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Vi gjorde det !  

 

Byrådsvalget er overstået og et stort tillykke til Merete Amdisen med borg-

mesterposten.  

 

Det var vores fælles mål og alle har bidraget til at det kunne lade sig gøre. 

Derfor skal der også lyde en stor tak til såvel kandidaterne som til bestyrelse 

og medlemmer, der har kæmpet i valgkampen.  

 

Med alle de nye partier, var der denne gang brug for ekstra kræfter og I var 

alle klar til at kæmpe for at vi fik et godt valg, som vi kan være tilfredse med.  

 

Vi har fået sat et stærkt hold til at varetage socialdemokratiets politik i de 

kommende 4 år i de enkelte udvalg og bestyrelser, og med hele 4 nye byråds-

medlemmer, er der grund til optimisme for fremtiden.  

 

Landspolitisk er vi til gengæld ramt at en stormbølge grundet minksagen. Det 

mærkelige i hele diskussionen er, at det er forholdsvis få der er imod beslut-

ningen, men at det alene handler om lovhjemmel. Selv her tror jeg de fleste 

kan se, at ingen ville have taget den beslutning hvis man var i tvivl om lov-

grundlaget. Det blev vedtaget af et ret stort flertal af folketinget ugen efter, så 

det var under alle omstændigheder et spørgsmål om tid.  

Heldigvis er der også positive historier med et netop indgået forlig med 

22.000 nye almennyttige billige boliger, herunder 4.000 studie boliger. Det 

kan vi godt være stolte af, i en tid hvor der bliver bygget nyt til meget dyre 

huslejer, som ikke er for den almindelige borger i Danmark.  

 

Julen er snart over os, og i ønskes derfor alle en rigtig glædelig jul og godt 

nytår. 

Emil Nissen 

Formand 
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Kære medlemmer 

 

 

 

Det lykkedes!  

 

Fra 1. januar er Socialdemokratiet igen Ishøj 

kommunes borgmesterparti. Endnu en gang tak 

for jeres tillid. Jeg vil arbejde alle mine vågne 

timer for at leve op til den. 

 

Tak for indsatsen 

Tak til alle jer, der har delt materiale ud til alle 

Ishøjs husstande.  

Tak til jer, der har hængt plakater op, og taget 

dem ned igen.  

Tak til jer, der har overtalt naboer, venner og 

bekendte til at stemme på Socialdemokratiet.  

Socialdemokratiets valg er et resultat af en 

holdindsats og vi har heldigvis de bedste og de 

mest aktive medlemmer på vores hold. Og jeg 

vil bare sige tak for kampen! 

 

Hver en stemme Socialdemokratiet har fået, er 

et udtryk for vælgernes tillid til, at vi er det 

parti, der skal stå i spidsen for udvikling af vo-

res fælles velfærd. Den tillid forpligter.  

 

Tak for indsatsen til alle kandidaterne. Hver en stemme I har fået, betyder noget for Socialdemokrati-

ets samlede resultat. Et stort tillykke til de valgte kandidater. Jeg glæder mig til at samarbejde med 

hver eneste af jer. 

 

Den nye socialdemokratiske byrådsgruppe mødtes sammen med bestyrelsen dagen efter valget og 

igen i weekenden. Vi har talt grundigt sammen om, hvilke opgaver vi som parti skal løfte, og hvem 

af vores nyvalgte byrådsmedlemmer, der skal havde ansvaret i de forskellige udvalg.  

Det foregik i en konstruktiv dialog og i respekt for hinandens kompetencer, erfaringer og politiske 

interesser. 

 

Det brede samarbejde 

Fra 1. januar bliver der seks stående udvalg i Ishøj Byråd foruden et økonomiudvalg. Socialdemokra-

tiet får formandsposten i de vigtige velfærdsudvalg “Børne og undervisningsudvalget”, “Social og 

sundhedsudvalget” og “Teknik og bygningsudvalget”. Venstre besætter formandsposten i “Kultur og 

fritidsudvalget”, Konservative formandsposten i “Erhvervs og beskæftigelsesudvalget” og SF besæt-

ter formandsposten i “Klima og miljøudvalget”. Vi har insisteret på at råde over næstformandsposten 

i de udvalg, hvor et andet parti har formandsposten. 

