høringsperioden. I høringsperioden har kommunen modtaget 

224 høringssvar til lokalplanen og de er kommet fra borgere, kolonihaveforeninger og myndigheder 

med flere. Det er rigtig mange høringssvar, men mange af dem var enslydende.  

Den nye lokalplan er en temalokalplan som skal gælde for alle 12 kolonihaveområder i Ballerup  

Kommune. Planen skal sikre ensartede bestemmelser på tværs af de 12 områder og den skal bevare 

kolonihaverne som en del af de grønne områder til fritidsformål. Områderne skal være til glæde for 

både kolonisterne selv og for borgerne i Ballerup Kommune som jo også færdes i haveområderne med 

stor fornøjelse.  

Derfor har den nye temalokalplan to vigtige formål:  

Den skal fastholde kolonihaveområderne til fritids- og rekreative formål og det er i henhold til koloni-

haveloven, den skal sikre, at kolonihaveområderne ikke anvendes til helårsbeboelse.  

Den skal sikre lokalplanområdets karakter af kolonihaveområde. Det gøres ved at fastlægge bestem-

melser for bebyggelsen, så der kan opføres et hovedhus på maks. 60 m².  

Sammen med småbygningerne må det samlede areal på hvert lod ikke overstige 80 m².  

En af småbygningerne i form af en åben, overdækket terrasse på maks. 15 m² må sættes i tilknytning 

til hovedhuset.  

For at sikre, at kolonihaveområderne kun bruges til fritids- og rekreationsformål så er opholdsbestem-

melserne blevet præciseret. Den nye lokalplan giver mulighed for ophold alle dage i tidsrummet 7-21 i 

vinterhalvåret. Derudover så er der mulighed for natophold i skoleferierne, og i 4 weekender som er 

fordelt på 2 i lige uger og 2 i ulige uger.  

Reglerne for byggeri er også blevet ændret og mange foreninger som har haft vedtægt om 50 m2 får 
fremover mulighed for at bygge større hovedhuse.  
Samtidig beskriver lokalplanen, hvor på grunden bygningerne må placeres, så de ikke kommer for tæt 
på skel og så småbygningerne ikke bygges sammen med hovedhuset.  
Der er også indføjet en række definitioner, så det er blevet tydeligere, hvad de bygningsmæssige  
rammer er.  
Lokalplanen indeholder også afsnit om bl.a. trafik, støj og miljø. Og i relation til miljø- og naturper-
spektivet, så er der nu indskrevet opfordringer om naturbevarelse, forbedrede muligheder for opsæt-
ning af solpaneler, og så er der fastlagt en befæstelsesgrad på 35 pct. Undervejs i arbejdet med  
lokalplanen så er det kommet frem, at en del kolonihavebestyrelser oplever, at opgaven med at god-
kende renoveringer og nybyggeri er blevet for stor for dem.  
Derfor har flere foreninger spurgt om Ballerup Kommune vil overtage opgaven med at godkende byg-
geri i kolonihaveområderne. Vi politikere har derfor besluttet at administrationen går i dialog med  
foreningerne om at overtage byggesags-opgaven, det vil samtidig sikre en ensartet sagsbehandling på 
tværs af foreningerne og det vil lette overgangen til den nye lokalplan.  

  

Mange hilsener  

Hella Tiedemann 
Formand -  Teknik– og Miljøudvalgetudvalget  
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En grænsesten i vejen, til højre er det kroen, som er i Tyskland,  

til venstre er det Anton Nielsens hus i Danmark  

Verdens mærkeligste grænse 
 

Denne finurlige historie har vi modtaget fra vores medlem Hans-Erik Ekstrøm 

Mange mennesker ved at grænsen mellem Danmark og Tyskland i de små landsbyer 
Rudbøl og Rosenkranz kaldes verdens mærkeligste grænse,- men ikke alle kender  
årsagen hertil !. 

Efter afstemningen i 1920 skulle grænsen flyttes fra kongeåen og ned til bl. a. Rud-
bøl. Det var en international kommission, den såkaldte afstikningskommision, der 
skulle foretage grænsedragningen. 

Kommisionen bestod af en franskmand, en englænder, en italiener, en svensker, en 
tysker, en dansker og en japaner. De havde i forvejen bestemt, at ligesom Kongeåen 
fra 1864 til 1920 havde dannet grænse, sådan skulle Vidåen gøre det fremover.- Men 
det blev anderledes. 

