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Klumme juni 2021 

 

2021 er et valgår kommunalvalg og regi-

onsvalg den 16. november 2021. 

 

Dette valg er vi klar til at tage. Vi har 

kandidatlisten på plads, en afvekslende 

og spændende liste. 

 

Selvom vi har haft en splittelse af grup-

pen har vi selvtilliden i behold. Vi vil 

præsenterer en politik som vil betyde en 

fortsat stærk Socialdemokratisk ledelse 

af vores kommune frem til 2024. 

Valgkampen vil foregå med faste møder i centret, husomdelt materiale 

med præsentation af kandidaterne, samt en valgavis. 

Alt sammen for at fortælle borgerne hvem vi er og hvad vi står for. 

 

Den 16. november afholdes der samtidig valg til Regionen, spidskandi-

dat er Lars Gårdhøje, vi i Brøndbykredsen har opstillet Erdal Colak. 

Dette valg er vigtigt, for lederskabet skal fastholdes i regionen efter 

Sophie Hæstorp. 

 

Vi ønsker et godt valg til Lars Gårdhøje og Erdal Colak. 

 

Vores dygtige folketingsmedlem Mattias Tesfaye har på sin post som 

integrationsminister fået en vanskelig post, en post som han har udfyldt 

på en dygtig og sympatisk måde. 

Sagen om flygtningecentret på Langeland er landet på den eneste reali-

stiske måde, når der ikke er flertal for placeringen andet sted. 

 

I kan møde Mattias Tesfaye til vort sildemøde den 19. juni (se annon-

cen andetsteds i bladet) 

 

I ønskes alle en god sommer. 

 

Henning Bjerre 

Formand 
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På vej mod et 2022-budget for Ishøj 
 

Kasper Bjering Søby Jensen, gruppeformand og medlem af Økonomi og Plan Udvalget 

 

 

 

Det var lutter lagkage, da budgettet for 2021 skulle ved-

tages. Regeringens udligningsreform havde fyldt godt 

op i råderummet, og Ishøj Byråd delte gavmilde gaver 

ud. I byrådsgruppen var vi en del der nok mente, at det 

gennem mange år hårdt ramte Social og Sundheds-om-

råde trængte til et løft.  

 

Sådan gik det ikke. Borgmesteren fik i stedet brugt en 

lille million kroner på at sænke billetpriserne i svømme-

hallen til 20 kr…. godt nok koster familiebilletterne sta-

dig det samme, men en gæst fra Greve, kan slippe me-

get billigt - for vores skattekroner. Alt i mens Ishøj i dag 

har en stadigt mere nødlidende ældrepleje. 

Det skal vi have rettet op på i 2022.  

 

Antallet af personer over 80 år i Ishøj vokser eksplosivt, 

og selvom mange ældre klarer sig glimrende uden 

hjælp, så er der også mange i denne gruppe der får brug 

for hjælp. 

Fra 2014 til 2020 steg antallet af personer over 80 år fra 

500 til 700. Det seneste år alene er antallet vokset med 

50. Samtidig er udgifterne de samme. Det siger sig selv, 

at langt flere brugere af en service, der koster det 

samme, giver et dårligere tilbud til hver enkelt. Frem 

mod 2028 siger prognoserne, at antallet vokser til 1250. 

Vores mål for budgettet er egentlig klare nok. Ishøj har 

brug for hvad der svarer til et nyt plejehjem, og udgif-

terne til hjemmepleje skal fremover følge med antallet 

af brugere. Det er ikke gratis. 

Desværre er budgetforudsætningerne for 2022 slet ikke 

så gunstige, som året før. Tværtimod ser vi på grund af 

hastigt voksende udgifter til bl.a. førtidspension, ind i 

besparelser i størrelsesordenen 25 millioner kroner. Det 

er ikke penge vi mangler - vi har dem. Men vi må ikke 

bare bruge dem. Det er altså den forventede servicer-

amme for 2022, der forventes at kræve besparelser. 

I en situation hvor antallet af ældre i den gruppe, hvor 

flest kræver pleje, bare vokser og vokser, vil besparelser 

på ældreområdet være katastrofale. Som socialdemokra-

ter står vi fast på, at de som har knoklet for at opbygge 

vores velfærdssamfund, også skal mærke dets eksistens 

når de virkelig har behov for det. 

Borgmesterens udspil til byrådet har været hans normal 

metode. Alle udvalg skal spare, hvad der svarer til deres 

andel af den samlede serviceramme. Det betyder bespa-

relser på ældreplejen i en størrelsesorden på 7-8 million 

kr. Det siger vi socialdemokrater nej til. 

Men vi kan kun sige nej, hvis der til gengæld spares 

mere andre steder. Det kræver benhårde prioriteringer. 

Det kan godt lade sig gøre, men sjovt bliver det ikke. 