Allerede før valget bebudede vi, at vi ønskede et bredt politisk samarbejde i det kommende byråd.  

Vi var forberedt på, at vi nok ikke kunne vende tilbage til vores absolutte flertal i Byrådet, og derfor 

havde vi i god tid afsøgt mulighederne for samarbejde med de øvrige af byrådets etablerede partier. 

Forhandlingen af budgettet for 2022 var prøven for, om vores samarbejde kunne bære.  
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På valgaftenen blev det hurtigt klart, at vores brede valgforbund sikrede os det 9 mandater i byrådet - 

alene havde vi nok kun fået 8.  

 

Både partierne på højrefløjen og venstrefløjen var indstillet på at samarbejde med os. Og allerede in-

den midnat kunne vi - under stor mediebevågenhed - meddele, at vi havde en aftale forhandlet på 

plads, der sikrede Socialdemokratiet borgmesterposten. 

 

En særlig tak 

Jeg vil særlig takke Ebbe Rosenberg, der selv har valgt at stoppe sit arbejde for partiet i Ishøj Byråd. 

Ebbe har siddet i Byrådet i 12 år, og har bidraget loyalt og konstruktivt til arbejdet. Han har været 

idrættens stemme i byrådsgruppen, og der ligger en tung arv at løfte efter Ebbe.  

Ebbe har også været formand for Ishøj Forsynings bestyrelse, hvor han fortsætter som næstformand i 

næste periode, på den måde sikrer han, at værdifuld viden ikke går tabt. 

 

Jeg vil også rette en særlig tak til Bayram Yüksel, som desværre ikke opnåede valg til Byrådet denne 

gang, men indtager en plads som 1. Suppleant. Bayram har kæmpet for integrationsområdet i alle de 

år, han har været i byrådsgruppen. Hvad enten det har været i børne og undervisningsudvalget, soci-

aludvalget eller i kultur og fritidsudvalget, har Bayram altid haft øje for de etniske minoriteter og de-

res udfordringer i vores kommunale fællesskaber. 

 

Jeg er også nødt til at fremhæve vores flittige 1. suppleant Jørn Højmark, som desværre heller ikke 

opnåede valg til Byrådet i år. Jørn har været myreflittig og har bidraget konstruktivt til alle vores 

gruppemøder, hvor han har deltaget som suppleant. Han har altid været klar til at træde til med meget 

kort varsel, og jeg havde bestemt undt Jørn og partiet at han var blevet valgt. Jørn er aldrig bange for 

at adressere “elefanten i rummet”, og på den måde har han medvirket til, at vi har fået talt om mange 

vanskelige ting, særlig det sidste år. 

 

Vi ser en ny politisk virkelighed i møde, med mere politisk samarbejde og formentlig også en mere 

hadefuld opposition - primært bestående af vores tidligere partikammerarter. I skrivende stund har de 

ikke reageret på vores invitation til forhandlinger, men de har indtil nu været meget afvisende over-

for tanken om, at pege på mig som borgmester - hvilket jo vil være forudsætningen for en fælles kon-

stituering. 

Jeg glæder mig meget til at trække i arbejdstøjet den 1. januar 2022 - mit første job som borgmester 

bliver formentlig at deltage i den traditionsrige nytårsmarch på standen 1. januar.  

Jeg håber vi ses. 

