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SOCIALDEMOKRATIET 

Sommeren er over os, og de næste måneder skal vi nyde den danske sommer, og 

forhåbentlig uden for mange Corona restriktioner 

 

Partiforeningen har holdet generalforsamling, og her har vi fået ny formand. Claus er 

stoppet, og som ny formand har vi fået Erling Andersen. Erling er en erfaren mand, 

og stiller desuden også op til valget. Vi ser frem til et godt samarbejde. 

 

Lige nu er der urafstemning om placeringen til det kommende kommunalvalg.  

Afstemningen har deadline 15. juni, og herefter annonceres rækkefølgen.  

 

Personligt glæder jeg mig til at komme i gang med en masse spændende arrange-

menter. Vi skal lave grundlovsdag, men også koncerter og EM i fodbold på kirketor-

vet i Ballerup, som jeg er involveret i. Det bliver dejligt igen at kunne samle folk til 

fælles begivenheder.  

 

Desværre er Ballerup kræmmemarked aflyst igen i år. Der havde jeg ellers glædet 

mig til at se mange af jer.  

 

Hav en fantastisk sommer. 
 

Frank Weinberger,  

Redaktør / Administrativ Næstformand 
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Centrum for den kreative og udviklende politiske debat 

Det er ikke uden en vis ydmyghed, at jeg har påtaget mig hvervet som formand for Socialdemokratiet 

i Ballerup Kommune. 

Tænk bare på statsminister Mette Frederiksen, regionsrådsmedlem Hanne Andersen og fhv. borgme-

ster Ove E. Dalsgaard – og i dag MF Kasper Sand Kjær, regionsrådskandidat Sofie De Bretteville Olsen 

og borgmester Jesper Würtzen - de har alle gennem årene i regi af partiforeningen i Ballerup skabt de-

res politiske arbejde og position. 

Og det er netop det vi skal i Socialdemokratiet i Ballerup Kommune. Vi skal udvikle politik og udvikle 

socialdemokratiske lands-, regionsråds- og kommunalpolitikere. Og så skal vi have et effektivt kam-

pagneapparat til brug i valgkampe og politiske kampagner. 

Partiforeningen skal være centrum for den kreative og udviklende politiske debat – og dermed ideska-

belsen for gode politiske initiativer i fx kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune. Et sådant centrum 

vil også være ideelt til at finde fremtidens gode socialdemokratiske stemmer i det levende demokrati.  

Et effektivt kampagneapparat skal vi altid have. De seneste års valgkampagner har været flot gen-

nemført – og det skal vi også sikre til det kommende kommunal-og regionsrådsvalg. Og måske også 

folketingsvalg – det kommer måske førend vi aner det – hvem ved? 

Og i alt hvad vi gør i partiforeningen ser jeg DSU som en utrolig flot medspiller – både i politikudvik-

ling, udvikling af politikere og udadvendte kampagner – samt de mange frivillige i partiforeningen, der 

hjælper i huset og med vores mange aktiviteter. 

Frem til november i år vil der være fuldt fokus på regionsråds-og kommunalvalg den 16. november 

2021. Med kampagnelederne Anders Friis Hansen og Claus Spaabæk i spidsen vil der være fuld damp 

på alle kedler. Vi skal ud og møde mennesker - og have gang i den gode politiske dialog om hvilke øn-

sker de har til fællesskabet. Og hvor bliver det bare godt efter alle månederne med COVID-19 nedluk-

ningen. 

Valgkampen i Ballerup er så småt ved at komme i gang. Partierne og kandidaterne positionerer sig. En 

af de debatter som er sparket i gang er debatten om vi gør nok for det grønne – træer og planter – og 

klimaet i kommunen. Forleden var jeg på en 10 kilometer travetur fra Centrumgaden, over Pederstrup, 

Jonstrup, skoven og tilbage til centrum. Og det var lige før jeg havde grønt flimmer for øjnene – for 

hvor var traveturen også en god naturoplevelse. Og prøv at kigge jer omkring rundt i kommunen net-

op nu – forårsgrønt, forårsgrønt og forårsgrønt. 

Jeg tror, at de kandidater fra nogle af de andre partier, som har udtænkt budskabet om det manglen-

de grønne islæt i Ballerup Kommune har tænkt tankerne i vinteren – da der ikke var blade på træer og 

buske. 

