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Sommeren er ved at være ovre, og et efterår med valgkamp ligger forude.
Sommeren var med færre Corona restriktioner, og nu er endnu flere fjernet, så nu
må vi være flere sammen og vi må kramme og hygge. Mange har holdt deres ferie i
Danmark, men flere er også begyndt igen at rejse udenlands.
Det betyder også at vi i partiforeningen igen kan åbne op for flere aktiviteter. Bestyrelsesmøderne vil igen være åbne for alle medlemmer, og vi vil lave en masse
spændende arrangementer i huset.
Vi ser ind i et efterår med kommunalvalg, med maser af sjove og spændende
valgkampsaktiviteter, og vi får brug for alle der skulle have lyst til at give en hånd
med. Vi har et stærkt felt på 20 kandidater, og med mange nye ansigter.

Socialdemokratiet fejrer i denne måned at det er 150 år siden, man for første gang
kunne melde sig ind i partiet. Vi fejrede det med at tage rundt i alle vores bydele
med kampagningvognen.
Hav en fantastisk sommer.
Frank Weinberger,
Redaktør / Administrativ Næstformand
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En festdag i det levende demokrati…
Tirsdag, den 16. november 2021 er der regionsråds- og kommunalvalg i Danmark. Jeg mener, at
alle valgdage er festdage i det levende demokrati – et tegn på, at vi lever i et land med demokrati,
frihed, ytringsfrihed – og mange muligheder for at være med til at finde de rigtige svar på
udfordringerne i samfundet.
Socialdemokratiet i Ballerup Kommune er klar med 21 kandidater til kommunalvalget - og en
kandidat til regionsrådsvalget – og hun er endda fornemt placeret som nr. 2 på opstillingslisten.
Alle er de parate til en spændende samfundsdebat i valgkampen – og til en solid indsats, hvis de
opnår valg – og det gør rigtigt mange af dem forhåbentlig.
Det bliver spændende – det er alle valgdage. Undersøgelser viser, at danskerne generelt stemmer
flittigt ved valg. Men deres partitilknytning er blevet svagere. De historiske bånd mellem sociale