For det første må vi slanke administrationen på rådhu-

set. Ofte er den gået fri i de store sparerunder, fordi 

borgmesteren har holdt hånden over den. Det får han 

ikke lov til i år, hvis det står til os. Vi vil bede admini-

strationen reducere sit forbrug med 10 millioner kroner. 

For det andet må vi hente penge på børn- og uddan-

nelse. Det er slet ikke sjovt. Men børnetallet er stagne-

rende, eller ligefrem faldende, og området har været 

stort set friholdt for store besparelser i mange år. Vi me-

ner bestemt det vil være muligt at hente 10 millioner 

kroner på området. 

Og for det tredje må vi kigge vores kultur- og fritidsom-

råde igennem. Med en nettoudgift på 64 millioner kro-

ner, som målt pr. indbygger er blandt de højeste i Dan-

mark, vil det være muligt at finde 5 millioner kroner på 

dette område. 

Med disse tre prioriteringer, kan vi friholde ældreområ-

det for besparelser, der i en tid med et eksploderende 

antal ældre i den mest plejekrævende gruppe, vil kunne 

skabe et regulært sammenbrud. Det må ikke ske. Og vi 

må lave hårde prioriteringer for at undgå det. Måske kan 

vi ligefrem finde nye midler til området. 

Budget 2022 bliver ikke sjovt for os Socialdemokrater, 

for vi bryder os ikke om besparelser. Men vi må stå 

sammen om at finde på alle de gode ideer til hvad der 

kan undværes på andre områder, så vi kan prioritere de 

ældre. Alt andet peger frem imod noget vi slet ikke kan 

være bekendt. 
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Fem måneder til kommunevalget 
 

Borgerne i Ishøj må aldrig blive i tvivl om, at Socialdemokratiet er det trygge valg for Ishøj. Med bare fem 

måneder til valget, er det godt at få fokuseret endnu mere på politik, og her vil jeg give en forsmag på, hvad vi 

har bedrevet foråret med, og hvad vi har i støbeskeen lige nu. 

 

Borgerforslag  

I marts måned stillede vi et forslag om at indføre muligheden for at stille borgerforslag til byrådet. Formålet er 

at skabe mere medinddragelse af borgerne, og bidrage til at byrådet lytter mere og går mere i dialog omkring 

konkrete politiske tiltag ude i vores lokalområder. 

Samtlige partier tilsluttede sig forslaget, og der var enighed om, at vi skulle drøfte et konkret forslag til hvor-

dan det kunne udføres i praksis fra administrationen på byrådets møde i juni. Desværre har borgmesteren ikke 

sat punktet på dagsordenen - på trods af byrådets beslutning. Vi må håbe det kommer på dagsordenen ved op-

samlingsmødet sidst i juni. 

 

Styrket ældrepleje  

På mødet i juni har vi stillet et forslag sammen med DF om at tilføre midler til hjemmeplejen allerede i inde-

værende budgetår, så hjemmeplejen bliver tilgodeset i forhold til den øgede opgavemængde, de har nu, hvor 

vi mangler plejehjemspladser og borgerne derfor bliver passet i eget hjem. Da socialdemokratiet og DF sam-

men har flertal i byrådet, forventer vi at vores forslag bliver vedtaget. 

Byrådet har på sit møde i maj besluttet at opføre et nyt plejehjem - gerne i tilknytning til Kærbo. Byrådet har 

på foranledning af socialdemokratiet fået undersøgt forskellige modeller i forhold til opførelse og drift. Der 

ligger nogle spændende muligheder i at samarbejde med et boligselskab omkring opførelsen af selve bygge-

riet. Når det er særlig interessant at samarbejdet om opførelsen af et plejehjem, er det fordi det ikke i samme 

omfang vil belaste vores anlægsbudget, som hvis vi tager pengene op af kommunekassen - eller hvis vi låner 

til byggeriet. 

Når det kommer til den daglige drift - altså omsorgsopgaverne - så er det for mig fuldstændig indiskutabelt, at 

Ishøj kommune selv skal stå for omsorgsopgaverne. Kun derved kan vi bevare fuld beslutningsret i forhold til 

serviceniveau for vores ældre på plejehjem. 

 

Kloge hænder 

Danmark har brug for flere faglærte håndværkere, og en af vejene dertil er tidligt i livet at blive udfordret og 

inspireret til at bruge sine hænder til andet og mere end at spille computerspil eller sende snap chats på mobil-

telefonen. 

Socialdemokratiet har i børne-og undervisningsudvalget foreslået at afsætte midler til en modernisering af 

flere af vores skolers håndværk og designlokaler. Blandt andet på Gildbroskolen hvor faglokalerne er blevet 

utidssvarende. Det drejer sig om en toårig investering på 3 millioner kr. - men det vil samtidig være en inve-

stering i flere unges valg af en håndværkeruddannelse.  