Kandidaterne er også på plads til de kommende valg. Kasper Sand Kjær blev – selvfølgelig – genvalgt 

med akklamation som vores folketingskandidat. Sofie De Bretteville Olsen blev en suveræn nr. 2 på 

listen til regionsrådsvalget, da repræsentantskabet i Region Hovedstaden stemte om sammensætnin-

gen af kandidatlisten. 

Og til kommunalvalget har vi – selvfølgelig – genvalgt borgmester Jesper Würtzen. Og på listen er der 

20 stærke kandidater – et kandidatfelt, som er meget bredt sammensat med hensyn til køn, alder, 

baggrund mm. 

Det ser på alle måder godt ud. Optimismen har fået tag i os alle… 

Jeg ønsker jer alle en herlig sommer 
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Det har været forår – et kold og fortsat corona fyldt forår , men nu ser det endelig ud 
til, at sommeren kommer. 
Flere og flere bliver vaccineret. Færre og færre kommer på hospitalet med corona. 
Samfundet lukker mere og mere op. Det er bare dejligt. 
  
Vi har også lige haft generalforsamling, som blev gennemført efter alle coronaregler 
og med et efter forholdene flot fremmøde. Claus Spaabæk gik af som formand. Ny 
mand på posten er Erling Andersen. Stor tak til Claus for samarbejdet – og jeg glæ-
der mig til samarbejdet med Erling. Heldigvis vil Claus igen lede vores valgkampagne 
frem mod kommunalvalget til november. 
  
Der er nu mindre end et halvt år til. Der bliver brug for alle kræfter, for vi igen kan 
vinde valget, så brug sommertiden til at få slappet af – og mød frem igen til au-
gust, hvor vi skal være klar til at give den en ordentlig skalle. 
  
På generalforsamlingen vedtog vi arbejdsprogrammet for den kommende valgperio-
de. Det er godt og ambitiøst arbejdsprogram, der giver os mulighed for både at ar-
bejde med yderligere udvikling af vores velfærd for børn, ældre og mennesker med 
handicap og vanskeligheder, styrkelse af den grønne profil og udvikling af by og er-
hverv i vores kommune. 
  
På generalforsamlingen gennemgik jeg, at det faktisk står ganske pænt til: Vi har få-
et gode eksterne tilsyn på vores plejehjem og hjemmepleje, de bedste skolekvalitets-
rapporter vi nogensinde har haft, tilført masser ekstra pædagoger til vores mindste 
børn, ekstra penge og nye tilbud vores vanskeligt stillede børn, unge og voksne. Vi 
har en lavere ledighed end andre kommuner. 3000 nye arbejdspladser på 3 år. Mas-
ser af natur rundt omkring og det seneste grønne regnskab viser et fald i CO2 udled-
ningen på 8 % siden sidste år. Vi har et stærkt forenings- og kulturliv, som vi hjælper 
i gang efter corona. Vi har fået 1100 nye borgere i denne valgperiode og flere ønsker 
at flytte til vores kommune. 
Vi har tilmed en bundsolid økonomi. Så jo - det går den rigtige vej. Men alt er ikke 
perfekt, det må vi aldrig sige eller signalere, for der er masser kan gøres endnu bed-
re. Så derfor vil vi arbejde videre med baggrund i vores arbejdsprogram, og med de 
møder vi har på gader, stræder, facebook med vores borgere om, hvor vi kan gøre 
det endnu bedre. 
  
Vi har en stærk partiorganisation med mange flittige og dygtige hænder og hoveder– 
og vi har et stærkt parti. 
Og så vil jeg sige, at vi har superstærkt kandidatfelt. På generalforsamlingen så vi 19 
flotte kandidatpræsentationer på et niveau, vi bestemt kan være stolte af. (Morten 
havde fødselsdag, så han var der ikke, men han er også god). 
Vi bliver 21 kandidater med forskellig alder, køn, profession, uddannelse og familie-
mæssig baggrund. Spredt rundt i hele byen og med netværk helt ud til alle græsrød-
derne og de helt almindelige ballerup-borgere. 
Det er det stærkeste felt, jeg kan huske, vi har haft. Jeg glæder mig til at komme ud 
sammen med kandidater og partimedlemmer og fortælle, hvad vi har gjort for vores 
kommune – og hvordan vi vil gøre den endnu bedre de næste 4 år. Stadig med soci-
aldemokratiet i spidsen – for det er bedst for Ballerup Kommune. 
  

 

God sommer 
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I Socialdemokratiet Ballerup, har vi en meget aktiv partiforening. 