I Rudbøl boede en mand, som hed Anton Nielsen. Hans datter har fortalt, at hver 
gang afstiknings- 

kommisionen kom, var hendes far ude ved dem for at spørge, om ikke det kunne æn-
dres med den nye grænse, som de havde tænkt sig at lægge ved Vidåen.- Han havde 
altid håbet, at han måtte opleve at komme med til Danmark. 

”Ja” sagde japaneren, ham der kom længst borte fra, ”hvor mange hektar land drejer 
det sig om ?”. Han tænkte jo nok , at det var jord, det drejede sig om, og ikke, at det 
var en hjertesag. ”Ca. 200 hektar tror jeg”, svarede Anton Nielsen. ”Nå så smålig ser 
vi ikke på det i Japan, men hvad med dine naboer og genboer ?”. 

Jo, Anton Nielsen mente, at de fleste på hans side af vejen ville stemme dansk, men 
på den anden side lå kroen, og selv om de var gode genboer og talte dansk ligesom 
alle andre her i gaden, så viste han ikke, om de ønskede at komme med til Danmark. 

Japaneren snakkede om sagen med de andre i kommisionen, som han efterhånden 
havde gjort en del gange, og så sagde han til Anton Nielsen: ”Nu får i lov til at lave 
en lille privat afstemning her i gaden, og så ser vi resultatet. 

Resultatet blev 7 tyske og 5 danske stemmer,- men foruden dem, der havde stemt, 
var der 2 koner, hvis mænd var faldet i krigen. De 2 enker ønskede også at komme 
med til Danmark, men af angst for at miste deres krigsrente, havde de ikke vovet at 
skrive under på, at de gerne ville med til Danmark, og på den måde stod stillingen 
lige. 

Kommisionen forhandlede nu igen, og så sagde japaneren: ”Nu vil vi lægge – skabe – 
verdens mærkeligste grænse, hvor mennesker, ja et enkelt menneske, får sit livs sto-
re ønske opfyldt. 

Og nu blev grænsestenen lagt på langs ned i midten af gaden  
i Rudbøl/ Rosenkranz således  

Anton Nielsens hus kom til at ligge i  
Danmark og kroen i Tyskland. 
 

Hans-Erik Ekstrøm 
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Nyt fra Kultur– og fritidsudvalget  

 
Rigtig godt nytår til alle medlemmer!  
  
Så lykkedes det! Ballerup Kommunes frivillighedspolitik blev vedtaget på sidste  
Kommunalbestyrelsesmøde, og alle partier var bag. 3 år har det taget fra idé til  
endelig politik. Det kan virke som lang tid, men ”alt godt kommer til den, som  
venter”. Er det ikke sådan, man siger? Og politikken er blevet god! Det synes vi i 
hvert fald selv, vi 5 socialdemokratiske medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget.  
  
Vi har fået en politik, som beskriver, hvordan vi sammen opfatter frivillighed, hvad de 
frivillige bidrager med af værdi til kommunen, hvilke rammer man har som frivillig i 
Ballerup Kommune, hvad det frivillige arbejde er og især ikke er, hvordan kommunen 
skal agere i forhold til frivilligheden, og hvordan vi skal udmønte politikken.  
  
Det har været utrolig vigtig for os at få landet denne politik på en god måde, og  
vores mantra har fra starten været, at alle interesserede, involverede og investerede 
parter skulle have mulighed for at sætte deres fingeraftryk på politikken, som skal 
”ud på landevejen”. For denne her politik er selvfølgelig ikke en politik, der skal ned 
og ligge i en skrivebordsskuffe. Det er heller ikke en politik, som kun skal omfatte de 
frivillige. Det skal være en politik, der skal ud og implementeres i alle dele af det 
kommunale system, så de gode intentioner bag kommer under huden på både  
kommunalt ansatte og frivillige.  
  
Hvis jeg ellers skal fremhæve områder fra Kultur- og Fritidsudvalget, så må det være 
vores hjælpende hænder til alle vores foreninger og til vores kulturliv i Ballerup. Det 
har været et hårdt år for alle parter, hvor de både har blødt medlemmer og økonomi. 
Derfor har vi, på alle de måder vi har kunnet, forsøgt at finde penge til, at foreninger-
ne kunne søge midler til at dække diverse tab, så de har kunnet holde skindet på  
næsen.  
  
Når Covid 19 langsomt forsvinder igen, så kommer der den helt lange og seje march i 
forhold til at få vores forenings- og kulturliv pustet op igen, og vi skal have gang i  
fritidslivet helt automatisk. Men mon ikke det går helt af sig selv? Jeg tror, at vi er 
mange, der er parate til at komme ud og opleve og deltage i foreningslivet igen.  
  