 

Mere tryghed 

Et af de vigtigste politiske emner i valgkampen tror jeg bliver tryghed. Der er en oplevet utryghed i vores 

kommune, som ikke helt står mål med antallet af anmeldte forbrydelser. Heldigvis har regeringen lyttet til vo-

res bekymringer, og inden årsskiftet ser det ud til, at en ny nærpolitiskation kan slå dørene op i Ishøj Bycenter 

med Palle Betjent i spidsen. 

Regeringens politiforlig åbner også mulighed for, at kommunerne anvende tryghedsvagter. Der vil blive etab-

leret en forsøgsordning, hvor kommunerne får bedre mulighed for at anvende vagter, vægtere og eventuelt ny 

teknologi, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden. Det er op til den enkelte kom-

mune, om vi vil gøre brug af ordningen, men Socialdemokratiet har på det seneste økonomiudvalgsmøde bedt 

administrationen undersøge mulighederne for Ishøj.  

Vi kommer også til at fremsætte forslag om at styrke SSP-indsatsen, for at sikre en tidlig og helhedsorienteret 

indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge. 

 

Tryghed er også økonomi 

Vi står overfor en vanskelig budgetlægning - sidste års budget-fest, der var det rene tag-selv-bord for byrådets 

partier under ledelse af Ole Bjørstorp og Johnna Stark, har betydet at budget 2022 er “født” med et underskud  
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på omkring 20 mill. Dertil kommer øget udgifter til en række velfærdsopgaver herunder blandt andet udgifter 

til ældre, handicap og psykiatri og flere borgere på førtidspension.  

 

Vi skal have råd til at tage os af samfundets svageste. Derfor må vi se i andre retninger, når besparelserne skal 

findes. Det bliver ikke nogen let opgave - slet ikke i et valgår, hvor alle partier kappes om at være dem, der 

giver mest til de ældre, mest til kulturen eller mest til børnefamilierne. 

 

Der er sjældent kamp om at være dem, der udviser mest ansvarlighed. Men selvom det ikke er et populært 

standpunkt, så kommer vi til at være dem, der viser økonomisk ansvarlighed ved de kommende budgetfor-

handlinger, så der også er råd til velfærd i Ishøj kommune i 2023, 2024 og mange år frem.  

 

Merete Amdisen 

Borgmesterkandidat 

****************** 

 

Ja tak til mere vild natur 
 

Miljøminister Lea Wermelin har udskrevet en konkurrence i 

hele Danmark om at blive landets vildeste kommune. Altså vild 

på den gode måde, med blomster, træer, insekter og alle mulige 

andre dyr. 

 

Ishøj kommune er selvfølgelig med i konkurrencen. Socialde-

mokratiet er optaget af at skabe mere plads til bynær natur. Og 

vi kan alle sammen bidrage.  

Vi kan lade vores haver være lidt mere vilde ved at plante flere 

blomster, der tiltrækker insekter. I den anledning delte Social-

demokratiet Ishøj sammen med Miljøminister Lea Wermelin 

små poser med blomsterfrø ud i lørdags i bebyggelsen Gadekæ-

ret. 

 

 

Vand, skov og træer 

Socialdemokratiet har naturligvis også en mere ambitiøs dagsorden, når det kommer til mere bynær natur. Det 

handler blandt andet om afledning af regnvand på en måde, der kommer naturen til gode, og ikke i sammen 

omfang belaster kloakkerne ved voldsomme regnskyl. Det samarbejder Ishøj kommune og Ishøj forsyning 

om. 

Det handler også om flere træer. Og ikke bare enkeltstående træer, men om flere skovrejsningsprojekter, som 

vi kender det fra området “Landsbyskoven” mellem Ringstedbanen og Ishøj Landsby. Regeringen foreslår at 

afsætte 50 mio. kr. til udvikling af mere bynær skov, og her et det oplagt for Ishøj kommune, at forsøge at 

komme i betragtning. 

 

Bynær natur 

Hvis regeringens nye udspil “Tættere på - grønne byer og en hovedstad i udvikling” bliver vedtaget, så rum-

mer det mulighed for, at vi som kommuner kan stille krav til kvaliteten af bynatur og vækstbetingelserne for 

beplantning igennem vores lokalplaner. Kommunerne får også, hvis regeringsforslag bliver vedtaget, mulig-

hed for at fastsætte en minimumsprocent for ¨begrønning¨ af et område via kommuneplanen. Med andre ord, 

kommunerne får planlægningsværktøjer, der gør det muligt at stille krav om mere bynær natur i forbindelse 

med fremtidens lokalplaner. Og det skal vi naturligvis gøre brug af. 