Vi laver mange spændende og sjove møder, kampagner, sociale aktiviteter og meget 

andet. Men vi har ofte brug for lidt hjælp.  

Derfor beder vi tit om hjælp til at lave nogle af alle disse ting.  

Den daglige drift af vores dejlige partihus og dem der arrangerer og planlægger akti-

viteterne er bestyrelsen og aktivudvalget.  

Aktivudvalget har en god og lang tradition i vores partiforening, men har desværre 

ligget lidt stille under Corona epidemien.  

Nu er vi ved at være ude på den anden side af Corona, og skal igen have gang i  

huset, og i en masse spændende aktiviteter.  

Derfor har vi brug for nogle der vil være med i aktiv udvalget.  

Så uanset om du er den der vil hjælpe med lidt havearbejde, lave kampagner, arran-

gere politiske møder, sætte kaffe over, eller bare give en hånd med der hvor det 

kræves, så uanset om du har 1 eller 20 timer om ugen du kan hjælpe, så har vi brug 

for dig.  

Aktivudvalget mødes den 2. tirsdag hver måned, til et stykke mad, og her  

planlægger vi kommende aktiviteter.  

Vi har brug for både dem der vil være tovholdere på arrangementer, og dem der 

gerne bare vil være ”praktiske grise”, og alle dem derimellem.. Kort sagt er der 

plads til alle der gerne vil være med.  

Vi starter op igen med faste møder tirsdag d. 10. august, hvor vi håber at se mange 

af jer. Måske bare for at høre lidt mere om hvad du kan bidrage med.  

 

Vel mødt 

Nyvalgt formand for aktivudvalget 

Frank Weinberger 
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Træer i det grønne Ballerup Kommune 

 
Ballerup Kommune er en grøn kommune, hvor borgere og besøgende skal have en oplevelse af at be-
finde sig i naturnære omgivelser. Derfor værner kommunen om træerne i såvel byrum, som på gader 
og veje, samt i de lokale parker og naturområder. Træerne har en stor effekt, når man færdes i byen 
og skaber samtidig en overordnet grøn struktur. 

Træerne skaber ikke blot naturoplevelser, men er også en vigtig faktor i forhold til klimaet, miljøet og 
biodiversiteten. Træerne køler under hedebølger. De suger og ophober store mængder vand bl.a. ved 
skybrud og opfanger partikelforurening i byen.  

Den 04-05.2021 godkende vi i Teknik- og miljøudvalget, at vi skal sende en træstrategi i Ballerup 

Kommunen, videre til kommunalbestyrelsen. Så alle borgere med vores Borgertip-app få mulighed for 

at indmelde de træer, som den enkelte finder værdifulde.  

Alle henvendelser på borgertip vil efterfølgende blive behandlet af kvalificerede fagpersoner og heref-

ter kan træer, der opfylder de relevante kriterier, udpeges som værdifulde træer 

De vigtigste mål for træstrategien:  
 

 I Ballerup Kommune passer vi på træerne og anerkender deres betydning for mennesker, natur 
og klima.  

 

 Vi skal have flere og bedre træer. Nuværende og kommende træer skal sikres gode betingelser. 
Der ønskes større variation i udvalget af træarter. 

 

 Borgerne inddrages i arbejdet med at udpege værdifulde træer. Et værdifuldt træ har betydning 
for lokalsamfundet. Et træ kan være værdifuldt i kraft af lokalhistorie, æstetik eller biologisk 
værdi. Træer udpeget som værdifulde skal så vidt muligt beskyttes. 

 

 Hensynet til træer skal indarbejdes på tværs af administrationen og i alle relevante arbejdsgange 
 

 Træerne plantes i henhold til kommunens træstrategi: "En grøn kommune" med en stor værdi-
fuld bestand af træer, der værnes om. 

 

 Døde og syge træer udskiftes og erstattes af nye. Desuden udskiftes træer af sikkerhedsmæssige 
grunde. 

 

 På gader og veje foretager kommunen den nødvendige beskæring af hensyn til trafiksikkerheden 
og fremkommeligheden og i forhold til de tilstødende ejendomme. 

 
 

Mange hilsener  

Özcan Kizilkaya  
Teknik– og Miljøudvalgetudvalget  
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Så er vi nået til juni måned og det betyder, at det er sommer. - Godt nok et lunkent 
forår, men et år, hvor vi i Coronas tegn har været med til at holde hånden økonomisk 
under alle  folkeoplysende foreninger og som noget nyt, har vi valgt at belønne de 
foreninger, som har klaret sig ekstra godt igennem corona tiden.  
 
