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Formanden har ordet
Ny socialdemokratisk kandidat til Regionsrådet i Rudersdal Kredsen
S - kandidater til kommunalbestyrelsen i Rudersdal 2017
Den Socialdemokratiske fortælling
100 dage med Vlak
Ta` med til rundvisning på Christiansborg den 19. April 2017 ( se bagerst side 8)
1. maj 2017 kl. 7 – 10 i Idrætscentret (se bagerst side 9)

Formanden har ordet

Preben Etwil

Preben Etwil

Partiet her lokalt er ved igen at finde sine ben efter vores vellykkede generalforsamling.
Bestyrelsen har fået fordelt de forskellige arbejdsopgaver, der følger med at drive en lokal
partiforening.
På det kommende bestyrelsesmøde skal vi bl.a. tage stilling til, om det ikke er en god idé, at få
udnævnt nogle områdeansvarlige, der især tager sig af medlemmerne i det umiddelbare
nærområde. Det handler om kontakt, når der kommer nye medlemmer, det handler om at øge
aktiviteten i nærområdet, og at vi får knyttet de forskellige dele af partiet bedre sammen.

Det næste medlemsmøde (se invitation) går ind til Borgen hvor Christine Antorini viser rundt,
og fortæller, hvordan hun varetager sit folketingsmandat, så vi Socialdemokrater i Rudersdal
er repræsenteret bedst muligt.
Jeg behøver vel ikke at nævne, at vi slutter af i Snapstinget!
Vi har også som noget helt nyt i år valgt at holde fælles 1. maj både med SF og Liste Ø. Her har
alle de morgenfriske mulighed for at møde hinanden og slå en lille politisk sludder af med sin
sidemand.
Kommunalvalgkampen er også så småt ved at komme i gang. De første politiske udmeldinger
er begyndt at dukke op i lokalpressen og på internettet.
Hen over sommeren – og især i efteråret vil valgkampen tage fart.
Bestyrelse og Valgudvalg håber meget, at medlemmerne vil bakke op om valgkampen – både
ved at deltage i den offentlige debat, men også ved at tilbyde at give en hånd med omkring det
rent praktiske.
Vi er som bekendt et nyt hold kommunalrådskandidater, hvor der kun er to gengangere på
holdet. Både for at styrke vidensdelingen, men også for at koordinere vores forskellige
indsatser, vil den nye kommunalgruppe holdet et kandidatseminar midt i juni måned.
Med disse ord vil jeg ønske alle medlemmerne et godt forår, og så håber jeg, at vi mindst ses d.
1. maj over en lille en til kaffen – og gode arbejdersange.

Ny socialdemokratisk kandidat til Regionsrådet i Rudersdal Kredsen
Som tidligere omtalt i A-nyt valgte den tidligere kandidat at trække sig p.g.a. han havde fået
nyt arbejde.
På et repræsentantskabsmøde i Rudersdal Kredsen den 2. Marts 2017 blev Flemming Hørdum
Gertsen valgt til Rudersdal Kredsens kandidat.
Flemming har sendt nedenstående præsentation til A-nyt.
Se nedenfor hvad Flemming vil arbejde for i Regionsrådet
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Regionerne vedrører os alle
Af regionsrådskandidat, Rudersdal Kredsen
Flemming Hørdum Gertsen