Merete Amdisen, 

kommende borgmester i Ishøj 

****** 
 

Har du været tilforordnet til kommunalvalget, skal du jf. partiets vedtægter betale partiskat af 

dit honorar 

 

Partiskat for hele dagen (4 diæter) udgør kr. 400,00 

Partiskat for ¾ dag (3 diæter) udgør partiskatten kr. 300,00 

Partiskat for ¼ dag (1 diæt) udgør kr. 100,00 

 

Partiskatten bedes indbetalt til konto 5333 03523351 (arbejdernes Landsbank) med tydeligt navn på 

indbetalingen, og senest den 15. december. 

 

Venlig hilsen kasserer Eva Amdisen 
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Sildemøde lørdag den 8. januar 2022 
kl. 13:00 til 15:00 

Rasmus Stoklund Holm-Nielsen er en dansk politiker, som blev valgt til Folketinget for Socialdemo-

kratiet ved Folketingsvalget 2019. Frem til sit valg til Folketinget arbejdede han som Erhvervspoli-

tisk chef for Dansk Metal.   

 
 

Medlem af 

• Erhvervsudvalget 

• Europaudvalget 

• Indenrigs- og Boligudvalget 

• Indfødsretsudvalget 

• Retsudvalget 

• Social- og Ældreudvalget 

• Uddannelses- og Forskningsudvalget 

• Udlændinge- og Integrationsudvalget 

• Udvalget for Landdistrikter og Øer 

 

Ordførerskaber 

• Boligordfører 

• Integrationsordfører 

• Udlændingeordfører 

 

Vi glæder os rigtig meget til dette Sildemøde. 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. 

 

Vi håber at se rigtig mange af jer.  

Som altid afholdes arrangementet på adressen: 

Foreningshuset, Jægerbuen 2 B, 2635 Ishøj 

Tilmelding til Henning:  Tlf. 22255750 eller Mail: bjerrehenning@gmail.com 

 

På glædeligt gensyn fra de 2 tovholdere: 

Henning og Anita 

 

 

https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/EUU
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/BOU
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/IFU
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/REU
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/SOU
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/UFU
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/UUI
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/UL%C3%98
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Kære alle 
 

Først og fremmest en stor tak til alle jer, der har knoklet frem mod valget til landets kommuner og regioner. Vores dyg-

tige kandidater, aktive medlemmer og frivillige. I har mødt danskerne på gader og stræder landet over. Hængt plakater 

op, delt roser ud og ringet dørklokker. Hver og en har I lagt jer i selen for at dele Socialdemokratiets politik med så 

mange danskere som muligt. Det er imponerende at opleve jeres energi og engagement. 

Nu er kommunal- og regionsrådsvalget ovre. Stemmerne er talt op, og de fleste borgmesterposter fordelt. 

  

Vi vidste allerede inden valget, at det ville blive svært at gentage succesen fra 2017, hvor vi fik et ekstraordinært godt 

valg. Nogle steder er vi gået frem. Andre steder er vi gået tilbage. En særlig tilbagegang har vi blandt andet oplevet i 

byer, hvor stærke borgmestre undervejs har takket af. 

Det er lykkedes os at sikre borgmesterposterne i København, Aarhus, Aalborg og Odense. Det er godt, men i de fire byer 

har vi samtidig oplevet en mærkbar tilbagegang, som vi er meget opmærksomme på. De store byer er vigtige for os i So-

cialdemokratiet. Sådan har det altid været. Og vi skal og vil lægge os i selen for at gøre det bedre næste gang. 

  

Som parti havde vi sat os tre konkrete mål: At blive danskernes foretrukne parti, at være det parti, der står i spidsen for 

flest kommuner og regionsråd, og at de fire store byer fortsat skulle være socialdemokratisk ledede. 

Det står nu klart, at alle de mål, vi satte os, blev nået. 

  

Vi er stolte over, at Socialdemokratiet fortsat er Danmarks største parti. Og vi er taknemmelige for hver en stemme, vi 

har fået. 

Socialdemokratiet er igen det parti med flest borgmesterposter og flest formandsposter i regionerne. Det er et stort an-

svar, og det forpligter. Vi skal nu – som vi altid gør det – tage ansvaret på os og arbejde hårdt for at vise danskerne, at vi 

lever op til deres tillid. 