Ja - det lyder underligt at vi belønner, men det skal ses i lyset af, at stort set alle for-
eninger har mistet medlemmer, og derfor er det beundringsværdigt, at nogle enkelte 
har formålet at øge deres medlemstal midt under en pandemi.   
Det er super flot klaret.  
 
Disse foreninger har formået under nedlukningen at fastholde motivationen hos de 
unge, som har trænet i slud, sne og foreningerne har sammen med de frivillige for-
mået at fastholde glæden ved at være forankret i de fællesskaber, de er den del af.  
Den fredag de unge kom tilbage til hallerne, var jeg selv til stede som træner.  
Jeg glemmer aldrig oplevelsen, fordi det blev så tydeligt for mig, hvor meget de hav-
de savnet at være sammen i normale omgivelser. Det at have adgang til banerne, til 
boldene, til omklædningsrummet - ja det mærkes, når man pludseligt får det fjernet - 
og det er et eller andet sted meget sundt, fordi så lærer man også, at sætte pris på 
det man har, mens man har det. Derfor har vi besluttet at foreningerne mm. får mu-
lighed for at søge om hallerne i ferieperioderne, hvis behovet er der.   
 
Sommerferieaktiviteter/ sommersjov for børnene begynder lige om lidt. 
Langt de fleste foreninger er med til at lave aktiviteterne og nogle er uden betaling og 
Paletten er meget meget bred. Der er udbud 35 vildt forskellige aktiviteter alt fra ba-
necykling, friluftsliv, riffelskydning til aktiviteten Flora Ballerup, som er et særligt til-
bud, hvor bibliotekerne samarbejder med skoletjenesten og Ballerup Museum. Tilbud-
det handler om at lege og eksperimentere med blomster. Børnene skal bl.a lave kort 
over Ballerup, Måløv og Skovlunde, hvor de lærer at notere de blomster, de finder 
rundt omkring. Noget jeg tænker Ballerup Museum kunne registrere, og som vi frem-
adrettet kunne få gavn af ude på museet. 
 
Så er det “POSTHUSET” på Banegårdspladsen.  
Det står nu færdigt og nu bliver det spændende at se, hvordan borgerne modtager 
huset. Rammen er lagt og vi har lavet det gamle hus om til et moderne forsamlings- 
og kulturhus, hvor huset skal forbinde og formidle kontakten mellem borgere, institu-
tioner, foreninger og erhvervsliv- altså lægerne og andre sundhedsmæssige fagfolk.   
Vi har besluttet at bevare det gamle navn “POSTHUSET” da det klassiske posthus for-
bandt mennesker og var en central platform for kommunikation. 
Funktionen for “POSTHUSET” i det gamle posthus er nemlig også at forbinde menne-
sker, bare på andre og nye måder. Det kan også ses i indretningen og bevarelsen af 
husets egen fysiske identitet. Selvfølgelig vil der komme udfordringer undervejs, men 
jeg er sikker på, at forvaltningen sammen med biblioteket finder løsningerne sammen 
med borgerne, så fordelingen giver mening for husets nye dna.   
Jeg tror på, at “POSTHUSET” med tiden bliver et fyrtårn, andre kommuner kommer til 
at misunde os, fordi det først og fremmest er gennemtænkt og et symbol på fælles-
skaber.   
Det kan vi socialdemokrater godt lide. 
 
Jeg vil hermed på vegne af Kultur & Fritidsudvalget ønske jer en god sommer med 
håb om, at vi i løbet af sommeren ses på gadeplan til kommende valgkampagner.   

 
Mange hilsener  

Anja Holtze 
Medlem - Kultur- og fritidsudvalget 
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Her er de Socialdemokratiske kandidater til Kommunalvalg 2021.  

Husk at stemme til urafstemningen. 

Anja Holtze, 46 år, bor i Skovlunde.  

Jeg er skolepædagog på 16. år på en skole i Herlev, hvor jeg til dagligt understøtter 

børn og unges udvikling og trivsel, så de får en bedre skoledag. 

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2018. 

Dennis Sørensen, 53 år, Bor i Grantoften.  

Jeg er uddannet pædagog og til daglig dagtilbudsleder i et børnehus.Jeg er gift, har to 

børn samt to børnebørn. Jeg er vokset op i en arbejderfamilie på Vesterbro, hvor fæl-

lesskabet var et nøgleord. 