I det kommende år har vi mange ting på tapetet. Bl.a. et Posthus, som skal tages i 
brug, som et forenings- og frivillighedshus, hvor der forhåbentlig kommer til at sum-
me af liv på begge etager. D. 9. april er det planlagt, at Posthuset bliver overdraget 
til kommunen. Vi skal også have givet vores klubpædagoger et videns-boost i forhold 
til ungdomsuddannelserne, for vi tror, at de kan være en medvirkende brik til at 
guide og fastholde vores unge mennesker i uddannelse.  
  
Vores idrætsfaciliteter og omklædningsrum får et eftersyn over de kommende år, et 
længe ventet kunstværk skal opføres i Egebjerg, rideskolen får nye heste over de 
næste 2 år, den gamle stationsbygning fra Skovlunde er fundet i en privat have og 
skal flyttes til en ny lokation, en skole i kommunen skal sammen med Musikskolen 
med i et forsøg omkring musikundervisning. Og meget, meget mere.   
  
Vi keder os ikke i Kultur- og Fritidsudvalget, og vi glæder os til at tage fat på endnu 
et spændende år med kulturen, idrætten, klubberne, musikken og foreningslivet i 
højsædet.  

 
Mange hilsener  

Charlotte Holtermann 
Formand - Kultur- og fritidsudvalget 
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Nyt fra Erhvervs- Beskæftigelsesudvalget  

 
Erhverv & Beskæftigelse under COVID-19  
  
Man kan bl.a. se, at folk mister job, men kommer i job et andet sted. Samtidig falder 
sygefraværet. Ifølge en status, som er udarbejdet af Jobcenter Ballerup, er antallet af 
ledige borgere i Ballerup Kommune steget med 186 borgere i perioden fra den 12. 
marts 2020 til den 5. januar 2021, svarende til en stigning på 4,3 pct. Det er jo rime-
lige tal. 
  
Samtidig kan vi se, at håndværkerbranchen, dagligvarebutikker m.m. har stigende 
omsætning. Mens andre servicefag har store fald og kæmper for overlevelse.  
  
Her har hjælpepakkerne hjulpet både arbejdsgivere og lønmodtagere. Der er pumpet 
milliarder ud til de nødlidende brancher. Uden at det hjælper alle til at overleve. Dog 
er der noget at bygge videre på, når vi kommer over på den anden side af Corona-
krisen. De kloge vismænd, den nationale bankdirektør og alle landets førende økono-
mer mener, at vi skal investere, for at komme op i gear, når vi forhåbentligt alle er 
vaccineret, og verdenen åbner sig igen.  
  
Det skal vi også, vi skal investere i mennesker. Vi skal, som jeg har skrevet før, kom-
me godt ud af krisen, være bedre til dygtiggøre, uddanne, efteruddanne og få alle vo-
res medborgere  (ingen nævnt ingen glemt) med. 
  
Så i disse triste tider, er der håb for, at vi kommer til at lave udviklende beskæftigel-
sespolitik og innovativ erhvervspolitik.  
  
Det er nemlig i krisetider, at man skal vise hvilket stof, man er gjort af som politiker. 
  
Og have store ambitioner på vegne af borgere og virksomheder med fokus på det 
rette match mellem dem. 
 

Mange hilsener  

Per Mortensen 
Medlem af Erhvers– og Beskæftigelsesudvalget 
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Nyt fra Børne- Og Skoleudvalget  

 

Indenfor BSU´s område står rigtigt meget i coronaens tegn i disse tider. 
De større skolebørn fra 5. klasse og op har ikke været i skole siden starten af  
december, og 0-4 klasse børnene har været hjemme siden lige før hjul. 

Det er en stor belastning for børnene ikke at kunne møde deres venner i skolen, og der bør 
være meget opmærksomhed på, om eleverne trives, og om nogle har behov for, at der gøres 
noget særligt for, at de ikke skal blive for ensomme, og for at de kan komme igennem denne 
svære tid uden alt for store omkostninger. 

Heldigvis er der gode muligheder for nødpasning til de børn, hvis forældre har behov for det, 
for at kunne passe deres arbejde, eller hvis der er tegn på, at et barn mistrives eller på an-
den måde er i en sårbar position. 