grupper og partier er i forandring. En stigende andel vælgere beslutter sig tilsyneladende først i
valgkampen for, hvad de skal stemme. I 2019 tyder det på, at det var over 60 procent. En stigende
andel skifter parti fra valg til valg – i 2019 tilsyneladende op mod 40 procent.
I de seneste år har en faldende del af danskerne identificeret sig som tilhænger af et bestemt parti
og partiernes medlemstal falder fortsat – dette er desværre også tilfældet i Socialdemokratiet i
Ballerup Kommune.
Jeg tror, at borgerne i Ballerup Kommune generelt er tilfredse med den socialdemokratiske ledelse
og varetagelse af de kommunale opgaver. Og vores borgmester Jesper Würtzen er netop i det
såkaldte kommunebarometer placeret suverænt i spidsen, som den borgmester i Danmark, som
har den højeste borgertilfredshed – så flot!!!
Jeg synes, at vi skal forsøge at få flere medlemmer i Socialdemokratiet her i kommunen.
Socialdemokratiet har generelt igangsat en hvervekampagne frem mod valgdagen den 16.
november 2021. Og den bliver vi en aktiv del af i Ballerup, hvor vi - når vi er på gaden i valgkampen
- vil hverve medlemmer – tale med de mennesker vi møder om ikke et medlemskab af
Socialdemokratiet kunne være en god ide. Og vi tilbyder faktisk et gratis medlemskab som
intromedlem.
Jeg tror, at det for en god fremtid for partiforeningen er nødvendigt at nytænke. Opfinde nye
former for. deltagelse og engagement. Og vigtigst af alt – give mulighed for at være med til – og få
konkret indflydelse på - udviklingen af politik… fremtidens socialdemokratiske løsninger. At være
med i den politiske diskussion skal være det bærende i et partimedlemskab.
Og vi skal lytte og være åbne overfor nye måder at tænke løsninger på. Vi har en grundlæggende
ideologi og et godt socialdemokratisk fundament, men nye tider og nye generationer fordrer, at vi
til stadighed har blik for nye vinkler og nye måder, at tænke på.
Hvis vi sammen kan gå i den retning ser jeg en fortsat lys fremtid for Socialdemokratiet i Ballerup
Kommune – og jeg er overbevist om, at vælgerne vil honorere det på valgdagen og give os den fortsatte afgørende indflydelse på fremtidens løsninger.
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Sommerferien er vel overstået. Det har været en god sommer, da den først kom. På den politiske bane har det været ganske roligt både nationalt og i Ballerup Kommune.
Det har været dejligt at kunne geare lidt ned og glæde sig over, at coronaen ikke fylder alt,
men at vi igen har kunnet mødes med vores kære, vores venner og vores bekendte. Vi er også begyndt at kunne at være sammen i fællesskaber i foreninger og lignende. Vi har også
kunnet mødes i det offentlige rum fx på Kirketorvet til musik, fodbold og hygge. Det er herligt.
Foran os ligger en politisk travl og arbejdsom sensommer og efterår.
Her i september og oktober er det budgettet for 2022, der skal vedtages. Vi har heldigvis fået
en socialdemokratisk regering, der giver kommunerne penge til at kunne følge med, når nu vi
får flere børn og flere ældre. I hvert fald gennemsnitlig på landsplan. Her i Ballerup Kommune har vi flere ældre pga. alle de mange (dengang) unge, der flyttede hertil i 60’erne. De er
blevet ældre nu, så nogle af dem har brug for hjælp – og det koster. Heldigvis bliver vi reddet af, at vi mange nye borgere på arbejdsmarkedet flytter til – og reddet af at vores mange
virksomheder klarer sig godt. Samlet betyder det, at vores økonomi er i balance, men der er
ikke plads til store udvidelser af servicen. Omvendt ligger Ballerup Kommune i den absolut
gode ende på stort set alle serviceområder – og det er vi socialdemokrater glade for og stolte
af. Vi vil hellere have bevare og udvikle velfærden for vores ældre, børn og svage, end vi vil
have skattelettelser.
Jeg håber på et bredt budgetforlig med så mange partier som muligt. Vi socialdemokrater gik
til valg på at ville formidle det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen – og det har vi
gjort!
Kommunalbestyrelsen har til dato truffet 954 beslutninger i denne valgperiode. 892 har alle
partier været bag. Ingen har vi taget alene.
Vi har taget 930 af de 954 beslutninger sammen med Venstre. 931 sammen med C. 940 med
DF. 940 med SF. 914 med Ø. Så jo, vi har holdt vores ord om at ville arbejde sammen med
de andre.

Her i efteråret er der igen valg til kommunalbestyrelsen. Også her vil vi gå til valg på at formidle det brede samarbejde for de partier, der vil være med til at udvikle Ballerup Kommune.
Vi tror nemlig på tingene bliver bedre, når vi arbejder sammen om det.
Vi vil selvfølgelig stå på vores socialdemokratiske værdier. Vi vil som nævnt sikre og udvikle
velfærd for ældre, børn og svage. Vi vil arbejde for at alle unge skal have en uddannelse. Vi
vil arbejde videre med at få alle borgere i job – og vi vil udvikle det erhvervsliv, der motoren
i vores samfund. Vi sætte borgeren i centrum - blandt andet i de sammenhængende borgerforløb på tværs af love og faggrænser. Vi vil udvikle Ballerup Kommune og sikre boliger til de
flere mennesker, vi bliver i hovedstaden og i Danmark. Vi vil arbejde videre CO2-reduktioner
ved energirenoveringer og grøn omstilling - og vi vil forbedre den megen natur vi har i vores
kommune. Vi styrke det frivillige forenings- og kulturliv og styrke de fællesskaber, vi har i
vores kommune. Vi vil sikre en bomstærk og robust kommunal økonomi, som garant for udvikling og drift af kommunen.
Alt det skal vi ud og fortælle vores borgere igen og igen – og på mange måder. Vi har et meget stærk kandidatfelt med 20 dygtige kandidater. Jeg glæder mig til at kommune ud sammen alle andre kandidater og sammen med alle jer medlemmer og fortælle borgerne:
At Ballerup er en god kommune – og at vi Socialdemokrater er det sikre og det rigtige valg,
hvis vi skal sikre en fortsat grøn udvikling af vækst og velfærd for alle i vores kommune.
God sensommer og god valgkamp når vi rigtig når dertil.