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2018. 

Erling Andersen, 63 år, Bor i Søndergård, Måløv, uddannet skatterevisor i 1984. 

Medlem af Socialdemokratiet siden 1975.Opstillet til kommunalvalget i 1978 i min føde-

by, Haderslev. Og i 2017 i Ballerup Kommune, hvor jeg blev suppleant – har været ind-

kaldt til kommunalbestyrelsesmøder 3 gange i perioden, og det har bestemt skærpet 

min interesse for kommunalpolitik i Ballerup Kommune.  

Hella Tiedemann, 64 år, Bor i Ballerup, Social- og Sundhedsassistent – På efterløn. 

Bor i hus i Ballerup, gift og har 2 små hunde. Vi har 5 børn og 11 børnebørn. Vi campe-

rer i fritiden. Stiller mig gerne forrest i de kampe, som jeg synes er værd at tage, og er 

udstyret med en stærk retfærdighedssans.  

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 1998.  

Johan Müller, 22 år, Bor i Ballerup. 

Jeg er i gang med at afslutte min bachelor på Jura, Københavns UniversitetJeg har fra 

2015 til 2018 haft forskellige tillidsposter i DSU Ballerup og DSU´s distriktsorganisation 

på Københavns Omegn. Blandt andet har jeg siddet i DSU´s hovedbestyrelse.  

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2018  

Lolan Marianne Ottesen, 64 år, Bor i Ekkodalen, Ballerup. Uddannet Pædagog, Han-

delsuddannet, coach samt kurser og efteruddannelser.Selvforsørgende og politiker, 

sidst ansat som jobcoach i Jobcenter. Jeg bor sammen med Jan, som er direktør i en 

dansk filial af en svensk virksomhed. 

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2002  

Laila Busted, 61 år, Bor i Ballerup. Jeg er uddannet bankrådgiver, statsautoriseret  

ejendomsmægler, har taget en diplomuddannelse i ledelse og en fagjournalistuddannel-

se. Jeg har været beskæftiget i den finansielle sektor i 41 år. Jeg har altid været social-

demokrat. Jeg kæmper for retfærdighed og ligestilling, og sætter det stærke fællesskab 

vi har i Danmark, meget højt.  

Martin Høyer Rasmussen, 25 år, Bor i Østerhøj, Ballerup 
Læreruddannelsen på Københavns professionshøjskole – specialiseringsretningen 
”Future Classroom Teacher” – færdiguddannet 2024  
Jeg meldte mig ind i DSU og Socialdemokratiet under valgkampen til folketingsvalget i 
2011 – jeg stillede op ved sidste kommunalvalg, dog blev jeg ikke valgt ind, 
men har siddet som suppleant i Kommunalbestyrelsen.   

 

Maria Lundahl Assov, 55 år, Bor i Grantofteparken, Ballerup 

Grafiker og tillidsrepræsentant i en privat grafisk Virksomhed. Jeg har altid engageret 

mig i mine børns institutions- og skolebestyrelser, både almen- og specialområdet. Da 

mine børn blev store, blev jeg politisk aktiv i Socialdemokratiet.  

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2010  

Charlotte Holtermann, 49 år, Bor i Egebjerg, Uddannet folkeskolelærer i 1999 

Arbejder på 22. år på en folkeskole i Værløse. Jeg underviser i engelsk, biologi og  

geografi i ud-skolingsklasserne, hvor jeg gør alt, hvad jeg kan for at gøre de unge 

mennesker opmærksomme på erhvervsuddannelserne. 

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2014.  
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Michael Brønd. 61 år, Bor i Hedeparken, Ballerup. Uddannet Bygningsskonstruktør, 

har været i lære som blikkenslager, og er tillært Skibsbygger og svejser fra B&W Skibs-

værft. Har også arbejdet som Flyttemand. Arbejder som Seniorjobber på Ballerup Råd-

hus som Blåmand (Pedel).  

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/9 2019. 

Morten Andersson, 40 år, Bor i Egebjerg, Ballerup. Civilingeniør fra DTU. Områdechef 

i PFA Pension Når jeg ikke ’går til politik’ eller er på job i PFA, er jeg en aktiv fodbold-

spiller, og har været medlem af AB siden 1990. Det er foreløbigt blevet til nul lands-

kampe, men til gengæld har jeg været i fodboldbestyrelsen i otte år undervejs.    

