
 

Har du en byrådspolitikker i maven? 
Sommeren står for døren og vi ser tilbage på en meget anderledes forår præget af Covid19. Mange 

aktiviteter måtte ændres eller udsættes og vi lærte alle om muligheder og begrænsninger i brugen af de 

digitale medier til mødeaktivitet.  

Nu venter et spændende efterår med to store fokuspunkter: budgetforhandlingerne for det kommende 

kommunalbudget og optakt til kommunalvalget november 2021, men også andre spændende aktiviteter. 

Budgetforhandlinger: 
SF Gladsaxes kick startede de politiske drøftelser frem mod budget 2021 med sommergruppemødet i juni. 

Vi nød alle at kunne sidde i samme rum og drøfte, hvad der skal være vores mærkesager indenfor de 

forskellige politikområder.  

På grund af Covid19, har vi i år ikke mulighed for at dele vores traditionsrige budgetfolder ud på 

Gladsaxedagen, som vi plejer. I stedet vil der være en stor annonce i Gladsaxebladet først i september - så 

hold øje med bladet. Hvis du har input og refleksioner om SF-Gladsaxes budgetudspil, er du meget 

velkommen til at kontakte mig eller en af vores to byrådspolitikkere.  

Kommunal- og regionsvalg: 
Selv om der kan synes, at der er lang tid til den 16. november 2021, hvor der er kommunal- og regionsvalg, 

kommer det til at præge efteråret 2020.  

For det første skal vi have sat et rigtigt stærkt hold af kandidater. Sidste kommunalvalg var vi meget, meget 

tæt på at få tre mandater i byrådet og med det fantastiske folketingsvalg vi havde sidste år, må målet være 

fire byrødder i det kommende byråd.  Så hvis du har en byrådspolitikker i maven, eller gerne vil være med 

til at støtte en af SF-Gladsaxes andre gode medlemmer, så sæt kryds i kalenderen den 19. november 2020. 

Her vil vi holder opstillingsmøde til kommunalvalget.  

For det andet skal vi i gang med planlægningen af den kommende valgkamp. Så hvis du har ideer til enten 

særlige emner, som vi skal slå på i valgkampen, eller til aktiviteter, som vi kan sætte i gang, så send dem til 

mig, så tager jeg dem videre i bestyrelsen. 

Hvis Covid19 har gjort dig særlig interesseret i regionspolitik, så følg med på: 

https://sf.dk/regionerne/region-hovedstaden/ 

 

Indsats på klima- og miljøområdet: 
SF har en stærk grøn profil, som i den kommende tid vil blive styrket endnu mere med et klima-, natur-, og 

miljøpolitisk program med overordnede politiske sigtelinjer og en række konkrete forslag til SF’s grønne 

politik. Du kan melde dig ind i det grønne forum her: https://www.facebook.com/groups/sf.klima.miljo/ 

SF’s udvalg for klima, miljø og natur inviterer til grønt træf i weekenden 7. til 9. august 2020. Se mere 

på https://www.facebook.com/events/1251768065183639/  og tilmeld dig på arrangementet på SF’s 

 

 

Nyhedsbrev sommer 2020 
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medlemshjemmeside https://sf.membersite.dk/Events/ComingEvents. Husk, at du kan få tilskud til rejse og 

deltagelse. 

SF- Region hovedstaden holder åbent medlemsmøde: Efter corona: EU og klimakampen. Oplæg Rasmus 

Nordqvist, MF for SF. 20. august 17-19. Tilmelding sf.nemtilmeld.dk 

SF-Gladsaxe planlægger et borgermøde om klima- og miljøindsatsen i Gladsaxe kommune. Hvis du vil være 

med til at organisere mødet, så kontakt mig. Hvis du ”bare” gerne vil deltage, så følg med i de kommende 

nyhedsbreve. 

Fagligt netværk 
For at intensivere SF's arbejde med arbejdsmarked- og beskæftigelsespolitik etablerer SF et nyt fagligt 
netværk for medlemmer, der er fagligt aktive eller bare har interesse i området. Det skal styrke partiets 
position i Folketinget, i den offentlige debat og i fagforbundene. 
 
Er du aktiv på arbejdspladsen eller i fagforeningen? Er beskæftigelsespolitik, arbejdsmiljø, pensionsalder, 
social dumping og så videre i allerbredeste forstand lige din interesse? Så registrer gerne oplysningerne 
her: https://sf.membersite.dk/Home/MyProfile eller via denne formular https://www.us13.list-
manage.com/subscribe?u=8375d9ff0b24221a30605a3ce&id=322a2ad8e4 
 

Bestyrelsens arbejde: 
SF-Gladsaxes bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer. Ligesom alle medlemmer har mulighed for at 

komme med ønsker til, hvad bestyrelsen skal drøfte på sine møder. Møderne holdes på Telefonfabrikken. 

De kommende møder er planlagt til: 

• 17. august 

• 17. september 

• 20. oktober 

• 16. november 

• 15. december 

• 12. januar  

Generalforsamlingen er planlagt til den fredag 5. februar 2021. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på telefon: 4234 0323 eller  

mail sf-gladsaxe@protonmail.com. 

 

Rigtig god sommer til alle       

 

Signe Ejersbo 

Formand for SF-Gladsaxe 
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