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 aktiviteterne 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, arrangere 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. 14. september, 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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BRT forbindelse et monster Kinderæg

Bus i eget spor, kort rejsetid, uhindret fremkommelighed, ingen forsinkelser
Gode venteforhold højt serviceniveau attraktive stiforbindelser, klimavenlig busteknologi og emissionsfri støjsvage. Det lyder næsten for godt til at være sandt.
Men det kan vi se frem til når BRT-banen mellem Tåstrup, Ballerup og Gladsaxe står
færdigt. Som er blevet en mulighed, med det nye trafik forlig, der lige er vedtaget i
folketinget. Og Ballerup Kommune er med i førersædet, på den første BRT bane der
kommer.
Vi er en del af Hovedstadsregionen der er i vækst, det kræver nye mobilitetsløsninger. Faktisk noget de arkitekter og politikere, allerede tænkte på da man gik ind i
moderne tider da man anlagde Subways, metro, S-bane og en masse anden kollektiv
trafik Man vidste godt vis masserne skulle til storbyerne, var det den bedste måde at
gøre det på. Vis det hele ikke skulle sande til. Kloge folk dengang.
Navne som LAUTRUPBJERG, LAUTRUPHØJ, BORUPVANG vil være de stopsteder i Lautrup vi kommer til at være at bekendte med. Det et område hvor der i dag har
20.000 der enten arbejder eller studere der.
Så bare for at slå hoved på sømmet Trafikalt vil stationsnær byudvikling sammen
med BRT:
Øge tilgængeligheden til erhverv, uddannelse og øvrige regionale funktioner.
Skabe en grøn, effektiv og attraktiv mobilitet til bl.a. pendlere.
Give et reelt, klimavenligt alternativ til bilen, hvilket vil styrke overflytningspotentialet til det samlede kollek- tive net, og dermed øge passagerpotentialet til den hele
kollektive transport. Fra et bymæssigt perspektiv har BRT sammen med stationær
byudvikling potentiale til at:
•
Understøtte en bæredygtig byudvikling
•
Fremme den kommunale vækst gennem erhvervs- og boliginvesteringer, samt bidrage til omdannelse og nyt liv i
udpegede områder.
•
Styrke lokalmiljøets kvalitet, adgangsforhold og tryghed
omkring stationerne.
Det var meget mere end et kinderæg det er faktisk et Monster
kinderæg
Mange hilsener

Per Mortensen
Teknik– og Miljøudvalgetudvalget
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Kære Kammerater!

Jeg håber, I har nydt sommerferien. Det har jeg i hvert fald. Forhåbentlig er vi ude af
de værste nedlukninger, så der kan komme fuldt tryk på fællesskab og sammenhold i
vores foreninger og i det øvrige fritidsliv. Det er vi i udvalget klar til – og heldigvis
sker der en del ting på vores område for tiden.
I skrivende stund, er de allersidste forberedelser til Ballerup musikfest i gang. Jeg
glæder mig til at se centrumgaden fyldt op med musik og glade mennesker. Det er
vigtigt for vores by, og en del af vores partis strategi for udviklingen af kommunen,
at der er gang i gaden. Derfor håber jeg, at mange vil kigge forbi, klappe de frivillige
på skulderen (de gør et vigtigt stykke arbejde) og støtte ved at købe øl eller vand i
baren.
Apropos frivillige, så er vi endelige klar til at lancere Ballerup Kommunes frivillighedspolitik. Det sker i slutningen af september sammen med frivillighedsrådet, folkeoplysningsudvalget, aktive fra foreningerne og interesserede borgere. Udarbejdelsen af frivillighedspolitikken er blandt det vigtigste arbejde dette udvalg har lavet i perioden.
For frivillighed og fællesskab er en hjørnesten i vores samfund, og det skal være
nemt at være frivillig i vores kommune. Derfor har vi lavet politikken, og derfor kom-

mer der i løbet af de næste par år tiltag, der styrker den kommunale organisations
arbejde med frivillige.
Til sidst et par ord om TAPETEN. Kort efter jeg har skrevet dette indlæg, vedtager udvalget forhåbentlig et skitseforslag til en omfattende renovering af frivilligcenter TAPETEN. Det kan ganske kort om dette siges, at kvadratmeterne udnyttes bedre. De
fleste foreninger får mere plads til deres kerneaktivitet. Og det nye TAPETEN vil vægte foreningsaktivitet over udlejning. Derudover bliver TAPETEN mere åben, med indkig forskellige steder, så lysindfaldet øges, og der kan opstå flere samarbejder på
tværs.

