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Henrik Bach. Foreningens formand.

Kære medlem af Dansk Folkeparti i Brøndby.
Bestyrelsen i DF Brøndby har talt om, hvordan vi kan blive bedre til at informere dig, om hvad der
sker i din lokale forening. Mange gode forslag er kommet frem, et af dem er bl.a. ved udsendelse af
et nyhedsbrev, hvor vi vil prøve at informere dig, om hvad er drøftet på det seneste
kommunalbestyrelsesmøde, nyt fra Borgen, og hvad er der sket i lokalområdet.
Ud over nyhedsbrevet kan du holde dig orienteret på DF hjemmeside
https://broendby.danskfolkeparti.dk/ samt på vores Facebook side.
Nyhedsbrevet har været lagt lidt på is, grundet Corona og en sen Generalforsamling, hvor der blev
valgt en ny bestyrelse, som nu består af.
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Målet er naturligvis, at give dig et indblik i alt det, der sker i DF i Brøndby. Vi håber samtidig, at du
vil bruge DF i Brøndby Nyhedsbrevet, til selv at komme med gode politiske input, forslag, og
holdninger til din lokale bestyrelse i DF i Brøndby. Så vi sammen kan få en god dialog, og i
fællesskab skabe det DF i Brøndby vi gerne vil have. Du kan sende dine input til Mail:
df.broendby@gmail.com
Vi har afholdt den første klubaften, og her må man nok erkende, at fremmødet var, skal vi sige en
smule tyndt, 3 medlemmer og 4 fra bestyrelsen var mødt frem, det er skisme en anelse dårligt det
bør vi kunne gøre bedre.
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Men vi holder, igen på følgende datoer: 03-11-2020 samt 01-12-2020 klokken 19 i vores lokaler
Vi afholder også Gadekampagne den 14-11-2020 hvor vi håber på, at mange af jer vil være med.
Vi vil være på gaden brøndbyøster i arkaden 10-13

Indlæg fra medlemmer.

Kære medlem, har du noget på hjertet du gerne vil dele med andre, så er Nyhedsbrevet stedet.
Det kan være alt mellem himmel og jord. En politisk holdning, en god ide, eller blot en tanke.
Bestyrelsen håber du vil gøre brug af denne spalte, til gavn for os alle.

Valg til Kommunal bestyrelsen
Vi skal også til at arbejde med valg af kandidater til Kommunal Bestyrelse, så hvis vil prøve at blive
valgt til kommunalbestyrelen, så kom ned til os, på en af vores information aftener der finder sted.
Den 05-11-2020 og Den 19-11-2020 i vores lokaler klokken 18:30
Foreningen byder på et stykke smørrebrød, så TILMELDING ER NØDVENDIG
Frist for tilmelding til mødet den 05-11-2020 vil være den 03-11-2020
Frist for tilmelding til mødet den 19-11-2020 vil være den 17-11-2020

På mail: df.broendby@gmail.com

Nyt fra vores medlemmer i kommunalbestyrelsen.
DF i Brøndby er repræsenteret med hele tre personer i kommunalbestyrelsen. De arbejder hver dag
hårdt på at få sat DF-fingeraftryk på det lokalpolitiske. Med tre repræsentanter i
kommunalbestyrelsen kræver det politisk snilde, velforberedelse og godt samarbejde med de
øvrige partier, får at få sat et DF-fingeraftryk. Og det lykkes faktisk, så en stor tak til vores
repræsentanter i kommunalbestyrelsen, de laver et fantastisk stykke arbejde.
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Allan Runager, 2. viceborgmester. Er repræsenteret i følgende stående
udvalg: Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget,
Beskæftigelsesudvalget