Lige nu har vi et godt afsæt for de kommende års socialdemokratiske kamp for et mere sammenhængende Danmark. Vi 

skal bevise, at der ikke er den modsætning mellem provinsen og de større byer, som det desværre ofte italesættes som. 

Vi tror ikke på, at københavnerne er modstandere af, at der oprettes en ny nærpolitistation i Struer. Eller at indbyggerne i 

Kerteminde er trætte af, at de største byer skal være grønnere, tryggere og med flere boliger, der er til at betale. 

Det afgørende er, at vi leverer de nødvendige svar på de reelle udfordringer – uanset om det er i byerne eller i landdistrik-

terne. Og det skal vi gøre endnu bedre de steder, hvor vi er gået tilbage. 

 

Nu er vi gået i gang med at evaluere valgkampen. Vi har allerede haft de indledende drøftelser i Hovedbestyrelsen, hvor 

både den centrale organisatoriske indsats og de politiske perspektiver ved resultatet vil blive evalueret. 

Samtidig er det vigtigt, at vi også lokalt drøfter, hvad der har fungeret, og hvad vi skal gøre bedre. Og vi skal se på, hvor-

dan de mange mennesker, der har været aktive under valgkampen – både kandidater og frivillige – kan fastholdes som 

aktive i det forsatte daglige partiarbejde. 

 

Til sidst et stor tillykke til jer, der har opnået valg. Nye borgmestre, regionsrådsformænd, byrådsmedlemmer og regions-

rådsmedlemmer er kommet til. En varm velkomst til jer alle. 

Og selvfølgelig en helt særlig og dybfølt tak til de af jer, der ikke opnåede genvalg. For jeres engagement og ansvar. 

Uden vores dygtige kandidater, arbejdsomme medlemmer, frivillige og en stærk organisation havde Socialdemokratiet 

aldrig været danskernes foretrukne 

parti. 

Det er jer, der er rygraden i vores 

parti. 

  

Vi ser frem til jeres fortsatte  

engagement i partiet.  
   

Med venlig hilsen 

 

Mette Frederiksen 

Formand 

 

Lasse Ryberg 

Partisekretær 
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Budget 2022 er nu på plads for Region Hovedstaden 

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj er meget tilfreds 

med at kunne indgå sit første budget med opbakning 

fra alle partier og med klare socialdemokratiske 

mærkesager, som blev vedtaget tirsdag den 21.  

LARS GAARDHØJ 

Først og fremmest afsættes der budgettet 24 mio. kr. 

ekstra til fødsler og børn. Et beløb der i 2023 vokser 

til 26 mio. og som i øvrigt kommer oveni i de 30 

mio.kr. som blev tilført i løbet af 2021. Dermed er 

der samlet tilført 54 mio.kr. til fødsel- og børneom-

rådet i 2022 og de følgende år. Pengene skal bruges 

til bedre normeringer, bedre fødselsforberedelse, 

bedre hjælp til at få amning i gang og uddannelse af 

specialuddannet personale. Og dermed er pengene 

del af en 3-års plan, der styrker fødsel- og børneom-

rådet, så vi står klar til at vi åbner ny fødeafdeling på 

Bispebjerg i 2024. 

  

Det er en stor sejr for Socialdemokratiet. Vi har ønsket at løfte fødsel- og børneområdet, og meldte 

ud allerede før sommer, at vi ville have en 3-årig investeringsplan og et markant løft. Det har vi nu, 

og regionsrådsformand Lars Gaardhøj håber derfor også, at det kan medvirke til at flere jordemødre 

søger ansættelse på regionens fødeafdelinger.  

 

Psykiatrien får samlet omkring 24 mio.kr. til bl.a. 8 nye senge for svært selvskadende patienter. Vi 

udvider også indsatsen for børn og unges mentale sundhed, ligesom vi udvider indsatsen med udgå-

ende teams til borgere med psykiske problemer og forsætter indsatsen for at nedbringe tvang. Ende-

lig udvider vi åbningstiden for det psykiatriske akutteam.   

