
En efterårshilsen fra SF-Gladsaxe  

 

 

 
 

Vi håber, at I alle har haft en rigtig dejlig sommer og nu nyder de smukke efterårsfarver – måske 

endda med en gåtur i  Gladsaxe kommunes smukke natur.  

 

   

 

Og nu kommer der snart nye muligheder for alle naturelskere. Som en del af de nyligt overståede 

budgetforhandlinger var SF-Gladsaxe med til at sikre at Buddinge batteri skal åbnes op til et grønt 

og rekreativt område 

I det hele taget fik vi rigtig mange af vores mærkesager igennem. Som eksempel kan nævnes: 

• 4 mio kr årligt til inklusion i skolerne. 

• 5 mio kr årligt til ældreområdet – herunder også til demensområdet. 

• Udvidelse af målgruppen for unge der kan få gratis psykologhjælp til 30 år. 

• FN’s bæredygtighedspris i Gladsaxe. 

Vi kunne desværre ikke få fjernet hele rammebesparelsen på børne- og undervisningsudvalgets 

område i budgetårene, men samlet er området med dette års budget tilført 9.3 mio kr i 2020, 

Læs mere på SF-Gladsaxes facebookside: https://www.facebook.com/sfgladsaxe/ 

 

https://www.facebook.com/sfgladsaxe/


Som vi skrev i vores nyhedsbrev for juli,  valgte SF-Gladsaxes formand Thomas Monberg af 

fratræde som formand for SF-Gladsaxe. I september blev Signe Ejersbo valgt som ny formand.  

 

Signe kan kontaktes på: 
signeejersbo@gmail.com eller på 
telefon: 4234 0323. 
 

 
 

 

Husk, at vores bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af SF-Gladsaxe. Møderne holdes på 

telefonfabrikken. I efteråret 2019 holder vi bestyrelsesmøder: 31. oktober, torsdag 21. november og 

tirsdag 10. december, alle dage fra kl.  19.00 til  21.30 

Bestyrelsen er i gang med at planlægge forskellige medlemsarrangementer, b.la.  et 

medlemsmøde med Ina Støjer-Schmidt, som blev valgt i Københavns omegnsstorkreds. Her kan vi 

få mulighed for at drøfte politik med hende og forhåbentlig få en rundvisning på Christiansborg 

oven i. Det  vil vi skrive ud om, lige så snart vi ved noget. Ellers kan du følge med på SF-Gladsaxes 

facebookside.  

Allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen den 22. januar, hvor vi sammen med Gentofte og 

Lyngby partiforeninger mødes med SF’s næstformænd Lise Müller og Serdal Benli. 

Hvis du har ideer til medlemsmøder, er du meget velkommen til at skrive til signe, eller komme til 

bestyrelsesmødet den 31. oktober.  

 

De bedste SF-hilsner 

Signe Ejersbo 

Formand SF-Gladsaxe 
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