 

Et vildere Ishøj 

Coronakrisen har betydet, at vi er blevet bedre til at komme ud i det fri. Mere bynær natur giver mulighed for 

endnu flere friluftsaktiviteter. Ishøj rummer så mange grønne frirum, lad os sammen gøre Ishøj lidt grønnere. 

 

Merete Amdisen 

Borgmesterkandidat
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Lars Gaardhøj er ny spidskandidat for S til regionsrådet i Hovedstaden 

 

 

 

Socialdemokratiet i Hovedstaden har valgt den erfarne grup-

peformand Lars Gaardhøj som ny spidskandidat til efterårets 

regionsrådsvalg. Lars Gaardhøj køres dermed i stilling mod 

posten som ny regionsrådsformand, efter at Sophie Hæstorp 

Andersen er blevet spidskandidat til Overborgmesterposten i 

København. 

Socialdemokratiet Region Hovedstadens nye spidskandidat 

Lars Gaardhøj 

 

”Vi er utroligt glade for, at vi nu har en værdig afløser for So-

phie Hæstorp. Lars er en utrolig vellidt, engageret og en me-

get erfaren regionspolitiker, der både kan sit stof og kan få 

gennemført praktisk politik. Det har Lars vist i rollen som 

gruppeformand, hvor han har været Sophies wingmann i 

mange år”, siger næstformanden for Socialdemokratiet i Re-

gion Hovedstaden, Morten Thorup. 

  

 

 

Lars Gaardhøj er glad for at stille sig i spidsen for 

det socialdemokratiske hold til regionsrådsvalget 

til november. ”Det er en stor ære at stille op som 

spidskandidat for Socialdemokratiet. Jeg går til op-

gaven med respekt og en vis ærefrygt, men også en 

stærk tro på, at vi kan levere et godt valgresultat. 

Jeg mener, jeg har den nødvendige ballast efter 10 

år i regionsrådet. Som gruppeformand har jeg væ-

ret med til at forhandle mange aftaler og taget an-

svar for udviklingen”, siger Lars Gaardhøj. 

 

De politiske mærkesager 

 

”Jeg vil kæmpe for, at vi har et stærkt offentligt 

sundhedsvæsen, der sikrer fri og lige adgang til 

sundhed for alle regionens borgere. Det må aldrig 

være pengepungen, der afgør, om du kan få god 

behandling til tiden. Jeg drømmer også om et 

sundhedsvæsen, hvor vi får alle med. I dag er der 

udsatte mennesker, der ikke rækker ud efter hjælp.  

 

Dem skal vi finde måder at komme i møde og 

rumme, fordi det også deres sundhedsvæsen.”  

Lars Gaardhøj mener, at vi har et godt sundheds-

væsen i Region Hovedstaden. Men nu og da er der 

patienter, der oplever, at de ikke høres. Og der er 

eksempler på, at der mangler sammenhæng i be-

handlingsforløbene. 

  

Det skal vi gøre op med. Vi skal styrke samarbej-

det med kommuner og praktiserende læger, så bor-

geren oplever, at de altid er i fokus – og aldrig 

glemmes, eller falder mellem to stole.  

 

Lars Gaardhøj har også blik for de andre områder, 

som regionen har ansvaret for: Regionens unge 

skal sikres en god uddannelse, vi skal tage klima-

udfordringen alvorligt, styrke kollektiv trafik og 

cyklismen, og vi skal nedbringe både trængsel og 

luftforurening. Vi vil gøre regionen til et endnu 

bedre sted at bo, arbejde og leve 
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ERDAL COLAK -HVEM ER JEG? 

 Jeg hedder Erdal Colak, og er 46 år gammel. Jeg er uddannet 

cand.scient. i informationsvidenskab og bibliotekar fra IVA København 

Universitet. Fra Tyrkiet har jeg en baggrund som journalist og forfatter. 

Jeg har indtil videre udgivet 6 bøger, herunder et på dansk, et på kur-

disk, 3 på tyrkisk og et på engelsk. Ud over det har jeg en stor interesse i 

personligudvikling og life-coaching og har taget kurser inden for per-

sonlig udvikling som Life-coaching og NPL.  

 

 

Jeg er meget politisk aktiv og sidder i bestyrelsen i Vallensbæk Kom-

mune, faktisk siden 2009. Et af de områder, som jeg har siddet i snart 12 

år, er BKU samt TMU i 3 år. I min fritid er jeg sammen med min fami-

lie og venner. Jeg er gift og far til Isra og Nisa på 15 og 16 år. Jeg bru-

ger min fritid til at være sammen med mine piger og være politisk aktiv. 

 

Jeg stiller op til Byrådet i Vallensbæk og til Regionsrådet i Regionhovedstad som kandidat. Jeg vil gerne være 

med til at skabe et bedre liv i vores kommune og region. Jeg har i 12 år arbejdet tæt med det politiske system. 

Det er essentielt at samspillet mellem det kommunale og regionale, hvor man skal huske at sætte mennesket 

før systemerne. 