Medlemsorientering fra politiske udvalg, oktober 2020 af Allan Runager

Økonomiudvalget:
Som følge af en høj forekomst af Covid 19 smitte i Brøndby, ønskede Dansk
Folkeparti på september mødet i økonomiudvalget at Brøndby
Kommune orienterede borgerne i Brøndby om antal smittede i de 3 bydele, i stedet
for en samlet opgørelse for hele Brøndby.
Forvaltningens svar var, at de smittetal som Kommunen dagligt modtog fra regionen,
kun var opført som et samlet tal, og at det ikke var muligt at opgøre det anderledes.
Et af vores aktive medlemmer i lokalforeningen satte sig for at undersøge, hvad
andre kommuner oplyste om, og her viste det sig at Københavns Kommune godt
kunne informere på bydelsniveau. Konfronteret med dette faktum udsendte
forvaltningen på Brøndby kommunes hjemmeside en detaljeret kortinformation helt
ned på vejnavne. Også selvom det udelukkende har været Dansk Folkepartis ønske at
kende smittetallet på bydelsniveau, altså øster, vester og stranden og ikke på
vejnavne.
Personligt vil jeg nødigt bevæge mig ind i et ”minefelt” uden et kort som viser hvor
minerne befinder sig, på samme måde vil jeg også gerne vide i hvilke bydele smitten
befinder sig, kun ved at undgå at færdes hvor smitten er kan, jeg og andre undgå at
blive smittet med den potentiel dødelige virus. Det er nu engang pandemiens
grundregel at isolere de raske fra de syge. Hvilket kun er muligt når man ved hvor
sygdommen befinder sig.
Dette afstedkom en voldsom reaktion i de landsdækkende medier, og en opfordring fra
patientstyrelsen om at fjerne informationen fra hjemmesiden. Mig bekendt blev
beslutningen om at udsende og igen fjerne informationen aldrig politisk behandlet, hvilket
giver mig betænkeligheder omkring den manglende politiske styring af kommunen. Det er
efter min mening den etablerede krisestyringsgruppe, bestående af borgmester og
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direktørgruppen skal suppleres/erstattes af folkevalgte politikere fra økonomiudvalget, som
er dem der i sidste ende skal stå til ansvar over for borgerne.

Kebabstade på Tjørnevangen 1, 2660 Brøndby
Strand
Dansk Folkeparti har forespurgt Teknisk forvaltning om lovligheden af en
opstillet kebabstade på Tjørnevangen overfor Cirkle K tanken i henhold til
gældende lokalplan for området.
Forvaltningen erkender i sit svar at der er sket en fejl i sagsbehandlingen,
hvorefter at der er givet tilladelse og et positiv tilsagn til opstillingen.
Sagen har været i høring hos de nærmeste grundejere, herunder Cirkle K,
som er utilfreds med opstilling af Kebabstadet, idet biler til og fra stadet
parkerer på tankens område.
I reglerne for opsætning af handelsboder står der at såfremt kebabstadet
står i mere end 6 uger, skal der søges en byggetilladelse. Såfremt dette
ikke sker skal stadet fjernes.
Vi har fået sagens akter til aktindsigt, det fremgår ikke heraf at der er søgt
eller givet en sådan byggetilladelse, hvorfor vi begærer stadet fjernet.
Efterfølgende har Teknisk forvaltning været på stedet og konstateret at
stadets placering overskrider vejlinjen, og derfor skal flyttes helt, eller til
et andet sted på grunden.
Spændende om, og hvornår det sker.
Dansk Folkeparti mener at lokalplanen og reglerne for placering af
salgsboder skal overholdes.
Såfremt forvaltningen har begået ansvarspådragende fejl ved tilladelsen
må et evt. erstatningsansvar afklares efterfølgende.
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Tom Bech Fredriksen, Næstformand og Kasserer.
Er repræsenteret i følgende stående
udvalg: Børneudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kulturudvalget