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2018  

Musa Kekec, 41 år, Bor i Ballerup. Professionsbachelor i Ledelse og Supply Chain.  

Leder, Novo Nordisk. 

Engageret politiker, der ønsker at skabe forandring og udvikling.  

Familiemenneske, gift med Mila, har fire børn og tre bonusbørn. 

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2014  

Nicolas Almann Olsen, 48 år, Bor i Ballerup. Bachelor HA(It.) 

Ungevejleder i Ballerup Kommunes Arbejdsmarkedscenter. 

Gift med Carina, som er selvstændig erhvervsdrivende som frisør med salon i Bagsværd. 

Sammen har vi 2 hjemmeboende børn. Medlem af DSU i en periode af min ungdom, og i 

de seneste år medlem af Socialdemokratiet. 

Per Mortensen, 65 år, Bor i Måløv. Handelsuddannet. Vinkyper.  

Født i Centrumgaden på tredje sal, og har levet og boet i Skovlunde, Ballerup og nu 

Måløv – ca. 20 år i hver by. Jeg er gift med Nina, og har to store børn som er fløjet fra 

reden. Jeg er forankret i Ballerup-ånden, der er meget socialdemokratisk.  

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2010 

Sandra Marsenic, 24 år, Bor i Egebjerg, Ballerup 

Arbejder på Baltorpskolen afd. Grantoften, hvor jeg har været siden 2015. Jeg er op-

vokset i Hedeparken og bor nu i Egebjerg. Jeg har tidligere spillet basket i BMS Herlev, 

hvor jeg også var træner for mini-hold i flere år.  

Stiller op for første gang. 

Peter Als, 67 år, Bor i Skovlunde, Økonomi og pædagoguddannet.  

Jeg er Klubleder i Klub Ballerup Nord, og har i det meste af mit arbejdsliv arbejdet med 

og for børn og unge. Jeg er en glad person, som kan lide andre mennesker og godt sel-

skab. Jeg er gift med Annette. Sammen har vi to børn og 6 børnebørn.  

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2010  

Özcan Kizilkaya, 31 år, Bor i Måløv, Kognitiv mentor, Sælger, Bygningsmaler. 
Kontoruddannelse med special i offentlig administration. 
Jeg er 31 år og født i Ballerup bosiddende i Måløv. Jeg er gift med Leyla, som er 27 
år og arbejder hos Novo Nordisk. Sammen har vi en datter på 3 år, som holder vores 
hverdag beskæftiget.Til dagligt arbejder jeg for Silvan Ballerup som mellemleder Ind-
trådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2014  
 

Zoran Rajovic, 52 år, Bor i Ballerup, Ejendomsmægler og Bachelor/ International  

Marketing and Business Administration. Indehaver af ejendomsmæglerbutikken  

- EDC Glostrup/Brøndby. Mine gener stemmer fra Montenegro, hvor mine forældre kom 

fra i 1970. Jeg er gift med Daliborka, og vi har fire skønne børn på hhv. 16,20, 26 og 

27 år, og et barnebarn. Medlem af Socialdemokratiet siden marts 2019.  

Mikkel Zacho Justesen, 33 år, Bor i Ballerup. Socialrådgiver i Ballerup Kommune.  

Jeg er far til en søn og datter. Jeg er gift med Nanna der, ligesom jeg, er socialrådgiver. 

Det er første gang jeg er kandidat til KMB. Jeg sidder på andet år, i distriktsbestyrelsen 

for daginstitutionerne i distrikt Baltorp og i husrådet i daginstitution Grantoften.  

Jeg sidder i den lokale bestyrelse i Dansk Socialrådgiverforening. 

Her er de Socialdemokratiske kandidater til Kommunalvalg 2021.  

Husk at stemme til urafstemningen. 
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Kære Venner! 

Det er forår – forsommer når I læser dette – og det lysner derude. Også på beskæfti-

gelsesfronten. Efter et hårdt år, hvor mange er blevet arbejdsløse, er vi nu i gang 

med at få vendt skuden. På landsplan er der nu færre ledige end før krisen. I Ballerup 

falder ledigheden også, men vi er ikke helt tilbage, hvor vi var før. Mon ikke det kom-

mer. I Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, og i den kommunale administration, ar-

bejder vi i hvert fald benhårdt for det. 