På vegne af de socialdemokratiske medlemmer af Kultur- og fritidsudvalget
Mange hilsener

Johan Müller
Medlem - Kultur- og fritidsudvalget
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Så er sommerferie forbi for de fleste , dejligt med ferie. En mulighed som i sin tid
blev skabt af en socialdemokrat TH Stauning, en ferielov som gav arbejderne ret til 2
ugers ferie med løn. Antallet af ferie uger er siden blevet så de fleste i dag har 5
ugers ferie og yderligere 5 feriedage til medarbejder ansat på overenskomst.
Hele feriebegrebet blev omtalt af Stauning som et demokratisk projekt. Man skulle ud
af arbejderhjemmene og ud i den friske luft. Ferien skulle simpelthen skabe stærke,
oplyste, selvstændige, udhvilede og lykkelige arbejdere.
Det bringer mig til at vi også i det politiske liv har holdt ferie og kun lige er startet op
igen, derfor er der ikke så meget at fortælle dog har Regeringen, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 19. juni 2021 indgået en delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Delaftalen skal tilvejebringe en besparelse på
344 mio. kr. i 2022 og 371 mio. kr. fra 2023 og frem som første del af finansiering af
Aftale om ret til tidlig pension indgået i 2020. Endnu et godt Socialdemokratisk mærke med mulighed for Tidlig pension. EBU skal bla. Til at arbejde med en Handlingsplan for Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2025, en politik som vi vedtog lige inden vi
gik på sommerferie.
Så skal vi alle til at se frem til og mod et kommunalvalg ,så når vi nu er tilbage fra en
dejlig ferie så er det på med arbejdstøjet og i fællesskab skabe en stærk og velorganiseret valg kamp som gør at Ballerup forbliver Socialdemokratisk.
Mange hilsener

Dennis Sørensen
Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Vores ”Kampagningvogn som vi kalder den er opkaldt efter Hanne Andersen, og på
Grundlovsdag afslørede vi den.
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Vores to mangeårige medlemmer.
Gitte og Palle Mortensen har haft Krondiamant Bryllup
De har begge arbejdet i kommunen.
Palle på Matrialegården som værkstedsleder, var også tidligere også stjerne angriber for BIF i Damgårdsparken. Med
afstikker til B93.
Gitte på biblioteket, med tid til en del år som menighedsråds formand for Ballerup sogn.
De har begge gået på Parkskolen, lige som deres 3 drenge
Per, Søren og Jesper.
Gitte og Palle har også deltager i mange valgkampe for
partiet. Hvor kandidaterne har heddet Ove, Kaj, Helle,
Mette, Jesper og Kasper.
De har set vores Kommune vokse fra 5000 til 50.000
borgere, og de store forandringer, der er sket her.
De har altid været Socialdemokrater.
For som Palle fortæller, hans far sagde til ham, det var det
eneste parti, der hjalp de svageste.

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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Når elefanter parrer sig.....
Nu har jeg været i Børne og skoleudvalget i snart 12 år, og det er et, efter min mening, allervigtigste
politiske udvalg i Ballerup Kommune.
Jeg deltog omkring skolereformen i 2014, hvis intentioner var rigtigt gode...et fagligt løft med bl.a.
lektiehjælp til de svageste ( og vi taler om 15-18% af eleverne) på det tidspunkt. Og bedre trivsel for
vores børn.
Samtidig skulle den hjælpe med at nedbryde den negative sociale arv.
Timetallet blev hævet, for at hæve det faglige niveau, og mere idræt, motion og bevægelse, svarende
til 45 minutter om dagen. Samtidigt blev pædagogerne involveret til at understøtte undervisningen,
primært i de små klasser. En rigtigt godt tiltag også, for mange svage elever.
Samtlige lærere skulle have undervisningskompetence, svarende til liniefag , fra 2020
lig fordybelse og lektiehjælp indenfor skoletiden.

