
 

Budget 2021 – med stærke SF-mærkesager! 
Det politiske efterår er i gang og SF Gladsaxe kan allerede nu fejre, at vi fik sat et super stærk fingeraftryk 

på kommunens budget for 2021. Samtidig er vi så småt ved at varme op til kommune- og regionsvalg i 2021 

og sikre, at vi er klar til et folketingsvalg, hvornår det end måtte komme. 

 

SF står stærkt efter vedtagelse af Gladsaxe kommunes budget 2021:  
Vi kan se tilbage på en meget tilfredsstillende budgetproces i Gladsaxe kommune. Vi havde en meget 

velfungerende budgetgruppe, som gennem politiske diskussioner støttede vores to byrødder i 

forhandlingerne. Det er tydeligt, at vores to byrådsmedlemmer Dorthe Wichmand Müller og Serdal Benli 

har et godt og fortroligt politisk forhold til borgmesteren, hvilket er vigtigt, når budgetprocessen spidser til.  

SF Gladsaxe fik rigtig mange af vores mærkesager igennem. En af de vigtigste er, at vi som en af de få 

kommuner i Danmark får minimumsnormeringer allerede fra 2021, det er et jætte-løft af kvaliteten af vores 

børnehuse. En anden sejr som mange Gladsaxe borgere får glæde af, er, at der etableres kommunale baner 

til den populære sport padel – i andre kommuner er der alene private padelbaner, som er dyre at benytte. 

 

Budgettet giver grundlag for spændende, politiske diskussioner 
Budgettet for 2021 rummer også flere undersøgelser, som kan danne grundlag for spændende, politiske 

diskussioner i vores partiforening. Vi får mulighed for at drøfte resultatet af undersøgelser af både hvordan 

vikarordningerne på skolerne kan forbedres og af de fremtidige anvendelsesmuligheder for Bagsværd Forts 

indendørs arealer. Du kan læse mere i SF Gladsaxes nyhedsbrev, når undersøgelserne foreligger. 

 

Medlemsmøde den 19. oktober kl. 19.00: Udpegning af folketingskandidat og orientering 

om aktuelle, landspolitiske emner. Beslutning af opstillingsform af kommunalvalgs 

kandidater og drøftelse af politiske mærkesager. Tilmelding påkrævet. 
SF Gladsaxe holder medlemsmøde med flere spændende emner. Vi skal have besluttet, hvem vi opstiller 

som folketingskandidat fremover. Vores hidtidig kandidat Serdal Benli, der stiller op igen, har lovet at holde 

et oplæg om de landspolitiske tendenser, har ser som næstformand for SF. 

Ud over folketingskandidat, skal vi have gang i struktureringen af den kommunale valgkamp, november 

2021. Det gør vi med valg af opstillingsform og drøftelse af, hvilke politiske mærkesager vi skal gå til valg på. 

Mødet er planlagt til at blive holdt i mødelokale 2 Men for at sikre, at vi overholder Covid19 restriktioner, er 

tilmelding påkrævet. Senest tilmelding den 15. oktober. Hvis vi bliver for mange, afholdes mødet virtuelt.  

 

 

Nyhedsbrev september 2020 



Opstillingsmøde med opstilling af kandidater til kommunalvalget 2021 den 11. november – 

tilmelding påkrævet. 
Mens et folketingsvalg nok er langt ude i fremtiden, så er kommunalvalget lige om hjørnet! SF-Gladsaxe 

satser på, at vi ved kommende valg får valgt tre politikere ind – vi var meget, meget tæt på sidste gang! Så 

vi skal have rigtig mange og rigtig stærke kandidater og vi tænker, at det lige er noget for dig!  

Hvis du ikke selv har en byrådspolitikker i maven, så er mødet den 11. november muligheden for at møde 

dem, der stiller op og høre om deres politiske mærkesager. Mødet starter kl. 19.00 og er planlagt til at blive 

holdt i på Gladsaxe Hovedbibliotek, mødelokale 2. Men for at vi kan sikre, at vi overholder Covid19 

restriktioner, er tilmelding påkrævet. Senest tilmelding den 3. november. Hvis vi bliver for mange, 

afholdes mødet virtuelt.  

 

Vær aktiv gennem SF-grupper: 
En anden og meget givtig måde at deltage i den politiske debat på, er ved at melde sig til en af SF’s mange 

debatgrupper. Her har du mulighed for at debattere med andre politisk aktive og også mange af vores 

politikere på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Du kan se debatgrupperne på SF’s medlemsside. 

Jeg håber, at du finder nogen af de mange tilbud, der er i dette nyhedsbrev spændende og glæder mig til at 

se dig til. Hvis du har ideer, ønsker, spørgsmål eller andet, er du meget velkommen til at kontakte mig. 

 

Med venlig hilsen 

Signe Ejersbo 

Formand for SF-Gladsaxe 

Telefon: 30109662 

Mail: sf-gladsaxe@protonmail.com 

 

 

 

mailto:sf-gladsaxe@protonmail.com