I starten var få børn i nødpasning, men vi ser nu et stigende antal børn med behov for dette, 
både hos de yngre elever og hos de lidt ældre, hvor flere børn deltager i undervisning mens 
de er i BFO eller i klub, hvor der er pædagoger til at hjælpe dem med at fastholde opmærk-
somheden på undervisningen, som det stadig er lærerne, der står for som fjernundervisning. 

Skoleforum havde møde tirsdag d. 19/1, virtuelt naturligvis. Det var dejligt at høre, at der fra 
forældrene i skolebestyrelserne var stor ros til lærerne for deres fjernundervisning, for deres 
engagement og kreative hittepåsomhed.  

I det hele taget fortjener vores medarbejdere stor ros og anerkendelse for deres indsats i 
denne periode, både lærere og pædagoger. 

For pædagogerne i dagtilbud udfører også en stor opgave. Selvom de yngste børn ikke bærer 
så meget smitte, er pædagogerne udsatte med de mange menneskelige kontakter i det dagli-
ge til børn, forældre og kolleger. Så pædagogerne skal være ekstra påpasselige med alle de 
sædvanlige forholdsregler og med afspritning af inventar og legetøj. 

Vi har sat penge af til ekstra rengøring for at aflaste pædagogerne for disse ekstraopgaver, 
og for at hjælpe med at beskytte dem mod smitte. Vi har også indkøbt varme flyverdragter til 
de voksne, så de bedre kan være ude længere tid af dagen, da smitterisikoen er klart mindre 
udendørs end inde. 

Alligevel er det forståeligt, hvis pædagogerne er bekymrede i situationen. Vi følger sundheds-
styrelsens opfordringer, og opfordrer i Ballerup Kommune forældrene til at bruge mundbind, 
når de er inde i institutionerne for at aflevere eller hente deres børn. 

En del forældre følger opfordringer om at holde børnene hjemme, hvis de har mulighed for 
det. Det har betydet, at det daglige fremmøde er ca. 2/3 af det normale, og at nogle af de 
fremmødte børn er der kortere tid, end de normalt ville være. Dette er heldigvis med til at 
aflaste pædagogerne. 

På grund af Corona har vi valgt at give dagtilbuddene mulighed for at udskyde afprøvningen 
af evaluerings og kvalitetsudviklingsværktøjet KIDS til efteråret, ligesom andre udviklingsop-
gaver kan udsættes efter aftale med forvaltningen. 

Men verden går jo videre selvom her er Coronavirus. Indskrivningen af elever til de kommen-
de 0-klasser er ved at være færdig. Der er altid mange følelser på spil i dette. Kommer ens 
barn i den ønskede klasse på den foretrukne matrikel? I skrivende stund kender BSU ikke til 
fordelingen af klasser, det bliver spændende at se. 

PÅ dagtilbudsområdet arbejder vi videre med at sikre plads til alle de små nye Ballerupborge-
re, pt. er der mest fokus på Skovlunde og Hedegården, men også i Måløv har vi set et stigen-
de børnetal.  

Med ønsket om et forhåbentligt coronafrit forår er det vist ved at være sidste udkald for at 
ønske alle Godt Nytår! 

  

Mange hilsener  

Peter Als 
Formand -  Børne-og Skoleudvalget  
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Om tryghed 
Af Hella Tiedemann 

 

Føler du dig utryg når du færdes offentligt, så er du ikke alene om det, flere borgere 

giver udtryk for at være utrygge når de færdes offentligt. Det er ikke kun i vores 

kommune, det er sådan i rigtig mange kommuner omkring København.  

Det ER alvorligt og det skal tages alvorligt.  

I Ballerup gør vi noget ved det, vi har sat både penge og arbejdstimer af for at gøre 

kommunen mere tryg.Det er faktisk ikke nyt at vi gør noget ved det. Vi har haft og 

har stadig problemer med salg af stoffer og utryghed i Centrumgaden og omkring 

stationen. Der er sat pullerter op for at forhindre biler i gaden. Kommunen har sat 

kameraer op på biblioteket og politiet har sat kameraer op i Centrumgaden, der kom-

mer måske flere kameraer inden længe, de skal sættes op i den anden ende af Gåga-

den. Kommunen har ønsket det og jeg ved at politiet har søgt om økonomi til det hos 

Rigspolitiet. Der patruljeres oftere end tidligere i gaden.  