 

MIN POLITIK  

Jeg har gjort mig mange erfaringer i min første byrådsperiode, og derfor er jeg også af den overbevisning, at 

mine erfaringer kan bruges konstruktivt i det fremtidige regionsarbejde. 

Jeg vil kæmpe for os på Vestegnen. Brøndby Kredsen trænger til igen at blive hørt i Region Hovedstaden. Jeg 

er glad og stolt over at have fået Brøndbykredsens Socialdemokrat medlemmernes tillid til at stille mig i op 

som regionsrådskandidat for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden. Jeg er klar til det kommende regions-

valg. Jeg er fuld af politisk arbejdslyst og ser frem til en valgkamp, hvor vi stiller op, at vi stiller op med et 

meget stærkt kandidathold. Jeg håber på at komme igennem med lighed, bæredygtighed og mangfoldighed i 

Regionhovedstad. 

Jeg er socialdemokrat helt ind i hjertet og tror på, at vi i fællesskab kan bygge videre på et samfund med plads 

til alle. 

Det gode liv for os på Vestegnen betyder også en værdig start på livet, stærk klimaindsats, bæredygtighed, 

flere ungdomsuddannelser, sociale klausuler, styrket infrastruktur, rent vand og mindre støj. 

Sundhed er det helt store politikområde for regionerne, da de administrerer sygehusene. Det danske sundheds-

væsen er under pres, idet der blandt andet bliver flere ældre, lever længere og bliver bedre til at diagnosticere 

og behandle. Derfor er der ikke ressourcer til alt det, man gerne vil, og derfor er det nødvendigt at prioritere. 

Det er essentielt at samspillet mellem det kommunale og regionale, hvor man skal huske at sætte mennesket 

før systemerne. 

Sundhedsvæsenet er én af de absolutte hjørnesten i det danske velfærdssystem, og jeg vil gerne være med til at 

sikre, at vi får det bedst mulige sundhedsvæsen for de ressourcer, der er til rådighed. Jeg vil arbejde for, at alle 

med behov for hjælp fra psykiatrien skal have let og hurtig adgang til behandling, uanset om de har behov for 

akut hjælp eller planlagt udredning og behandling. 

Region Hovedstaden skal være et stærkt, offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang for alle. 

 

Mine politiske mål er, at: 

Fokus på sundhed og livskvalitet- Jeg vil arbejde for mere lighed i somatiske og psykiatriske 

hospitaler. 

Mere social lighed- Jeg vil kæmpe for den lige og frie adgang til sundhed. 

Jeg vil arbejde med at skabe en fortsat positiv udvikling af vores Sundhedsvæsen. 

Jeg skal fokus på mere bæredygtighed, miljø og grøn trafik 

Jeg håber, jeg kan få mulighed for at bruge mine erfaringer og viden for Socialdemokratiet i den 

kommende valgkamp og kommende Regionrådsperiode 
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Resultatet af afstemning om regionsrådsliste  
 

Der blev afgivet 221stemmer, hvoraf en var ugyldig.  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemmefordeling      Endelig liste  

1 Leila Linden 182  Bornholm  1 Lars Gaardhøj  

1 Sofie de Bretteville Olsen 182  Omegn  2 Sofie de Bretteville Olsen 

3 Kim Rockhill 175  Nord  3 Leila Linden  

4 Brian Høier 170  Kbh  4 Kim Rockhill  

5 Susanne Due Kristensen 169  Nord  5 Brian Høier  

6 Martin Baden  165  Omegn  6 Susanne Due Kristensen 

7 Jens Peter Steensen 140  Nord  7 Martin Baden   

8 Nicolai Kampmann 135  Omegn  8 Jarl Feyling  

9 Louise Bro 130  Nord  9 Jens Peter Steensen  

10 Claus Heje 129  Omegn  10 Nicolai Kampmann  

11 Martin Thor Petersen 120  Nord  11 Louise Bro  

12 Jarl Feyling 116  Kbh  12 Claus Heje  

13 Troels Neiiendam 112  Omegn  13 Martin Thor Petersen 

13 Vibeke Westh 112  Kbh  14 Vibeke Westh  

15 Maria Gudme 111  Kbh  15 Troels Neiiendam  

16 Erdal Colak 109  Omegn  16 Maria Gudme  

17 Mette Simonsen 104  Kbh  17 Erdal Colak  

18 Mads S. B. Petersen 98  Kbh  18 Mette Simonsen  

19 Bodil Kornbek 92  Omegn  19 Mads S. B. Petersen  

19 Ergin Øzer 92  Nord  20 Ergin Øzer  

21 Flemming Pless 88  Kbh  21 Bodil Kornbek  

22 Leif Grønvold Jensen 72  Kbh  22 Flemming Pless  

23 Oscar Langtved Pallisgaard 54  Omegn  23 Leif Grønvold Jensen 

      24 Oscar Langtved Pallisgaard 
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Gå med Merete - og se nye sider af Ishøj kommune 
 

Lørdag den 1. maj prøvede vi et helt nyt koncept af i Soci-

aldemokratiet Ishøj. Vi var på byvandring fra Torslunde 

kirke, gennem landsbyen, ned over Sprøjtehusbakken, 

langs med Lille Vejleå og ned til det gamle smukke Vand-

værk.  