Flemming Hørdum Gertsen

Torsdag den 2. Marts blev jeg valgt til kandidat for socialdemokratiets kandidat til
regionsrådet i Rudersdalkredsen, der både dækker Allerød- og Rudersdal kommune.
Jeg hedder Flemming Hørdum Gertsen, er 44 år og far til to børn, og gift med Cathrine som jeg
har kendt siden 1991. På trods af at det måske er sjældent man hører om det partipolitiske
arbejde i regionshovedstaden, skal man ikke tage fejl af det vigtige arbejde der er i det, for det
vedrøre os alle. For mig er det vigtigt, at det ikke bare bliver en central socialdemokratisk
holdning der bliver ført valgkamp på, men at kommunalpolitk og regionalpolitik følges af, så
derfor håber jeg på et tæt samarbejde med de to bestyrelser i den valgkamp der allerede så
småt er begyndt.
Fire regionale områder (sundhedsvæsnet, offentlig transport, psykiatrien og miljø) er utrolig
vigtige i disse tider. Vi skal sikre et retfærdigt sundhedsvæsen, og god, hurtig behandling, som
ikke kun er forbeholdt dem med private sygeforsikringer, og så skal vi have tiltroen tilbage til
det offentlige sundhedsvæsen, om man er patient eller ansat.
Vi skal sikre en god miljøvenlig offentlig transport i vores kommuner, og være med, hvis, der
skal skabes trafik på tværs af de eksisterende toglinier. Offentlig trafik er ikke kun med til at
binde folk sammen, det skaber også mulighed for arbejdskraft til at bevæge sig, og kan være
med til at skabe attraktive erhvervsområder.
Psykiatrien skal sikres mod fremtidige besparelser, og vi skal være med til at dem der har
brug for hjælp ses som mennesker med ressourcer, og ikke bare patienter. Vi må ikke forringe
den del af vores sundhedsvæsen, bare fordi det måske ikke er så prestigefyldt. Vi skal tro på at
med den rette hjælp, kan vi skabe bedre livskvalitet for folk der er udfordret psykisk.
Region Hovedstaden arbejder på at skabe grønne initiativer, bl.a. med på længere sigt at gøre
alle offentlige transportmidler fri for fossilt brændstof. Vi skal arbejde endnu hårdere for, at
man benytter sig at offentlige miljøvenlige transportmidler, og at der bliver lavet endnu bedre
forhold for cykelister. Vi skal sikre kommende generationer, at de kan have frisk luft og
grundvand, og at jorden ikke er giftig. Det vil jeg også gerne arbejde hårdt for, for de skal ikke
være tjent med at skulle rydde op efter os, og derfor vedrøre regionerne os alle.
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S- Kandidater til kommunalbestyrelsen i Rudersdal

1. Kristine Thrane,
borgmesterkandidat

2. Mette Poulsen

4. Poul Bach

6. Heidi Højmark
Falden

8. Flemming H.
Gertsen

3. Daniels Poulsen, DSU

5. Preben Etwil

7. Arne Holm

9. Thomas Lesly
Rasmussen
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Den socialdemokratiske fortælling
A-nyt vil i de kommende numre bringe fortællinger fra medlemmer som del af den
socialdemokratiske fortælling om den socialdemokratiske velfærdsstats muligheder for
den enkelte. Preben er den første med sin fortælling.

Hvorfor socialdemokrat i
Rudersdal
Af Preben Etwil
Preben Etwil

Jeg bliver tit spurgt om, hvorfor jeg er blevet socialdemokratisk kandidat i Rudersdal, når jeg i
dagligdagen har et godt og sikkert job som statstjenestemand – og med udsigt til en god
pension.
Svaret er let.
Velfærdssamfundet der i høj grad er Socialdemokratiets fortjeneste, har i udtalt grad sikret
det liv, som jeg har i dag.
Uden Socialdemokratiet havde jeg ikke haft en chance!
Jeg gik ud af skolen midt i 8. klasse, men var så heldig at finde en læreplads, hvorfra jeg fire år
senere, stolt kunne fremvise et svendebrev som kleinsmed.
Men jeg ønskede at efteruddanne mig, og blev efter et stykke tid optaget på Statens
Studenterkursus. Her var undervisningen gratis, i den forstand at den blev finansieret af det
offentlige. Uden en skattefinansieret uddannelse, havde min karriere sluttet som smed. Det er
der ikke noget forkert i, men jeg ville noget andet.
SU var også en offentligt støttet Socialdemokratisk opfindelse. En konstruktion der gjorde det
økonomisk muligt for personer som mig, at få en efteruddannelse.
Det er langt fra gratis at gå på universitet. Jeg som kom fra ubemidlede forældre, havde aldrig
fået en chance for en akademisk uddannelse, hvis der ikke havde været lige og fri adgang.
Min mor, der i en tidlig alder blev syg og senere døde, blev behandlet godt og faglig korrekt på
offentlige sygehuse. Igen var det Socialdemokratiet, der sikrede, at helt almindelige
mennesker uden økonomiske midler, kunne blive behandlet på en værdig måde.
Mine børn, der er kommet godt i vej, har alle fået nogle gode og selvvalgte uddannelser. Igen
noget der ikke kunnet være forekommet uden Socialdemokratiets tydelige aftryk på den
velfærdsstat, som vi har været med til at opbygge.
På kommunalniveau er det vigtigt, at vi er i stand til at stille kommunale serviceydelser så
som pasning af børn, skole og ældrepleje til rådighed gratis eller til stærkt nedsatte priser.
Det skal være behovet for ydelser, der skal være det styrende – og ikke pengepungen.
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Da jeg vil velfærdsstaten og en god og velfungerende Rudersdal Kommune, er der ingen
slinger i mine socialdemokratiske holdninger. Vi vil forandring, men sammen med andre. Vi
mener, at visioner og realisme skal gå hånd i hånd. Derfor vil og kan vi ikke få alle vores
socialdemokratiske ideer til at blive udfoldet på én gang.
Men vi kender målet, og vi har spottet retningen. Nu skal vi bare have resten af de nyvalgte
kommunalrødder til at vandre i samme retning.
Som socialdemokrat skal man aldrig forlade en bag sig.