Herlev, Gladsaxe og Ballerup har en “Bandepartnerskabsaftale” som startede i 2013, 

siden da har kommunerne arbejdet tæt sammen med politiet for at sikre borgernes 

tryghed, begrænse tilgangen til bandemiljøerne og forebygge radikalisering. Indtil nu 

har det haft stor betydning for det forebyggende arbejde, det er blevet lettere for 

kommunerne at opspore og hjælpe de unge med risiko for at ende i kriminalitet. Nye 

fokusområder er boligområder og digitale medier.  

Vi erkender at vi har borgere med en adfærd som skaber utryghed. Skal vi have tryg-

hed så må vi stå sammen. I Gågaden har vi haft møder hvor borgere, handlende og 

kommunen har drøftet situationen med politiet. I Skovlunde og Ballerup har vi natte-

ravne som skaber tryghed i nattelivet.  

 

Kommunalbestyrelsen har i 2021 sat ekstra penge af til:  

Kriminalitetsforebyggelse for at gøre det trygt og sikkert at færdes i kommunen -  

Intromøder til foreningslivet for at give viden om kriminalitetsforebyggende indsats -  

En styrket indsats over for kiosker, restauranter i samarbejde med politi og SKAT.  

Vi opprioriterer fritids- og ungdomsklub i Vængerne. Samtidig fortsætter de tidligere 

indsatser, så jo, vi gør noget ved det.  

Der dukker lige nu vagtværn op i mange byer.  

I Herlev har man “Herlev passer på Herlev” det er et samarbejde mellem borgere, 

politi og kommune, kommunen har fået en tryghedsskabende app hvor borgerne kan 

sende deres tip og informationer om utrygge observationer. I mange kommuner går 

borgere sammen i naboværn. På Amager har en gruppe borgere oprettet et nabo-

værn med en tilhørende app. for at holde de kriminelle i ørerne. I Fløng går mange 

hundeejere ture med en gul vest med skriften NABOVÆRN, de observerer samtidig 

med at både hund og vest virker forebyggende.  

Er det en vej vi skal gå i Ballerup kommune?  

  

Mange hilsener  

Hella Tiedemann 
Formand -  Teknik– og Miljøudvalgetudvalget  
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Per´s klumme 

Per har boet i Ballerup hele sit liv, og har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2010. Per er ind-

begrebet af den socialdemokratiske ånd: det ses tydeligt i hans arbejde indenfor beskæftigelsespolitik, vel-

færd 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 passi-

on og indlevelse. Det er ikke kun i lokalpolitik, Per er aktiv. Nej, han er også ivrig debattør i de landsdækken-

de medier: det er med spids pen og humor, at han spidder sine  

politiske modstandere.  
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Nyt fra Social- Og Sundhedsudvalget  
Midt i pandemien holder vi alle vejret og ser frem til sommer, hvor alle vi der ønsker det - efter planen skulle være ble-
vet corona vaccineret. Vi håber alle at det lykkedes trods udfordringer med leverance fra vaccineleverandørerne. 
 
Vi ser frem til, at vi igen kan være sammen med andre mennesker omkring fælleskaber og aktiviter, hvor vi kan være 
sammen om det, der giver vores liv indhold og som er med til at udvikle os videre. 
 
Jeg kan kun opfordre alle til at holde ud - det vil lønne sig. Vi skal nok komme igennem denne periode - også selvom 
lyset i tunnellen endnu ikke er så skarpt - så er der dog lys. 
 
Det er vigtigt for mig at fortælle, at det er Regionen og Sundhedsmyndighederne, der bestemmer rækkefølgen for 
hvem der skal vaccineres og hvornår. Det handler bl.a om mængden af vaccine og hvornår det kommer til Danmark. 
Vi skal jo alle have stikket to gange, og det er i forvejen et kæmpe logistisk arbejde sundhedsmyndighederne har 
med, at få puslespillet lagt i den rigtige rækkefølge. 
 
Fra kommunernes side af indsender vi lister over beboerne på vores plejecentre, ansatte, hjemmeboende og over 
dem der bor på vores bosteder o.s.v. Det er stort set det vi skal gøre, og vi har ikke indflydelse på prioriteringen af 
rækkefølgen for vaccination af vores borgere. Vi er rigtig glade for at det lykkes for os, at få et af de få Vaccinations-
centre til Ballerup på Baltorpvej. Det medføre at det bliver overkommeligt for de fleste af vores borgere, at kunne kom-
me dertil og få den vaccine, der bringer os “ud på den anden side” af pandaminen. 
 
