
 
 

 

 

      Den 1.10.2017 

 

Kære alle SF’ere! 

 

Så er det blevet tid til en kort nyhedsmail: 

 

Siden sidst: 

Susanne og Serdal har været vores dygtige forhandlere til budgetforhandlingerne og SF har igen 
fået nogle virkelig gode sager igennem og fjernet vigtige besparelser, der var lagt op til. Se 
nedenfor Susannes skriv om forløbet. 

 

      1.10.17 

 

Gladsaxes gode økonomi skal gå til velfærd 

       

SF’s byrådsgruppe, Serdal og Susanne, har igen i år lagt arm med de andre partier i 

budgetforhandlingerne i de første uger af september. Styrkeprøven endte med, at SF er med i 

årets budgetaftale 2018-2021, med Socialdemokratiet, Enhedslisten, De radikale, 

Konservative samt 2 ud af 4 medlemmer af Venstres byrådsgruppe. 

 

Den nye borgmester Trine Græses udspil kunne vi langt hen ad vejen tilslutte os, og SF har 

bakket tæt op om de gode tiltag: 

• Ekstra midler og analyse til at styrke tidlig indsats for børn  

• Ekstra midler og analyse til sager med udsatte børn 

• Bedre oplæring af SOSU-assistenter på seniorcentrene og hos ældre i eget hjem 

• Øget indsats for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere 

• En meget stor pulje til strategisk byudvikling, herunder vores grønne fremtid.     

 

Var der så mere at kæmpe for? Ja, for SF vil altid stå inde for, at kommunens gode 

økonomi skal bruges fremadrettet og proaktivt til at støtte velfærden for de svageste, med 

plads til alle uanset baggrund – i en skov af andre partiers politiske ønsker. 

 

Der var 3 store emner i borgmesterens udspil, som vi arbejdede hårdt på at få fjernet: 

• En åben rammebesparelse på 6 mio. på skoleområdet blev nedsat med 3 mio., og 

resten af beløbet fundet på konti, som ikke medførte serviceforringelser 



• Besparelse på tosprogsstøtten, der ville betyde medarbejderreduktion, blev ændret 

til, at BBU tager hele indsatsen for tosprogede op for at bruge pengene mere målrettet 

ift. de yngste – hvilket er OK. 

• Gladsaxe loves Culture – reduktion af budgettet fra 100.000 til 40.000 kr. En 

bagatel, men det var næsten det hårdeste. SF fik fjernet hele besparelsen.  

 

Af SF-resultater vil vi nævne:  

• CO2-puljen blev forlænget og forøget med 1 mio., men alene i et år 

• Beslutningsnote om øget fokus på kommunens træer gennem en træpolitik 

• Kompetenceudvikling af lærerne ved fortsat digitalisering i skolerne 

• Ja til Handicaprådets ønske om analyse af bedre akustik i kommunens mødelokaler 

 

Endelig er der nogle SF-mærkesager, som SF’s næste byrådsgruppe forhåbentlig vil kæmpe 

igennem ☺: 

• Positive håndslag på cykelstier både på Værebrovej og ved krydsning 

Vandledningsstien-Vandtårnsvej 

• Knæsat, at SF’s forslag om psykologisk ungerådgivning får øget opmærksomhed, og 

håndslag på, at indsatsen skal fortsætte. 

 

Skattelettelsen på 0,1 pct. point? Ikke vores kop te, men godt, at DF, LA og halvdelen af 

Venstre udvandrede fra forhandlingerne, så skattelettelsen ikke blev større ☺ 

 

Se hele budgetaftalen her: http://www.gladsaxe.dk/Files//Files/COE/Budget-og-

regnskab/Budget-2018/Endelig-aftale-2018-2021.pdf 

 

Hilsen fra SF’s byrådsgruppe 

 

Der har været et arrangement i Rådhushaven den 22.09.2017 UNGE stemmer og LIVE musik. Her 
kom de unge forbi de politiske boder og fik en snak. De unge ville gerne have et ungdomsråd, lidt 
på samme måde som Herlev, Ishøj og Albertslund, der alle steder har velfungerende ungdomsråd.  

De unge ville gerne have gratis tandeftersyn efter 18 år og flere af de unge vidste ikke at der var 
gratis psykologhjælp eller at der er ved at blive etableret en spillested for unge. 

Der har været debatmøde på Telefonfabrikken den 28.09.2017 vedrørende Kulturen i Gladsaxe, 
Frederik deltog og det gik rigtig godt. Lidt ærgerligt at mødet virkede lidt  lukket og der var en del 
tilhøre kun fra en forening, Jazzklubben. 

 

 

Vedrørende KV 17.  

 

Hvis du har lyst til at hjælpe til kommunalvalget så er du velkommen til at skrive til 
dorthewichmand@gmail.com al hjælp kan bruges. Det kan også være at du har lyst til at dele flyer 
ud der hvor du bor, så kan du kontakte Gunnar@svendsen.mail.dk Gunnar har overblik over hvor 
der deles ud. 

Vi forsøger at opdatere nedenstående kalender, og hver lørdag er der valgkampsmøde kl.10.00 på 
lørdag er det hos Frederik på Ærtemarken 14, 2860 Søborg, ellers skriv til Dorthe og så finder vi 
ud af det, hvis du har lyst til at være med til noget.  
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Ramasjang og Valgfest holdes den 14. oktober 2017.  

 

Festen holdes på Buddinge skole, se invitation. 

Invitation indsættes her. 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender: 

 

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

04. oktober 2017 Lyttemøde med Socialpædagogerne, Serdal, Dorthe og Frederik kl. 
16.00 

 

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

14. oktober 2017 Ramasjang og Valgfest, Buddinge Skole kl. 19-21.30 se 
indbydelse. 

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

26.oktober 2017 Debatmøde på Grannys i Søborg omkring byfornyelse, Dorthe 
deltager 

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 

 

 


