Socialdemokratiet i Rudersdal
A -Nyt
19. maj 2019

Valg
Hvor mange mandater får Socialdemokratiet ved valget d. 5. juni?
Morten Østergaard (R) – en sand Lars Løkke ven
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Stem personligt på Miki Dam Larsen
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Stem personligt på Mette Poulsen
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Ny konkurrence - hvor mange mandater får Socialdemokratiet ved valget d. 5. juni?
Kære Socialdemokrater

På generalforsamlingen i februar udskrev vi en konkurrence om, hvornår der ville komme
folketingsvalg. Præmien var to gode flasker RØDvin.🍷
Som bekendt ligger valget d. 5. juni. Men det var der ingen af jer, der havde gættet på.
Desværre;(
Så vi prøver endnu en gang få afsat de gode flasker RØDvin. .
Denne gang handler det om, hvor mange mandater Socialdemokratiet får ved valget d. 5. juni.
Skriv en mail til mig på: anknudsoc@gmail.com, hvor du skriver, hvor mange mandater du tror, at
Socialdemokratiet får ved valget d. 5. juni.
Så kan du vinde to flasker rigtig god RØDvin. 🍷
Er der flere, som rammer rigtigt, trækker vi lod.
Jeg ser frem til at høre fra jer. 🌹
Mange hilsner
Anne Knudsen, formand Rudersdal

Fra Partikontoret
Vi har muligheden for at sætte en ny, socialdemokratisk retning – både i Danmark og i Europa med
de to valg vi står over for.
Socialdemokratiet vil trække Danmark i en mere retfærdig retning. Sætte velfærden først. Skrue op
for de grønne ambitioner og ned for uligheden og centraliseringen. I Europa ønsker vi at bekæmpe
social dumping og sikre, at vi får styr på globaliseringen.
En socialdemokratisk sejr afhænger af, at alle de, der bakker op om vores projekt, også får sat deres
kryds til både Europa-Parlamentsvalget søndag d. 26. maj og Folketingsvalget onsdag d. 5. juni.
BREVSTEM OG SPRING KØEN OVER
Ved du allerede, at du ikke har mulighed for at nå forbi dit lokale valgsted på valgdagene? Så har du
mulighed for at brevstemme.

Det er muligt at brevstemme fra alle landets borgerservicecentre, uanset hvor du befinder dig. Det
eneste, du skal huske, er at medbringe enten sygesikring, kørekort eller pas.
Hvis du brevstemmer inden næste torsdag d. 23. maj, så kan du stemme samtidig til både EuropaParlamentsvalget og Folketingsvalget.

Når du har stemt, så husk at mind dine venner og familie om at gøre det samme.
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Med venlig hilsen
Jan Juul Christensen
Partisekretær

Morten Østergaard (R) – en sand Lars Løkke ven

Kitty Bjerregaard Holte

Af Kitty Bjerregaard Holte
Artiklen er skrevet inden valget blev udskrevet
De radikales veje er ikke længere blot uransaglige. Nej, nej nu fører partiet under Morten Østergaards
(MØ) ledelse en konfrontations politik over for den socialdemokratiske leder, der ikke lover godt for
et fremtidigt samarbejde. Siden Mette Frederiksen i sommer meddelte, at hun, hvis vælgerne gav
hende muligheden, vil gå efter at danne en ren socialdemokratisk regering, har Østergaard løbende
været i medierne med ultimative krav til en sådan regering indenfor snart sagt alle politikområder.
For en radikal støtte til en socialdemokratisk regering er ikke en gratis omgang, hvilket intet voksent
menneske har troet, tværtimod.
Men MØ taler mod bedrevidende - for selvfølgelig vil de radikale få indflydelse – det vil eksempelvis
SF, Enhedslisten osv. også få.
For en måneds tid side satte Østergaard imidlertid Mette Frederiksen kniven for struben, da han i et
medie stunt erklærede, at hvis S ikke fjernede regeringens og Dansk Folkepartis paradigmeskifte, vil
han aktivt modvirke, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Pudsigt nok har Socialdemokratiet
kaldt paradigmeskiftet for en tynd kop te, men lad nu det ligge. Resultatet var, at statsministeren
naturligvis greb udmeldingen med kyshånd, fordi den gav ham mulighed for at bringe
udlændingepolitikken i fokus – hans største chance for at vinde valget. Og rent faktisk lykkedes det
også en kort stund. Det var dog ikke Østergaards fortjeneste, at det kun blev en kort stund. Efter
Østergaards besynderlige udfald optrådte selv samme Hr. Østergaard, der aldrig forsømmer en
lejlighed til at håne andre partier for symbolpolitik, foran rullende Tv-kameraer i fuld svømme - outfit
på Sjællands sydkyst, hvorfra han kastede sig i bølgen den grå for at svømme til øen Lindholm, der er
udset til at opbevare udviste tidligere kriminelle, der nægter at udrejse. Formålet med
svømmepræstationen, rækker min fantasi desværre ikke til at gisne om.
I øjeblikket ses den radikale leder i selskab med regeringen og DF, da disse partier netop har indgået
forlig om en seniorpension, der skal afløse den ubrugelige seniorførtidspension, vi har i øjeblikket.
Fælles for begge ordninger er retten til at ansøge om en tidligere tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet som følge af nedslidning. Forligspartierne er enige om at lempe kravene til en
seniorpension, men beklageligvis ikke om, hvilken instans der skal behandle ansøgningerne. I
øjeblikket er det kommunerne, som har en klokkeklar interesse i at afvise så mange som muligt, hvis
kommunekasserne ikke kan holde til udgifterne.
Bemærk: det er de samme partier, der indgik et forlig kort før valget i 2011, der svinebandt Thorning
regeringen til at gennemføre den herostratisk berømte dagpengereform samt forringede
efterlønnen. Det kom til at koste Socialdemokratiet dyrt. Nu forsøger man igen, dog uden samme
effekt. Socialdemokratiet stemmer sandsynligvis for forbedringerne, og hvis det lykkes Mette
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Frederiksen efter et valg at komme videre med sine tanker om forbedringer uden visitation, vil DF
bakke det op – med mindre Thulesen Dahl da ikke ønsker at begå politisk selvmord.
Bemærk ligeledes: at der ikke er lovgivet om den seneste tids forligsaftale, ej heller
sundhedsreformen. Der er ganske enkelt ikke tid nok før valget. Statsminister Lars Nøl - Rasmussen
er for sent ude med alle sine ideer.
Og se så at få udskrevet det valg, inden befolkningen bliver belemret med endnu en vanvittig
personage, der har benyttet sig af Margrethe Vestagers (R) alt for nemme adgang til at blive
opstillings berettiget!!
Med venlig hilsen
Socialdemokratiet Rudersdalkredsen
Niels Harrig
Kampagneleder for Miki
Tlf. 20 83 96 89

Stem personligt på Miki Dam Larsen til Folketinget
Mikis Dam Larsens hjemmeside:
https://www.socialdemokratiet.dk/politiker/miki-dam-larsen/