100 dage med VLAK

Kitty Holte

Af Kitty Bjerregaard Holte

Det går ganske godt i Danmark. Væksten er nydelig om ikke prangende, ledigheden er for
stærkt nedadgående, og de lønforhandlinger, der pt. foregår mellem arbejdsmarkedets parter,
kører fint. Der er skabt enighed om pæne lønstigninger, der dog ikke er større, end en
talsmand for Nationalbanken finder dem økonomisk forsvarlige. Er det den nuværende
regerings fortjeneste? Selvfølgelig er det ikke det, selv om statsminister Lars Løkke
Rasmussen gerne soler sig i de gode resultater. Årsagen skal findes i de reformer og den
fornuftige økonomiske politik, som brede flertal i Folketinget har gennemført gennem en
årrække samt det faktum, at den finans- og økonomiske krise, der hærgede verden, er på
retur.
I forbindelse med VLAK regeringens første 100 dage måtte Lars Løkke lade sig interviewe i
flere medier. Statsministeren foretrak imidlertid at tale om perioden fra valget 2015 indtil
regeringsdannelse i november sidste år, hvor statsministeren fik stablet et liberalistiske
samrend af en regering på benene, den såkaldte trekløver regering bestående af V, LA og K. At
den regeringsdannelse har degraderet statsministeren til administrationschef for DF og
oppositionsleder Mette Frederiksens politiske ønsker, har Lars Løkke forståeligt nok ikke lyst
til at dvæle ved. At det vækker undren i befolkningen, at regeringens støtteparti og dets
formand Thulesen Dahl tilsyneladende foretrækker at føre politik med Socialdemokratiet
frem for regeringen, burde til gengæld få statsministeren til at tage sin egen situation op til
revision.
Det har ikke skortet på gætterier og forslag fra de politiske kommentatorer. Lars Løkke bør
eksempelvis skylle litervis af kaffe ned i Thulesen Dahls selskab, så de kan komme på god fod,
er et tilbagevendende forslag. At DF slet ikke er tilhængere af LA politik, overses ofte i
debatten. Om der ligger hævnmotiver bag Thulesen Dahls politiske flirt med Mette
Frederiksen skal være usagt. I hvert fald har Lars Løkkes regeringsdannelse henover hovedet
på DF næppe gavnet samarbejdet. At regeringen lever på nåde er hævet over enhver tvivl, for
beslutter Thulesen Dahl på et ikke nærmere defineret tidspunkt at pege på Mette Frederiksen
som kommende statsminister, er DF nødt til at trække stikket, og et regeringsskifte er
uundgåeligt.
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I øjeblikke forhandles der boligbeskatning. Det må man formoder, der kommer et bredt forlig
ud af, da alle regeringsbærende partier i og udenfor regeringen har en klar interesse i at finde
en løsning, der rækker mange år frem. Regeringen ønsker en flad boligbeskatning (en betaling
til LA), men den kommer regeringen til at opgive. Det bliver nok kulturminister Mette
Bock(LA), der får lov til at høste den betaling, som LA skal have for at være i regering. Det vil i
så fald udmønte sig i en massakre på DR, som er lagt for had af det borgerlige Danmark.
Efter jul har regeringen fået et forlig igennem på taxa området, et forlig, der ligger milevidt fra
regeringens ønsker. Det blev en noget forslået transportminister Ole Birch Olesen (LA), der
måtte præsentere det for regeringen dårlige resultat.
Et bredt flertal uden om regeringen har gennemført en aftale om fordelingen af midlerne i
togfonden. Regeringen får dermed den tvivlsomme fornøjelse at implementere, hvad den ikke
selv har lod og del i.
Og så har integrationsminister Inger Støjberg(V) ladet sig forevige med en elegant pyntet kage
for at fejre sin udlændingestramning nr. 50. Det stunt har vakt furore vidt og bredt. Man kan
vel bare nøjes med at konstatere, at fru Støjberg mangler noget så gammeldags som pli.
Regeringen vil igen forsøge sig med en revision af den tilbagetræknings reform, som blev
vedtaget i 2006. Hverken Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti eller venstrefløjen har til
hensigt at stemme for en ændring af tilbagetrækningsalderen, hvorimod De Radikale gerne
lægger stemmer til. Det er imidlertid langt fra nok. Så regeringen kommer nok til at kigge i
vejviseren efter de mange penge, der er at hente, hvis forslaget om en senere tilbagetrækning
fra arbejdslivet skulle blive en realitet.
Skal man fæste lid til meningsmålingerne er K det eneste parti, der har haft glæde af
regeringssamarbejdet.
=========================
A-nyt ønsker historikeren Henning Tjørnhøj stort tillykke, Henning blev 80 år her i
marts.
=========================

