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SF´S 60. ÅR STÅR TIL AT BLIVE GODT 

2019 er året hvor Socialistisk Folkeparti har været en del af dansk politik i 60 

år. Samtidig er 2019 året hvor at Lars Løkke ikke kan trække den længere, og 

derfor SKAL udskrive valg. Det valg trænger vi vidst alle sammen til! SF står i 

de vægtede målinger (gennemsnit af mange målinger) til at gå frem, og det er 

der også brug for så vores 7 hårdtarbejdende folketingsmedlemmer kan blive 

til 11, 12, eller 13.  Det bliver et afgørende valg, hvor vi i SF har fremlagt vores 

15 krav til en ny regering og hvor vi har krævet at Socialdemokraterne rent 

faktisk forsøger at nå os andre i rød blok gennem forhandlinger, i stedet for 

blindt at gå efter en ét-partisregering. SF VIL samarbejdet, og det er også 

nødvendigt hvis Folketingsvalget ikke bare skal resultere i mere af det 

samme. Om SF skal med i en evt regering eller ej, er ikke det væsentlige. Det 

væsentlige er hvad vi kan blive enige om at have minimum 90 mandater bag.  

Vil du være domsmand? 

Det er tid til at forny grundlisten i Gladsaxe Kommune. SF har fået 20 

pladser som vi kan fylde, så hvis du er interesseret i at være domsmand så 

skal du skrive til thomasmonberg@msn.com senest den 25 februar!  

Som domsmand er du med til at sikre at medborgere der er for rettet sikres 

en fair rettergang. Det er både super spændende og rigtig givende at være 

med til retssager og du får en stor indsigt i en vigtig del af vores samfund  

Hvis du allerede har skrevet til formanden og har meldt dig, behøver du 

selvfølgelig ikke at gøre det igen 😊 

 

 

»Ti år efter finanskrisen kører 

kasinokapitalismen igen i vilde omdrejninger. Jeg 

vil tackle brodne banker benhårdt, lægge 

skrupelløse spekulanter i stramme tøjler og 

indføre en finansskat.«. – Peter Westermann 

OBS! 
ORIENTERING FRA 
BESTYRELSEN OBS! 

Fredag den 15. marts er det 

tid til årets generalforsamling, 

hvor der udover at være valg 

til bestyrelsen, diverse øvrige 

poster, og valg af delegerede 

til SFs landsmøde, også vil 

være spændende oplæg og 

politiske diskussioner.  

Generalforsamlingen vil blive 

holdt i rådshuskælderen på 

Gladsaxe Rådhus, med 

spisning fra kl 17 

Officiel indkaldelse udsendes 

senere.  
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EU-DEBAT 4.APRIL KL 19, BUDDINGE SKOLE 

Det er ikke kun Folketinget vi skal have valg til i 2019. Det er også året for 

Europa Parlamentsvalg, og derfor har vi i SF Gladsaxe valgt at arrangere en 

EU-paneldebat. Fra SF deltager tidligere næstformand i SF Peter 

Westermann. Mød op og vær med til at præge debatten om hvor EU skal hen!   

 

HJÆLP TIL I FOLKETINGSVALGKAMPEN 

Lige så snart at Lars Løkke trykker på knappen og udskriver valg, så går tre 

hektiske uger i gang. Vi kan i den forbindelse altid bruge flere aktive der kan 

hjælpe med at sætte plakater op, dele foldere ud, diskutere politik, har gode 

ideer til aktiviteter, eller steder vi kan besøge for at sætte fokus på et emne.  

Så hvis du vil give en hånd med, er det ikke sværre end at smide en mail til 

mig på thomasmonberg@msn.com 😊 

 

Med Rød/grønne hilsner 

Thomas Monberg 

Formand SF Gladsaxe 

 

 

Foreløbig SF Kalender: 

• 12/3 Bestyrelsesmøde 

• 15/3 Generalforsamling 

• 4/4 EU debatmøde på 

Buddinge skole 

• 1/1 Socialistisk første maj på 

Buddinge Skole 
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