- og tid til fag-

Altsammen rigtigt gode intentioner, og igen specielt rettet mod vores svageste medborgere, hvor børn
kunne få mulighed for fordybelse , inden de kom hjem til et , måske ,ressourcesvagt familieliv.
Desværre blev reformen implementeret umiddelbart efter den omfattende lærerkonflikt ( 2013) , hvor
Danmarks Lærerforening var ganske overbevist om at reformen skulle finansieres af lærernes arbejdstidsaftale.
De borgerlige hældte benzin på bålet, iøvrigt lige fra starten, for at lægge reformen ned, og resultaterne har ikke ligefrem været imponerende.
Intentionerne var gode, men der var politiske benspænd - og økonomien fulgte ikke med.
Og hvem tabte ? : børnene og de unge.
Det er essentielt at give vores børn og unge den bedste start i livet, vi kan tilbyde. Vores institutioner
og folkeskole skal være steder, som giver vores små medborgere de bedste mulige forudsætninger for
et godt liv, uanset baggrund. Dannelse og uddannelse må være kernen i vores politik.
Vi skal give økonomi til at vores ( uddannede) pædagoger i daginstitutionerne, får tid til
deres kerneopgave , at give vores mindste den bedste opvækst.
Der skal afsættes økonomi til at løfte hele området, både kvalitet og faglighed i undervisningen i folkeskolen, til glæde for vores børn og unge.
Nu nærmer vi os jo stille og roligt endnu et kommunalvalg, og i BSU mærkes det i større og større omfang ved at oppositionen positionerer sig i voldsom grad, på trods af at netop oppositionen bliver hørt
i stort set alle spørgsmål.
Kommer der et lidt større emne op i BSU, bliver det ofte løftet ud af udvalget, og hen i gruppeformands kredsen, for at blive afgjort der. Udenom medlemmerne.
Det er ligesom elefanter , der parrer sig : det sker på højt niveau, under stønnen og prusten, og så
sker der ikke noget “ resultat”,før 22 mdr senere.

Det er naturligvis også i demokratiets navn. Alle partier er med ( stort set i alt), og selvom “ lillebror
kortet” bliver trukket inden valget, er realiteten at der bliver hørt lige så meget til oppositionen, som
gruppemedlemmerne.
Iøvrigt er Børne -og skoleudvalget i de bedste hænder med Peter Als og Maria Assow ved roret. Det
har givet en fin stabilitet, på trods af oppositionens tidskrævende og ( ofte ) irrelevante kommentarer
og spørgsmål.