De gode nyheder stopper ikke her. Et resultat udvalget er særligt glade for er, at flere 

får tilkendt et fleksjob, og at færre fleksjobbere går ledig. Det er positivt, at flere får 

tilkendt fleksjob, fordi det giver værdighed og livskvalitet at gå på arbejde. Arbejds-

fællesskabet er simpelthen noget af det bedste. Og så er det jo bare rigtig godt, at 

dem, der har fået tilkendt fleksjob, nu også kommer ud på arbejdsmarkedet. 

Alt er selvfølgelig ikke lutter lagkage. I min tid i kommunalbestyrelsen har vi haft et 

stort fokus på, at flere skal tage en erhvervsuddannelse. Sidste år blev vi hædret for 

den indsats med ’ørneprisen’, fordi vi var den kommune med det største spring i an-

tallet af søgninger til de håndværksmæssige uddannelser. I år ser det anderledes ud. 

Desværre har færre end sidste år søgt en erhvervsuddannelse. Vi er i gang med at 

undersøge hvorfor, men hvis I har nogle bud, vil vi meget gerne høre fra jer! I Er-

hvervs- og beskæftigelsesudvalget hanker vi under alle omstændigheder op i os selv, 

og i administrationen. Det her SKAL være bedre næste år. 

 
Mange hilsener  

Johan Müller 
Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget 

30. maj, blev der afholdt træningsdag, for de opstillede kandidater til  
Kommunalvalget. En hyggelig søndag i godt selskab. Ledet af Valgudvalgsformand 
Anders Friis 
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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.  

I skovens dybe stille ro!  

 

Vi glemmer ofte i kommunen,  at vi faktisk er ekstra godt stillet ift. at komme nemt 

og hurigt i skoven.  

Lige ude foran vores dør ligger de to store statsskove, Hareskoven og Vestskoven, 

hvor førstnævnte var lavet til kongelig jagt, men nu bruges til naturoplevelser, gå/

løbe-ture eller bare en god skovtur. Sidstnævnte er lavet til, at byboere som os i 

Ballerup og omkringliggende kommuner kan have de samme oplevelser som i Hare-

skoven.  

De andre kommuner har bare lidt længere derhen end os. De fleste i vores kommu-

ne kan ret hurtigt gå, cykle eller tage bussen til begge skove. 

Vi glemmer tit fortællingen omkring Ballerup Kommune: At vi har disse muligheder.  

 

Og hvis vi medtager: Harrestrup Ådal Råmosen, Grantoftegård og Måløv Naturpark 

m.m., er vi omgivet af natur lige foran os. 

Det skal dog ikke forhindre os i at gøre kommunen mere klima, miljø og- naturven-

lig. 

Men vi glemmer vores dejlige skove i nord og syd, som er statsskove, der for det 

meste ligger i andre kommuner. Men som vi er flittige brugere af!  

Det er dem og udnyttelse af de skove, som jeg stille og roligt minder os om, at vi 

har!  
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I Børne og skoleudvalget har vi haft et møde med Tillidsrepræsentere fra BUPL. 

Dette møde forgik udendørs i daginstitutionen Valhalla. Det var lidt småkoldt men det 

var et meget interessant møde hvor jeg selv syntes at jeg kom hjem med noget. 

Det negative jeg kom hjem med, er at vores Pædagoger har et utroligt dårligt Ar-

bejdsmiljø set med mine øjne. Pædagoger der får tæv af Børnene hvis man kan sige 

at børn giver Pædagoger tæv. Men der er Børn der slår dem. En pædagog har sat sig 

ned i en halv time og grædt over en sådan hændelse. Dette er dårligt Arbejdsmiljø. 

Situationer som disse er ikke ok. Lige meget Vilken arbejdsplads man har skal man 

kunne være glad for at gå på Arbejde. Efter vores møde har jeg fundet ud af at det 

ikke kun er i vores Kommune at noget sådan kan forekomme. Men så må vi i vores 

Kommune se om vi kan være foregangsmand for at noget som dette kan ske. 

Der var også en positiv Historie, og denne kunne kun lade sig gøre grundet Corona, 

da der under Corona nedlukning har været færre børn i daginstitution.  

Denne Historie handler om et reserveret Barn der faktisk ikke har noget sprog og ikke 

var social. Men da der ikke vær ret mange børn var der en Pædagog der havde tid til 

at tage sig af dette Barn. Barnet er nu begyndt at få et sprog og Socialisere sig med 

andre Børn.  

Se det var da Positivt og tegn på at vi må skal arbejde på altid at have minimumsnor-

meringer. 