 

På Vandværket fik vi en rundvisning af vores lokale guide 

Stig Nielsen. Vandværket historie er noget helt særlig for 

Socialdemokratiet, fordi det var arbejderne på vandværket, 

der tilbage i 1911 stiftede vores lokale forening. 

 

 

På tilbageturen gik vi ad den flotte allé forbi Benzonsdal - 

et lille gods bygget tilbage i første halvdel af 1700-tallet. 

Det var en utrolig hyggelig tur, der gav mulighed for gode 

samtaler, latter og smil.  

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 26. juni kl. 14.00 i Tranegilde 

Den næste tur bliver lørdag den 26. juni i Tranegilde landsby. Vi mødes kl. 14.00 ved kastanjetræerne foran 

Bredekærgård. Denne lørdag har vi også lavet aftale med to lokale guider - nemlig Linda og Bamse, der vil 

vise os rundt og fortælle historier fra landsbyen. Vi slutter af med en lille forfriskning.  

 

********** 

 

 

Samling tak! 
Af Allan Pøhl 

 

Det er vist næppe undgået nogens opmærksomhed, 

at vores lokale partiforening har været igennem en 

noget turbulent periode. Da vi fik valgt en ny 

spidskandidat, var vi mange, der håbede at nu kom 

der ro på. Det gjorde der ikke.  

Tre byrådsmedlemmer og to bestyrelsesmedlem-

mer valgte i februar at bryde ud af partiet og stifte 

en lokalliste. De har sikkert taget nogle andre med-

lemmer med sig. Det var ærgerligt, men nu er der 

da et alternativ til dem, der ikke respekterer de so-

cialdemokratiske medlemmers valg.  

Stor var min overraskelse derfor, da jeg erfarede, 

at et af vores medlemmer har oprettet en Facebook 

gruppe med navnet: “Ishøj ønsker ikke Merete 

Amdisen som borgmester”. 

Nu er Michael Brostrøm, som har oprettet grup-

pen, kendt for at nære en intens modvilje mod Me-

rete Amdisen.  

Det undrer mig derfor ikke, at han laver sådan en 

side. Men jeg er rystet over, at han ikke har så me-

get respekt for partiet, at han forlader det. Hvor 

ved jeg så fra han stadig er medlem af partiet? Jo, 

det oplyser han i føromtalte gruppe på Facebook. 

Her fortæller han også, at han er indstillet til at 

blive ekskluderet. Ja, det mangler da bare. Og jeg 

håber, der er rigtig mange, der møder op til den 

ekstraordinære generalforsamling, der skal til for 

at ekskludere ham.  

Jeg er samtidig vidende om, og det ryster mig næ-

sten endnu mere, at flere medlemmer med nær for-

bindelse til et af vores Socialdemokratiske byråds-

medlemmer, er medlemmer af Facebook gruppen.  

Det skal nævnes, at jeg ikke med sikkerhed ved, 

om de stadig er medlemmer af socialdemokratiet, 

men det var de i hvert fald på sidste generalfor-

samling.  
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For mig at se, er det næsten lige så slemt at være 

medlem af gruppen, som at være stifter af den. 

Gruppens formål er helt entydigt at modarbejde, at 

Socialdemokratiet genvinder borgmesterposten 

med den af medlemmerne valgte borgmesterkandi-

dat Merete Amdisen i spidsen. 

 

Jeg må derfor spørge bestyrelsen: er der taget initi-

ativ til at ekskludere disse medlemmer, og hvis nej, 

hvorfor ikke? 

Dernæst vil jeg spørge, om bestyrelsen har ind-

kaldt det pågældende byrådsmedlem til en kamme-

ratlig samtale, for at konfrontere vedkommende  

med, den utryghed det skaber, at der nu igen er in-

tern uro i Socialdemokratiet anført af vedkomnes 

nære familie? 

 

Jeg er helt med på at, hvis man selv eller ens kan-

didat taber i en afstemning, så kan det være svært 

at finde motivationen for at arbejde for, at vinderen 

får succes. Men at man ligefrem modarbejder vo-

res demokratisk valgte borgmesterkandidat og vo-

res parti er under lavmålet, og jeg håber bestyrel-

sen får sat en stopper for det.  

