
Kære alle SF’ere! 

 

Så er det blevet tid til en kort nyhedsmail: 

 

Siden sidst: 

Den 26 august 2017 blev Gladsaxedagen afholdt med et vælg af boder og en masse hygge og sjov! Vi havde 
traditionen tro en rigtig godt besøgt bod, med balloner, vindmøller, bolsjer og flyers – blandt andet vores 

egen populære budgetflyer, den fælles kandidatflyer, og også partikontorets flyer med SF’s centrale 
budskaber. De besøgende blev blandt andet budt på masser af saftevand og solskin.  

 

 
 

Den 29 august 2017 afholdte Storkredsen bestyrelsesmøde.  

Til Storkredsens bestyrelsesmøde blev flere processer op til valgene drøftet; herunder Regionrådsvalg kontra 
Kommunalvalg, samt vigtigheden af at få inddraget kandidaterne fra Regionen blandt andet ved hjælp af 
flyers og arrangementer, og ved at sikre plakatophængning i de enkelte kredse.  

 

Allerede ved sidste møde i Storkredsen blev det foreslået at afholde en SF-minifestival i 2018. Ishøj 

partiforening har grebet bolden og har fremlagt et forslag til afholdelse af en festival for hele Storkredsens 
medlemmer i sensommer 2018 på Bredekærgård i Ishøj, med masser af musik, sjov, mad og politik. Niels 

Borre fra Ishøj partiforening er tovholder, og han har tidligere været med til at lave mange festivaller, så vi 
er meget glade med ham ved roret. Det vil i høre meget mere om! 

 

Vedrørende KV 17.  

Vi er lige nu i fuld sving med kommunalvalget, og vi har lavet en fælles flyer og en flot roll-up med et billede 
af de tre spidskandidater. Vores kalendere er ved at være godt booket med lyttemøder, debatmøder og 

andre arrangementer. Vi lægger løbende arrangementer ind på Facebook – så husk at følge med på de 
sociale medier! 

 

Invitation til åben Brunch/Valgkampmøde for alle, der har lyst  

Lørdag den 16. september 2017 kl. 9.00  



Det foregår hos Serdal Benli på adressen:  
Bondemarken 10, 2880 Bagsværd 

Smid en sms på tlf. 27208860 

 
Vores næste medlemsmøde er den 26. september 2017 kl. 19-21 på Hovedbibliotektet 
mødelokale 2 

Robotterne kommer! En omfattende automatisering af mange jobfunktioner er på vej! Hvad betyder det for 
fremtidens arbejdsmarked? Kom til spændende oplæg og debat med SF's Rasmus P. Hendriksen. 

 

Ramasjang og Valgfest holdes den 14. oktober 2017.  
Lige nu er vi ved at finde egnede lokaler, da vi skal bruge en lokalitet, der ligger tæt på offentlig transport. 

Der vil komme meget mere om dette senere, så sæt kryds i din kalender nu. Der vil være brug for frivillige 

hænder, og du kan melde dig til hos Dorthe på tlf. 28839796, hvis du synes, det kunne være spændende, 
og du har lyst til at være en del af arrangementet. 

 

Lige nu foregår budgetforhandlingerne med borgmesteren og de andre partier. SF er godt forberedt og har 
allerede fremsendt en del spørgsmål, og vi forventer at få gode SF mærkesager igennem. Vi er begyndt at 

indsætte SF Gladsaxes sejre i et årshjul, så vi løbende kan følge op og også huske os selv på de rigtig 
mange gode resultater, vi har opnået. 

 

Kalender: 

 

12. september 2017 Bestyrelsesmøde SF-Gladsaxe kl. 19-21.30 Hovedbibliotektet møderum 6 

13. september 2017 Budgetgruppemøde Rådhuset kl. 18.30-22-30 for Budgetgruppen 

16. september 2017 Brunch/Valgkampsmøde hos Serdal start kl. 9.00 for alle, der har lyst 

18. september 2017 Kommunalgruppemøde på Rådhuset kl. 19-21.30 

20. september 2017 Budgetgruppemøde Rådhuset kl. 18.30-midnat  

22. september 2017 Arrangement i Rådhushaven for unge nye vælgere fra kl. 16-20.00 

24. september 2017 Reserve Budgetgruppemøde  kl. 18.30-? 

26. september 2017 Medlemsmøde ”Robotterne kommer” oplæg med Rasmus P. 
Henriksen, Hovedbiblioteket møderum 2 kl. 19-21 

28. september 2017 Debatmøde: Kulturen i Gladsaxe, Telefonfabrikken kl. 19-22, Frederik 
er i debat 

02. oktober 2017 Kommunalgruppemøde på Rådhuset kl. 19-21.30 

04. oktober 2017 Lyttemøde med Socialpædagogerne, Serdal, Dorthe og Frederik kl. 16.30 

12. oktober 2017 Ældresagen, Borgermøde/Debat, Telefonfabrikken kl. 17.30-21.00, 
Serdal deltager 

14. oktober 2017 Ramasjang og Valgfest, tid og sted kommer reserver i kalenderen 

17. oktober 2017 Bestyrelsesmøde SF-Gladsaxe kl. 19-21.30 møderum 6 

28. oktober 2017 Plakatophængning af kandidater fra kl. 12.00 (OBS nyt tidspunkt), 
reserver i kalenderen 

31. oktober 2017 Debatmøde på Christinahøj kl. 19-21, Dorthe deltager 

 