 

Så har vi haft i høring om forældrebetalt frokost i Daginstitutioner. Høringssvarene 

fra Forældrebestyrelserne er Positive. 

0-2 årsafdelingerne tilbydes en lokalproduceret frokost til Kr.606 pr. Mdr.  

3-5 Årsafdelingerne i Børnehusene Lilletoften, Stjernehøj, Søndergården og Kærloden 

kan få en lokal produceret frokost til kr. 800 pr. mdr. 

De andre Børnehuse vil få tilbudt en cateringbaseret frokost til kr. 666 pr.mdr. 

Til dette er der afsat 3 millioner Kr. til ombygninger af Køkkener til enten produktions

- eller modtagerkøkken. Dette forslag har ikke været oppe på KMB endnu da det hø-

rer inde under Budget 2022. 

Men jeg syntes at det er et interessant emne derfor har jeg det med allerede nu 

 

 

 

Mange hilsner 

Michael Brønd 
Børne- og Skoleudvalget 
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Vores nye kandidat Sandra præsenterer sig selv 

Jesper på talerstolen 

 
Så fik vi afholdt partiets generalforsamling. Det var en hyggelig dag på Tapeten. Vi 
blev dog ikke helt færdige og måtte afbryde generalforsamlingen, for at genoptage 
den ugen efter, hvor vi også fik præsenteret kandidaterne til kommunalvalget. 

Gode medlemmer af vores partiforening 

Sofie på talerstolen 

Pakning af udsmykning 

Der lyttes interesseret 

Hjælpere i køkkenet Susan skærer rundstykker Portionsanrettet morgenmad 

Kaspers beretning 
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Vi har en velfærdsmodel som vi kan være glade for og skal passe på, men den er un-
der pres og i Ballerup er vi desværre presset på det specialiserede voksenområde, 
her må vi forvente et merforbrug på 3.5 mio. kr. på aktive indsatser i 2021. 

Hovedårsagerne til denne udvikling er: 

Tilgang fra visitationslisten, hvor (to) borger har fået en indsats. 

Tilgang til krisecentre og herberg, hvor seks nye borger har fået en indsats.  

(Efterfølgende er tre af borgerne udskrevet igen) 

 

Min opfattelse er at vi har en kompliceret sociallovgivning som i nogle tilfælde gør det 
svært at ”lave lokale politikker efter” men jeg syntes vi gør det godt i Social- og 
Sundhedsudvalget.  

Jeg synes vi er meget opmærksomme på vores borger og deres behov når vi skal ud-
forme politikker til gavn for alle Ballerup borger som har behov for eks. hjælpemidler, 
botilbud, ældrepleje m.m. 

At mødes igen 

Vi har fået godt gang i ”besøg på botilbud og plejehjem” selv om det lige nu stadig er 
virtuelt vi kan mødes med hinanden, så er det rigtig fint at få denne mulighed. Det at 
få talt med og set hinanden selv gennem en skærm giver en dejlig glæde og håb om 
at vi snart kan ses fysisk igen. 

Jeg syntes det er dejligt at vi i Ballerup er så godt i gang med at få alle vores borger 
vaccineret, dette har også stor betydning for vores borger på botilbud og plejehjem, 
her glæder rigtigt mange sig til igen at kunne se og være sammen med sine nærme-
ste.  

Det er bare en skøn udvikling. 

  

Sundhedspolitik 

Lige nu er vi ved at drøfte et nyt udkast til en  Sundhedspolitik i Ballerup. Denne er 
nu sendt i høring i div. fagudvalg. Det er rigtig spændende om vi kan få lavet en bred 
aftale om en ny Sundhedspolitik. 

I kan med fordel læse om denne politik i referatet fra Socialudvalgets møde d. 6 april 
2021.   

Valg år 

Vi skal om kort tid til at føre valgkamp, jeg glæder mig til sammen med de andre 
kandidater og parti kammerater, til igen at skulle ud og møde borger / vælgere og 
lave super arrangementer, så vi kan få endnu et fantastisk valg i november 2021.  

Til slut vil jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig Grundlovsdag d. 5 juni. 

 
Mange hilsener  

Dennis Sørensen 
Social– og Sundhedsudvalget  
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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 

A-Gruppemøde  

Grundlovsdag i Præstevænget 

TMU/KFU/SSU 

 

 

A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  

ØKU 

KMB Møde 

Bestyrelsesmøde  