 

 

 

 

Allan Pøhl, mangeårigt medlem - og træt af intern 

splid 

 

 

*************** 

 

 

 

Et par betragtninger over de sidste 7-8 uger i forbindelse med vores udlændinge- og 

integrationsminister Mattias Tesfaye. 

 

 

v/Anita Boulier 

 

 

Det må have været et par usædvanligt hårde uger 

for vores minister. Først sagen om børnene fra Sy-

rien. 

 

Efter min mening må Danmark selvfølgelig tage 

hånd om vores egne statsborgere. Så de skal hjem.  

Det må være lige så klart, at de ved at rejse til Sy-

rien har brudt loven og derfor skal for en domstol 

og dømmes. 

Børnene er uskyldige, og dem skal der tages vare 

på. Mødrene har bragt deres børn i fare. Hvis for-

ældre bringer deres børn i fare herhjemme – ja så 

bliver de fjernet. Det bør disse børn også. 

 

Sagen om hvor der skal være et udrejsecenter er en 

anden sag, som har optaget de fleste af os. 

 

Jeg finder personligt, at Mattias har handlet klogt, 

ved at udfordre oppositionen og støttepartier til at 

tage stilling til sagen. Det er lidt for nemt bare at 

sige ”nej” til ethvert forslag og ikke byde ind med 

noget – det duer bare ikke. 

 

Her op til kommunalvalget står det helt klart, at 

INGEN ønsker at tage ansvar. 

Vi må også huske, at vi taler om mennesker, der 

har fået deres sag behandlet, og de har ikke opnået 

flygtningestatus, eller de er dømt ved en domstol, 

og en del af dommen er udvisning. 

Vi ønsker vel heller ikke, at disse mennesker skal 

være retsløse, bo under motorvejsbroer, udsættes 

for trusler og vold – uden at kunne søge hjælp no-

gen steder.  

For mig står det som en meget vanskelig sag, som 

jeg desværre ikke har nogen løsning på. Jeg er ked 

af den retorik der anvendes om alle de afviste – det 

er mennesker, og de skal behandles ordentligt. 

Selvfølgelig er der nødt til at være regler. Hvis 

disse mennesker ikke opfylder dem – ja så skal de 

ikke være her i landet.  

Vi må altså i et retssamfund også acceptere de af-

gørelser der falder. 

Jeg synes, at vi er meget heldige at have en så be-

sindig og samtidig empatisk minister. Det kan be-

stemt ikke være nemt. 
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Mandagscafé den 28. juni 2019 kl. 13 til 15 
 

Så er det endelig tid for vores Mandagscafé igen. 

Denne mandag får vi besøg af Merete Amdisen, som forhåbentlig bliver vores 

nye borgmester. Jeg glæder mig virkelig meget til dette arrangement og ikke 

mindst, at vores aktiviteter nu kommer rigtig i gang igen. 

Jeg må dog bede jer om at tilmelde jer til mig (Corona – hvis nogen skulle være i 

tvivl) tlf. 31225731 eller mail: hedeland@post.tele.dk 

 

Vi serverer som altid kaffe/te, vand og lidt kage. 

 

Arrangementet afholdes på adressen: Foreningshuset, Jægerbuen 2 B, 2635 Ishøj 

 

Vi tager forbehold for ændringer – hvis Corona-restriktioner skærpes. 

 

Sildemøde lørdag den 19. juni 2021  
kl. 13:00 til 15:00 

 

Denne gang får vi besøg af vores udlændinge- og integrationsminister Mattias Tes-

faye.  Jeg glæder mig så meget til dette Sildemøde. Det er godt nok længe siden, at 

vi har kunnet afholde vores populære sildemøde – eller noget som helst arrange-

ment i det hele taget. Som sædvanligt serverer vi sild og andet pålæg. Lidt at 

drikke kan vi også klare. 

Det er gratis at deltage – dog bedes alle medbringe godt humør. 

Jeg håber at se rigtig mange af jer. På grund af Corona er tilmelding nødvendig. 

Venligst tilmeld jer hos Henning – tlf. 22255750 

Som altid afholdes arrangementet på adressen: Foreningshuset, Jægerbuen 2 B, 2635 Ishøj 

Stor hilsen og på gensyn 

Anita 

***************************** 

 

S vil bruge 3 millioner på klogere Ishøj-hænder 
 

Mattias Tesfaye er mest kendt som integrationsmi-

nisteren der agere ansigt på socialdemokratiets ud-

lændingepolitik. Men selv hævder han, at hans 

største hjertesag er de praktiske uddannelser. 

Faktisk så meget, at den murer-uddannede minister 

tilbage i 2013 skrev en hel bog om emnet. ”Kloge 

hænder” hed den. Og det er netop hvad Tesfaye 

tog til Gildbroskolen i Ishøj for at diskutere med 

skolebestyrelsesformand Ronnie Efland, der selv 

til dagligt sætter stilladser op. 