Teknik og Miljø.
Der arbejdes videre med udviklingen i Kirkebjerg. Der er på nuværende
tidspunkt opført ca. 173 boliger i forskellige størrelser.
De første en næsten klar til indflytning. Størrelsen varierer fra 65 til 120
M2. Det er leje boliger med en husleje fra 9.700 til 15.000 ekskl. Varme.
Da det blev vedtaget at omdanne Kirkebjerg fra industriområde til
boligområde, var der i kommunalbestyrelsen stor enighed, om at området
skulle udvikles til ejerboliger. Årsagen var, at der i Brøndby er en stor
overvægt af lejeboliger ca. 60 % af alle boliger er udlejning. Alle mente at
det ville give en bedre social fordeling. Der er nu sket det, at på grund af
gunstige vilkår for udlejning de første 5 år så er bygherrerne af boligerne
mere interesseret i at udleje. Med de store huslejer kan man frygte at det
er folk på overførselsindkomst der komme til at bo i disse boliger.
På den gamle postnord grund er alt revet ned og renset op, så
materialerne kan genanvendes.
Da grunden i sin tid huset en produktionsvirksomhed som fremstillede
færdige betonelementer til byggeri, havde de en ikonisk mur ud mod
vejen. Da denne mur vakte gode minder om en arbejdsplads, foreslog
Dansk Folkeparti den nye ejer at der kunne laves et åbent hus dag, hvor
man kunne komme og få et stykke mur. Men den blev revet ned og
destrueret. En industri er slut, nu er det boligområde. For at kunne tage
stilling til fremtiden er det vigtigt at kende fortiden og vi mente at muren
var et godt minde om fortiden og ville være et godt aktiv i beskrivelsen af
nutiden. Det er noget, der en meget brugt andre steder i byen.
Et eksempel på dette er Valby og det gamle grøntorv. De gamle søjler
bruges til at indramme en park.
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I Brøndby strand skal der som alle ved nedrives 5 højhuse. Derfor skal der
tages stilling til hvad der skal være på disse grunde. Brøndby kommune
har sat gang i processen. Politikere, boligforeninger og andre
interessenter. Det bliver en rigtig lang proces.
Hvis du har nogle flyvske ideer så kom med dem, så tager vi dem med.

Stormflod
Hvis den værste tænkelige situation er ude kan dele af Brøndby strand
blive oversvømmet. Derfor er det vigtigt at vi får udarbejdet en plan for
hvordan vi bliver mindst ramt når den kommer.
Det som også er vigtigt er at få klarlagt hvem der skal betale. Er det
kommunerne, staten, eller er det grundejerne. Det kunne også tænkes at
det blev en kombination.

Børneudvalget.
Skolen i Brøndby Strand, er på grund af stort fravær og dårlige karakterer
sat under administration. Hvilket betyder at undervisningsministeriet er
kommet for at hjælpe skolen.
Dansk Folkeparti har i en meget lang periode påpeget netop det store
fravær på skolen som et stort problem. Skolen, med den leder som er
ansat, har ikke magtet at få eleverne til at komme i skole. Den nuværende
leder har været ansat i ca. 25 år på skolen. De sidste par år som leder.
Dansk Folkeparti har direkte spurgt om man synes det er den rette leder
der er ansat på skolen. Svaret er ja fra de andre partier. Derfor bliver der
ikke gjort noget på den front, i stedet ansættes der personale til Task
Force skolevægring.
Der er afsat ca. 9 millioner til dette. Penge kunne bruges bedre hvis ikke vi
var kommet i den situation som skolen er i.
Igen bruger vi indirekte penge på vores indvandring.
Skolen har ca. 70 % elever med anden etnisk baggrund.
For at komme dette til livs skal vi have en 100 % kommunal bolig
anvisning. Først da kan vi styre den sociale sammensætning.
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Kultur.
På kultur området er der ikke sket meget i disse Corona tider.
Bibliotekerne åbner og lukker og arrangementet bliver aflyst. Det har og er
en mærkelig tid.

Budget.
Det fulde budget kan ses på kommunens hjemme side.
Hvorfor er dansk folkeparti med i budgettet.?
Det budget som forvaltningen, og Socialdemokratiet oprindelig fremlage
indeholdte så mange besparelse på de ældre, at vi ikke ville være med.
Ved at melde os ind i forhandlingerne har vi fået de værste besparelser
luget ud. Her vil jeg nævne nogle af dem som er luget ud. Alle tal er i
tusinder.
Afskaffelse af årlig hovedrengøring

-426

Reduktion af aktiviteter i pensionist husene

-274

Reduktion af aktivitetsområdet ældrecenter

-321

Reduktion af kol og diabetes sygeplejersker

-70

Reduktion af bolig støtte til borger med fysisk eller psykisk
nedsat Funktionsevne eller særlig sociale problemer

-550

Reduktion af aktiviteter i multihuset

-275

Ovenstående er bare et udpluk af hvad der oprindelig var forslået af
besparelser. I det endelige budget teksten føler vi at der er lyttede til
vores ønsker.