  

På det regionale område aflyser vi en række planlagte besparelser på bus 350S, bus 40E og 400S, li-

gesom vi øger aftendriften på bus 150S. Vi tænker desuden grønt ved at stille krav om nulemisson på 

bus 15E, 150S, 55E og 65E. På den måde nedbringer vi CO2-udledning. Vi forsætter desuden indsat-

sen for flere, der cykler og vi vil arbejde med at gøre stationer mere trygge om aftenen fx med opsæt-

ning af lys og andre tiltag. 

  

Budgettet indeholder mange andre gode ting, og for de interesserede kan jeg henvise til regionens 

hjemmeside: 

 

 

https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Documents/Region%20Hoved-

stadens%20Budget%202022.pdf 

  
 

 

https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Documents/Region%20Hovedstadens%20Budget%202022.pdf
https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Documents/Region%20Hovedstadens%20Budget%202022.pdf
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Formand  

  

Emil Nissen  

Gildbrovej 31, 1.th  

2635 Ishøj  

  

Telefon   

27 27 48 89  

 

emn@vallensbaek.dk 

ee  

 

 

Næstformand  Ronnie Efland 

Vildtbaneparken 43  

2635 Ishøj  

  

Telefon  

29918213  

  

refland72@gmail.com  

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:  

Thomas Guldager  

Pilegårds Vænge 193  

2635 Ishøj  

 

Telefon   

20 62 42 69  

  

mail@thomasguldagder.dk  

 Jørn Højmark  

Søvangen 33  

2635 Ishøj  

 

Telefon  

40 38 19 94 

 

jorn.hojmark@pol.dk 

  Betina Havmand Demir  

Vildtbaneparken 30  

2635 Ishøj  

 

Telefon  

22 16 07 05 

 

bhavmand@hotmail.dk 

  Allan Pøhl 

Schwartzbach 

Gildbrovej 31, st.th 

2635 Ishøj 

Telefon  

20 46 54 34 

  

allanpoehl@gmail.com 

 Ebbe Rosenberg 

Ishøj Østergade 26,5.  

lejl 2 

2635 Ishøj 

 

Telefon 

22 54 01 46 

 

ero@ishoj.dk 

Suppleant 1. Henriette Ritz Kylmann 

Søvangs Allé 26 

2635 Ishøj 

Telefon 

61 78 37 06 

 

henriette@ritzkylmann.dk 

Suppleant 2. Martin Juel Christensen 

Overkæret 49 

2635 Ishøj 

Telefon 

20 72 17 39 

  

husky913@gmail.com 

DSU Mikkel Weng Nielsen  

Østergården 55, 3.mf 

2635 Ishøj 

Telefon  

21 20 06 41 

  

mwn2635@gmail.com 
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Socialdemokratiet i Ishøjs traditionelle 
 

FØDSELSDAGSFEST 
 

Afholdes lørdag den 22. januar 2022 

 

Fra kl 18 til kl ? 

 

i den blå Lagune, Gildbrovej 10 

 

 

Velkomstdrink 

 

3-retters lækker menu med et gratis glas vin eller en 

øl/vand 

 

Kaffe med lidt sødt til 

 

Vin, øl og vand kan købes til fornuftige priser 

 

Pris pr. person kr. 200,00 

 

 

Tilmelding til kassereren på mail: amdisen.eva@gmail.com, eller på telefon 

51327099 senest den 5. januar 2022. 

 

OBS! Der kan max. være 60 deltager i festlokalet. 

 

Betaling med tydelig angivelse af deltagernavne til konto 5321 0306533 senest den 

5. januar. 

 

 

Venlig hilsen 

festudvalget 

 
 

OBS! Vi tager forbehold for eventuelle nye CORONA-restriktioner. 
 


