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Nyhedsbrev

august 2017

Kære alle SFére
Så er det blevet tid til et kort sommer-nyhedsbrev.
Vi håber at du har haft en dejlig sommer - trods vejret.

Siden sidst:

Den 14. juni fik vi indviet cykelstien på Triumfvej og den 23. juni var turen
kommet til Hagavej. Det var rigtig sjovt og tydeligt, at når SF går
på gaden, så kommer der også opmærksomhed. Vi fik rigtig mange positive
tilbagemeldinger fra de mennesker vi mødte.

Dorthe Wichmand Müller
Sydfrontvej 70
2860 Søborg
dorthewichmand@gmail.com
Tlf. 28 83 97 96

Medlem:

Leif Jørgensen
Mørkhøjvej 134
2860 Søborg
leif62@live.dk

Medlem:

Frederik Hoedeman
Ærtemarken 14, st.th.
2860 Søborg
hoedeman@live.dk
Tlf. 26 85 93 16

Suppleant:
Jette Svendsen og
Bente Hummelgaard

Byrådsmedlemmer:
Serdal Benli

Serdal.Benli@gladsaxe.dk
Tlf. 27 20 88 60

Der var folkemøde den 15.-18. juni, igen et meget sjovt og hyggeligt
arrangement. Selvom man forsøger at planlægge hvilke debatter man
gerne vil se, så bliver man ofte optaget af andre gode oplæg. Der var
rigtigt godt besøgt i SF´s telt og selvom der er rigtig mange mennesker
og man har oplevelsen af, at alle ting sker samtidig, så er det en fantastisk oplevelse og virkelig sjovt.

Sommermødet blev holdt som vi plejer, den sidste lørdag i juni på Søgården. I år startede vi

med et medlemsmøde, hvor kandidaterne til Kommunalvalget 2017 kom og vi taget et gruppebillede. Kandidaterne blev alle godkendt af medlemsmødet.

Susanne Palsig

Susanne.Palsig@gladsaxe.dk
Tlf. 26 81 45 00

Folketingskandidat
Serdal Benli
benli@benli.dk
Tlf. 27 20 88 60
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På billedet
øverst fra venstre: Poul Reher Jensen, Bent
Gravesen, Gunnar Svendsen, Jette Svendsen,
Troels Bom, Signe Ejersbo, Bente Hummelgaard, Gunnar Lund, Jonatan Pedersen.
nederst fra venstre: Frederik Hoedeman,
Dorthe Wichmand Müller, Serdal Benli
Desværre kunne Thomas Monberg og Anne
Breum ikke være med den dag.

Efterfølgende blev der afholdt Sommermøde, hvor alle udvalgenes oplæg blev gennemgået og
SF lavede de overordnede prioriteringer og ønsker i forhold de kommende budgetforhandlinger.
Til budgetdagen laver vi en folder til uddeling, hvor flere af vores kommende mærkesager vil
være nævnt. Nu venter vi på Borgmesterens udspil.

Faneansvarlig:

Det kommende kommunal - og regionsvalg står for døren og SF er godt i gang.

Faneansvarligsuppleant:

Vi har hen over sommeren haft en sommerannonce i Gladsaxebladet, med vores slogan

Kammerat Svendsen
Kammerat Thorning

Redaktør:

” Et Gladsaxe der hænger sammen”

Poul Reher Jensen

poul.r.jensen@gmail.com

Referat af generalforsamlingen 2017 kan du finde på
partiforeningens hjemmeside
www.sf-gladsaxe.dk

Kalender:
16/8 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde
26/8 kl. 13:00 Gladsaxedagen, hvor SF har en bod.
Kom og mød de andre SF´ere. Vi ses
1.-3/9

SF holder Sommertræf i Vejen.

12/9 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde
26/9 kl. 19:00 Medlemsmøde om Fremtidens Robotter
med oplæg af Rasmus Henriksen.
Tid og sted kommer snart.
Betaler du det rigtige i kontingent?
Kontingentsatser i SF-Gladsaxe er
a-kontingent, (indtægt under 175.000): kr. 90,b-kontingent, (indtægt mellem på til 250.000): kr. 195,c-kontingent, (indtægt over 250.000): kr. 300,Hvis du ikke betaler det rigtige kontingent,
så kontakt partiforeningens kasserer Erik.
Du kan se mail og tlf.nr.på nyhedsbrevets forside.

Vil du med på SF´s
Sommertræf i Vejen
d. 1.-3. september?
Når SF holder sommertræf, er der lagt op til en weekend med
stof til eftertanke, motion til lattermusklerne og sommerligt
samvær i selskab med SF’ere fra hele landet.
Det foregår i weekenden den 1.- 3 september på Askov Højskole.
Kommunal- og regionsrådsvalget til november sætter stærkt præg på
programmet. Desuden europapolitik, debatter om den offentlige sektor,
arbejdsliv i balance og moderne feminisme.
Se det foreløbige
program HER.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Deltagergebyret for årets sommertræf er 740 kroner.
Tilmelding på: https://sf.membersite.dk
Du kan tilkøbe værelse, sove i telt eller bo på sovesal. Hvis du bestiller
værelse, må du meget gerne skrive til Christian Ingemann
på sfchin@ft.dk med ønske om, hvem du vil dele værelse med. Vi vil i
videst muligt omfang tage hensyn til dette.
Pris for værelserne er (pr. nat):
• Dobbeltværelse med bad – 300 kr.
• Dobbeltværelse med håndvask – 250 kr.
• Dobbeltværelse u. faciliteter – 200 kr.
Derudover har du mulighed for at sove i sovesal eller tage dit eget telt
med. Det er gratis.

SF´s spidskandidater til
kommunalvalget 2017

Fra oven; Frederik Hoedeman,
Dorthe Wichmand Müller, og
Serdal Benli
Vi opdaterer jævnligt vores facebook
”SF i Gladsaxe byråd” og vores egne
politiker-sider.
Så kig forbi.

Deadline til næste nyhedsbrev er d. 31. august 2017
Indlæg sendes til sf-gladsaxe@live.dk