Mange hilsner

Bjarne Rasmussen
Børne- og Skoleudvalget
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Vi havde en hyggelig Grundlovsdag i haven i præstevænget, med Grill og gode taler,
af Kasper Sand Kjær og Sofie De Bretteville Olsen
Alle billeder taget af Leif Knudsen
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Så nærmere tiden sig for det næste kommunale valg den 16. november og dermed også valgkampen,
lokalt her i Ballerup kommune. Derfor har jeg behov for, at melde klart og tydeligt ud til alle jer socialdemokrater - vi gør det godt her i vores kommune.
Vi kan rolig - og meget gerne sammen - gå i valgkamp i de kommende måneder. Vi kan rolig møde
vores vælger i øjenhøjde.
Vi socialdemokrater i Ballerup kommune har - i gennem årtier - lagt grundstenen til den velfærd vi har
i dag og som vi alle er stolte af - og som så mange har brug for.
Vi har i de sidste 4 år bygget videre på en værdig velfærd for alle - og det arbejde vil vi naturligvis forsætte de kommende 4 år.
Så lad os møde alle med dette budskab derude - på gader, stræder og andre steder i vores dejlige
kommune. Vi socialdemokrater gør det godt og vi vil bestemt altid gerne udvikle velfærden og gøre
den endnu bedre. Det fortjener vi alle sammen.
Selvstyrende Teams i Hjemmeplejen.
Nogle af de ting, som vi skal diskuterer og beslutte i Social- og Sundhedsudvalget her i august er bl.a.
selvstyrende teams i Hjemmeplejen.
Indsatsen med selvstyrende mini teams i hjemmeplejen udspringer af, en ambition om at øge den faglige kontinuitet og skabe øget kvalitet for borgerne, og samtidig styrke medarbejdernes indragelse i
egen planlægning. Det kræver naturligvis en kulturændring, som vil blive understøttet af uddannelse,
hvor leder og medarbejdere får et fælles sprog og ny adfærd, der bliver omsat til konkrete indsatser i
dagligdagen. Medarbejderne bliver trænet i at samarbejde endnu bedre om borgernes behov og målsætninger, samt inddragelse af borgere og pårørende.
For mig er dette starten på endnu en kulturændring i vores omsorgssektor og jeg er sikker på, at der
vil komme flere selvstyrende teams i hjemmeplejen, på vores plejehjem og bosteder m.fl.
Kampen mod ensomhed forsætter.
I hele 2020 og et godt stykke ind i 2021 har corona lagt en dæmper for os alle, på det sociale samvær
og oplevelser med andre mennesker. Det har betydet, at mange af de initiativer, der var i gang for at
styrke indsatsen mod ensomhed, midlertidigt blev sat på pause. Heldigvis lysne det op nu, hvor mange
heldigvis er blevet vaccineret og hverdagen så småt ved at indfinde sig - også for vores ældre og udsatte borgere.
Det betyder, at de mange initiativer - for at styrke indsatsen mod ensomhed - nu kan sættes igang
igen, hvilket gør mig rigtig glad.
Vores alles Aktiv Center Ballerup har også været lukket, en stor del af det seneste år, men er heldigvis
for rigtig mange nu åbent igen. Parkhuset som har til huse her, spiller en vigtig rolle for fællesskabet
mellem ældre. For at sikre, at alle pensionister har lige adgang til dette fællesskab, har vi pr. 1. januar
2021 afskaffet kontingentet. Der er nu brugerbetaling på f.eks nogle af de mange hold der findes i
bygningen. Huset og dermed caféen er åben for alle pensionister.
Coronatiden har særlig været hård for borger på plejecentre og botilbud med bl.a. besøgsrestriktioner,
som har betydet, at det i lange perioder ikke har været muligt at få besøg udefra, med undtagelse af
ganske få nære pårørende. Det er bl.a. gået hårdt ud over samarbejdet med frivillige. Derfor er der nu
fokus på at få samarbejdet med de frivillige igang igen, hvilket er så vigtigt for livet og aktiviteterne i
vores plejecentre og på vores bosteder.
Corona har lagt forhindringer i vejen for samvær, men har paradoksalt nok også skabt opmærksomhed
omkring vigtigheden af, at være sammen om at bekæmpe ensomhed. Eksempelvis kom der sidste
sommer en central udmelding om en “sommerpakke”, der skulle skabe aktiviteter og oplevelser for
beboerne på plejecentre og botilbud. Regeringen har også for 2021 udmøntet midler via vores bloktilskud til lokalt samarbejde mellem det lokale kulturliv og plejecentrene og vores botilbud.
Lige nu er der en dialog igang med Center for Institutioner og Kultur om, hvordan et sådant samarbejde fremadrettet kan se ud.
Samtidig har restriktionerne betydet, at de elektroniske løsninger til dialog mellem borgere og pårørende er blevet styrket, til stor glæde for både borgere og pårørende. Det har nemlig vist sig at være
en god løsning for rigtig mange, især hvis pårørende bor langt væk og ikke kan komme forbi hver uge.
Derfor er den digitale løsningen kommet for at blive.
Netværksbogen beskriver aktiviteter for vores ældre borger.
Ballerup Kommunes hjemmepleje spiller en stor rolle i, at øge kendskabet til Netværksbogen. Hjemmeplejen har hvert år et antal netværksbøger, som de deler ud til borgere, der kan have glæde af nye
fællesskaber. Ved hjælp af fællesskabspuljen har hjemmeplejen også mulighed for, at følge borgere til
aktiviteter. Dette er tryghedsskabende for rigtig mange af vores ældre.
Andre aktiviteter, der har ligget i dvale under corona, er aktiviteter, som fællesskabskoordinatoren i
Center for Voksne og Sundhed er ansvarlig for. Også dette vil der igen komme mere fokus på nu.
I ønskes alle en god og fair valgkamp og et godt efterår :-)
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