Ronnie tog for halvandet år siden kontakt til børne- 

og undervisningsudvalget i Ishøj Byråd, for at få 

en ekstraordinær bevilling til opgradering af sko-

lens lokaler i ”håndværk og design”. 

”Vores lokaler bærer præg af mange års nedslid-

ning, og er fra en tid hvor fagene hed sløjd og 

håndarbejde. De er slet ikke klar til en moderne 

undervisning i praktiske fag”, forklarer Ronnie 

Efland. 

 

Han bakkes op af Tesfaye, der fra sin fortid på 

byggepladser og fagforeningskontorer kender pro-

blemstillingen godt. 

”De unge tror at de boglige uddannelser er finere, 

fordi sådan fremstår det i skolen og i resten af sam-

fundet. Hvis vi skal have flere unge til at tage 

håndværksuddannelser, og det skal vi, så skal det 

se seriøst og indbydende ud, når de møder det i 

skolerne”. 

Siden Ronnie Eflands henvendelse, har Børne- og 

Undervisningsudvalget under Ishøj Byråd under-

søgt forholdene på alle kommunens skoler. Det har 

vist sig, at to skoler allerede havde opdaterede lo-

kaler, mens tre skoler havde behov for en opgrade-

ring. 

Mandag den 17. maj godkendt udvalget således et 

projektudkast, der for 3 millioner kroner opgrade-

rer håndværk og design-lokalerne på de tre skoler.  

 

mailto:hedeland@post.tele.dk
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Udkastet skal indgå i forhandlingerne om kommu-

nens budget for 2022. 

Leder og borgmesterkandidat for Socialdemokra-

tiet i Ishøj, Merete Amdisen, er meget glad for pro-

jektudkastet, og lover at det bliver en socialdemo-

kratisk topprioritet i budgetforhandlingerne for 

2022. 

”Ishøj har  

mange unge, som får en bedre skolegang, hvis det 

praktiske får en større og mere seriøs betydning. 

Og mange unge der får et liv med uddannelse og 

job, hvis de praktiske uddannelser fylder mere. Det 

er et meget vigtigt projekt, som børne- og under-

visningsudvalget her har formuleret”. 

 

 

 

 

Ronnie Efland er glad for den melding: ”Det er 

fantastisk at opleve, at byrådet lytter til sådan en 

sag, når vi kommer med den. At der sker noget. 

Selvom det godt kan føles lidt langsommeligt.” 

Mattias Tesfaye løfter dog en pegefinger over for 

sit bagland i Ishøj. Fra sit arbejde med bogen 

”Kloge hænder” kender han nemlig til en fald-

grube i diskussionen. 

 

”Det er ikke nok med nye lokaler. Der skal også 

ske noget med indholdet i faget. Det må ikke kun 

handle om at designe smykker og den slags. Sær-

ligt drengene har brug for at få en rigtig hammer 

og en rigtig sav i hånden, så de kan mærke den 

skaberkraft der ligger gemt i et par veltrænede 

hænder”. 
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Bestyrelsen Ishøj partiforening 2020/2021 
 

Formand  

  

Henning Bjerre  

Bødkerpladsen 11  

2635 Ishøj  

  

Telefon   

22 25 57 50  

  

bjerrehenning@gmail.com  

Næstformand  Emil Nissen  

Gildbrovej 31,1.th  

2635 Ishøj  

  

Telefon  

27 27 48 89  

  

emn@vallensbaek.dk  

Kasserer  Eva Amdisen  

Ørnekærs Vænge 28  

2635 Ishøj  

  

Telefon  

51 32 70 99  

  

amdisen.eva@gmail.com  

Sekretær og Med-

lemsansvarlig 

  

Anita Boulier 
Ågården 46, 1.tv.  
2635 Ishøj  

  

 Telefon  

31 22 57 31 

  

hedeland@post.tele.dk 

Bestyrelsesmedlem-

mer:  

Sven Nordbo   

 

Telefon   

22 10 72 98  

  

sno@cowi.dk  

 Jørn Højmark  

Søvangen 33  

2635 Ishøj  

 

Telefon  

40 38 19 94 

jorn.hojmark@pol.dk 

  Thomas Guldager  

Pilegårds Vænge 193  

2635 Ishøj  

  

Telefon  

20 62 42 68  

  

mail@thomasguldagder.dk  

  Betina Havmand Demir  

Vildtbaneparken 30  

2635 Ishøj  

  

Telefon  

22 16 07 05 

  

bhavmand@hotmail.com  

DSU  Mikkel Weng Nielsen  

Østergården 55, 3.mf 2635 

Ishøj 

Telefon  

21 20 06 41 

  

MWN.2635@gmail.com 

Suppleant 1.  

 

 

 

Vakant 

    

 

Suppleant 2.  

Vakant 

   

 

 