Du er altid vedkommen til at kontakte os hvis du synes, at tiden
er inde til at være ”Aktiv”!
Du er altid velkommen til at kontakte formanden Preben Etwil ad en snak
tlf. 22 83 20 52– e-post: formanden@rudersdal.dk eller et bestyrelsesmedlem.
Vi findes på internettet:
www. socialdemokraterneirudersdal.dk
og på Facebook:
https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/?fref=ts
Det var A-nyt for denne gang – vi kommer ingen om en månedstid.
Bedste hilsner
Preben Etwil
formand
e-post: formand@rudersocial.dk

-

hjemmeside: www.socialdemokraterrudersdal.dk
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Socialdemokratiet i Rudersdal inviterer til ”Ta`
med til Christiansborg” – Folketingsmedlem og
tidligere minister Christine Antorini (S) viser rundt
og fortæller om livet på borgen.
Det er onsdag den 19. april kl. 18
Vi mødes ved besøgsindgangen til Christiansborg i Rigsdagsgården
senest kl. 17,45 – hvor vi skal regne med tid til at komme igennem
besøgskontrollen.
I forlængelse af rundvisningen mødes vi i Snapstinget hvor vi nyder
dagen ret. Egenbetalingen for maden kr. 50.

Tilmelding til arrangementet er nødvendigt og skal ske til Niels Harrig,
mail: nharrig@post.tele.dk - tlf. 20 83 96 89 senest den 12. april 2017.

Alle er velkomne- tag naboen med
Vi håber at se mange!

Socialdemokratiet Rudersdal
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1. maj 2017 i Rudersdal
Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i Rudersdal holder i år fælles 1. maj i
Birkerød.
Arrangementet finder sted i Idrætscentret, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød kl. 7 til
kl. 10.
Vi starter klokken 7,00 med kaffe og morgenbord, musik og fællessang.
Formand for S Preben Etwil, formand for SF Dorte Nørbo og talsmand for Ø
Peter Ussing byder superkort velkommen.
Herefter vil der være en række talere i løbet af morgenen.
Program:
 Kl. 7.00 Morgenmad og fællessang
 Kl. 7.15 Velkomst
 Kl. 7.25 Kristine Thrane, spidskandidat for S
 Kl. 7.40 Trine Torp, MF for SF
 Kl. 8.00 Christine Antorini, MF for S
 Kl. 8,20 Maria Gjerding, MF for Ø
 Kl. 8,40 Musik og fællessang
 Kl. 9,00 Dorte Nørbo, spidskandidat for SF
 Kl. 9,15 Jacob Jensen, spidskandidat for Ø
 Kl. 9,30 Politisk diskussion ved bordene samt musik og sang
Kl. 10.00 – Fælles oprydning
Ret til ændringer forbeholdes
Vi håber, at se mange af jer – det er altid en hyggelig morgenstund 1. maj
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