
SF-Gladsaxe ønsker alle sine medlemmer et rigtigt godt nytår!  

Vi ser tilbage på 2019 som et år med mange gode, politiske begivenheder både lokalt, nationalt og på 

europæisk plan. Og frem mod et 2020 med mange spændende, politiske opgaver og møder. 

Arbejdet i vores lokale partiforening har i 2019 høj grad været præget af de to valgkampe til Europa 

parlamentet og Folketinget. Det blev sat plakater op, delt flyers ud og heppet ved de politiske debatter. 

Men det blev også tydeligt, at vi til tider manglede hænder til de forskellige opgaver. Det er et område vi i 

bestyrelsen vil have fokus på i det kommende år, så vi står stærkere til kommunal- og regionsvalget i 2021.   

Det lykkedes SF at få to mandater til Europa parlamentet - et super flot resultat. Udover Margrethe Auken, 

som fortsætter sit fantastiske arbejde for et grønnere EU, blev Kira Marie Peter-Hansen valgt ind og blev 

bl.a. medlem af udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Vi har i SF-Gladsaxe en aftale med Kira 

Marie om at hun snart kommer og holder oplæg for os. Følg med i de kommende nyhedsbreve. 

Folketingsvalget var også en kæmpe succes for SF med en fordobling fra 7 til 14 mandater. I Københavns 

Omegnsstorkreds gik mandatet til Ina Strøjer-Schmidt, som er ordfører for dagtilbud, familie og forbrugere. 

Emner, som taler stærk ind i en kommunal dagsorden. I 2020 vil Ina mødes med os medlemmer for SF-

Gladsaxe på Christiansborg og give os en rundvisning. Mere i de kommende nyhedsbreve. 

Desværre blev vores egen kandidat, byrådsmedlem i Gladsaxe Serdal Benli ikke valgt ind. Til gengæld har 

Serdal fået den vigtige post som næstformand for SF og er derved kommet helt ind i hjertet af partiets 

maskinrum. Allerede her den 22. januar har vi som medlemmer af SF-Gladsaxe mulighed for at snakke 

politik og partiorganisation med Serdal og partiets anden næstformand Lise Müller.  

2020 tegner også til at blive et begivenhedsrigt år. For det første skal kommunens budget for 2020 føres ud 

i livet og med de mange stærke aftryk, som SF-Gladsaxe fik sat på budgettet, får vi en helt central placering 

i udmøntningen af de forskellige tiltag. Det betyder også, at vi som medlemmer kan være med til at påvirke 

udviklingen. Så der skal lyde en kraftig opfordring til alle medlemmer om at gå i dialog med både 

bestyrelsen og vores to byrådsmedlemmer. Det gælder både, hvis man har særlige ønsker man vil give 

udtryk for eller man har en særlig viden man kan bidrage med.  

På de interne linjer er der for det første mulighed for en hyggesnak og en let middag den 22. januar fra kl. 

17.00 – 19.00 på Meyers Spisehus Handelstorvet 10, 2800 Kongens Lyngby. Kl. 19.00 går alle der har lyst 

sammen til møde med SF’s to næstformænd – Hvis man først kan komme kl. 19.00 er man selvfølgelig også 

meget velkommen. Tilmelding til middag senest den 20.  januar på sf-gladsaxe@protonmail.com 

Den 21. februar holder SF-Gladsaxe generalforsamling, hvor der vil være valg til Kommunalgruppen, 

bestyrelsen samt delegerede til SF’s landsmøde den 7. til 8. marts.  

SÆT KRYDS I KALENDEREN: 

22. januar 17.00: 
 

Hyggemiddag for medlemmer af SF-Gladsaxe på Meyers Spisehus. 
Tilmelding til middag senest den 20.  januar på sf-
gladsaxe@protonmail.com 

22. januar 19.00: Møde med SF’s 2 næstformænd (Lyngby rådhus) 
 

21. februar 18.00 SF-Gladsaxe generalforsamling, Gladsaxe rådhus.  

7. til 8. marts SF Landsmøde. 
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