
 

SF Gladsaxe ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår. 
2020 synger på sidste vers og vi ser tilbage på et år i Coronas skygge. Et år, hvor meget af den politiske 

diskussion måtte føres på distancen og hvor selv 1. maj arrangementet blev digitalt! Selvom mange ting 

lykkedes overraskende godt med møder og politiske diskussioner på TEAMS og ZOOM, længes de fleste af 

os nok efter at kunne mødes fysisk og rigtig mærke det politiske fællesskab.  

2020 var heldigvis ikke kun Corona. Igen i år fik SF-Gladsaxe markeret sig stærkt på den politiske scene og 

vores to byrødder fik med hjælp fra budgetgruppen hevet mange store sejre hjem i budgetforhandlingerne. 

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. 

I efteråret 2020 blev SF-Gladsaxes byrådsmedlem og næstformand for SF Serdal Benli valgt som 

spidskandidat for SF-Københavns Omegns Storkreds til Folketinget med et klart flertal. Tak til 

stemmedeltagelsen. Så selvom et folketingsvalg nok ikke er lige om hjørnet, er det godt at vide, at SF-

Gladsaxe er klar til valgkamp. 

Starten på 2021 vil stadig være præget af Corona restriktioner og manglende mulighed for at samles. 

Derfor har vi valgt at udsætte den planlagte generalforsamling fra den 5. februar til senere på foråret. Ny 

dato følger i kommende nyhedsbreve. SF’s landsmøde er ligeledes udsat og er nu planlagt til den 11-12 

september i Kolding. 

2021 bliver et spændende politisk år for SF-Gladsaxe. Alle kræfter vil blive sat ind på at få et super godt 

valgresultat til kommunalvalget den 16. november. I 2017 var SF-Gladsaxe meget tæt på at få tre mandater. 

Med de mange flotte resultater i den forgangne byrådsperiode og generelt gode meningsmålinger for SF 

satser vi denne gang på at få fire mandater i Byrådet.  

SF-Gladsaxe har sat et stærkt kandidathold, som vi håber alle vil støtte op om. Som altid har vi delt 

kandidaterne op i en A-liste, med de fire kandidater, som partiet vil promovere og en B-liste, med de seks 

kandidater, som også vil være synlige i den politiske debat. 

A-listen består af: Serdal Benli; Dorthe Wichmand Müller; Signe Ejersbo og Lene Spangsberg Søndergaard. 

B-listen består af: Frederik Hoedemann; Holger Grohganz; Bo Bülow; Peter Bo Malinowsky; Gunnar 

Svendsen og Anne Breum.  

 Følg med i nyhedsbrevene og på facebook, når valgkampen rigtig går i gang. Vær med til at give SF-

Gladsaxe et fantastisk valg og en stærk byrådsrepræsentation – der er brug for jer alle! 

Godt nytår! 

Signe Ejersbo 

Formand for SF-Gladsaxe 

 

 

 

Nyhedsbrev december 2020 