Vi skal alle holde ud lidt endnu og følge de anvisninger, der kommer fra vores stærke Regering med Mette Frederik-
sen i spidsen. Hvor har den danske Regering klaret denne ukendte og uvisse situation godt. Vi kan alle være mere 
end stolte over, at være socialdemokrater og have støttet op om partiet og Mette hele vejen. Vi har en meget stærk 
Regering, som har opbakning af en trediedel af Danmarks befolkning. Det er en stor Opbakning og tro på den førte 
politik. Det er stort og det er meget vigtigt i denne svære tid. 
 
Her i Ballerup har vi og er vi - ligesom i resten af landet - udfordret af coronaen i perioder, på nogle af vores plejecen-
tre og vores bosteder. Men vi tager hurtige beslutninger, følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og lukker af 
for besøgende, tager i det hele taget de forholdsregler vi skal og kan. På den måde får vores ansatte pandamien un-
der kontrol de omtalte steder. 
 
Vores sundhedsfaglige personale har gjort et kæmpe stykke arbejde hele vejen. Vejen viser sig dog desværre, at væ-
re noget længere end vi havde håbet. Det har/er for vores ansatte en meget lang og udfordrende periode, hvor det 
har været en hel anderledes hverdag for beboerne og en hel anderledes arbejdsdag for vores ansatte. 
Jeg er som udvalgsformand stolt over, at vores medarbejdere har klaret denne lange corona-periode så godt og flot. 
Det skal de alle have så meget ros for. Tak er i denne forbindelse “kun et fattigt ord”. Jeg er dybt taknemmelig for den 
indsats, der dagligt ydes for vores borgere, der har så meget brug for hjælp, omsorg og opmærksomhed. 
 
Vi har netop fået ny minister på ældreområdet og Astrid Krag melder allerede en masse visioner ud på ældreområdet. 
Hun skriver bl.a. 
“Vi skal genoprette tilliden til vores ældrepleje og til hele området, så danskerne kan gå deres alderdom trygt i møde”. 
 
Udbygningen af plejecenter Toftehaven er i gang og snart vil man kunne se de nye bygninger skyde frem, hvor 48 
nye plejehjemsbeboere vil kunne flytte ind, i de fine nye tidssvarende boliger. 
 
I skrivende stund, er det kommende store og fine bofællesskab på Bybjergvej i Skovlunde, ved at blive færdig, så det 
kan tages i brug. Det betyder at 34 voksne med særlige behov, kan flytte ind i de nyrenoveret boliger. Dag- og Aktivi-
tetstilbudet “Krumtappen“ og “Det Nye Sted”, som er vores aftensklubtilbud til samme målgruppe, flytter også ind på 
Bybjergvej når ombygningen er klar. Her kan brugerene få rigtige gode betingelser for, at lave spændende ting sam-
men. Der er store forventninger til stedet og vi glæder os alle til at følge livets gang, når huset tages i brug. 
 
En del ting og aktiviteter indenfor sundhed- og pleje “træder vande” i denne tid, men der foregår aktiviter på forskellige 
niveauer. Vores fysioterapeuter har stadig træningsforløb, nogle tilbud er virtuelle og/eller med telefonkontakt og an-
dre igen gennemføres med personlig fremmøde med mundbind, sikker afstand, en-til-en eller i små grupper á maks. 5 
personer. 
Vores medarbejdere gør alt hvad de kan, for at “holde hjulene i gang” for alle vores mest sårbare og udsatte borgere, 
indtil vi (forhåbentligt snart) igen får normale tilstande for vores borgere. 
 

Tak til alle for den kæmpe indsats og pas godt på jer selv og hinanden.  

 
Mange hilsener  

Lolan Ottesen 
Formand -  Social– og Sundhedsudvalget  
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Kalender 

Arrangement for alle medlemmer Arrangement for medlemmer af A-gruppen 

 

 

BSU/EBU 

A-Gruppemøde 

TMU/KFU/SSU  

Bestyrelsesmøde  

BSU/EBU 

BSU/EBU 

ØKU  

KMB Møde 

ØKU  

A-Gruppemøde  

TMU/KFU/SSU 

 

 

A-Gruppemøde  A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  

KMB Møde 

A-Gruppemøde  

Deadline høringssvar, arbejdsprogram 

Onsdagsklubben holder mødepause og vender tilbage når Corona 
tillader det—Hilsen Kai Jønsson 

 

ØKU 

KMB Møde 

Bestyrelsesmøde  

Bestyrelsesmøde  

 

Alle børn skal kunne 
blive det de vil. 

 

Alle børn skal kunne 
forme deres eget liv. 

 

Vi vil altid stå på  
børnenes side. 

A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  


