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Der er så meget vi holder af…

Bestyrelsen i DF Glostrup sammen med Pia Kjærsgaard.
Den 25. februar afholdt DF i Glostrup sin ordinære generalforsamling.
Det var en god generalforsamling der afspejlede sammenholdet og optimismen
i vores lokalforening.
Generalforsamlingen satte mange gode mål:
Vi skal arbejde for en større og en stærkere lokalforeningen.
Vi skal være mere synlige med vores politiske holdninger.
Vi skal kæmpe for den nære velfærd i vores dejlige Glostrup.
Og så skal det være sjovt og meningsfuldt, at deltage i det politiske arbejde.
Det gør vi gennem et godt og tillidsfuldt holdarbejde og ved at inddrage vores
gode medlemmer og støtter mest muligt.
Folketingets formand og vores spidskandidat i Københavns Omegn til
Folketingsvalget, Pia Kjærsgaard var gæst på generalforsamlingen, og
Formand for statsrevisorerne Henrik Thorup var dirigent.
Og så står Folketingsvalget for døren.
Det bliver et spændende arbejde og jeg håber mange af vores medlemmer vil
bidrage.
Vi starter allerede nu på gadekampagner. Vi skal omdele valgfoldere, der skal afholdes valgmøder, sættes
plakater op, og meget, meget mere. Kom og være med. Der er brug for alle, til opgaver store og små.
Vi vil holde dig orienteret om vores og vores kandidat Pia Kjærsgaards valgaktiviteter på mail og på Dansk
Folkeparti Glostrups facebookside.
Vi glæder os til en super valgkamp.
Henning Christensen.
Dansk folkeparti Glostrup, formand.

Et Danmark i tryghed og tillid.
Dit land, - dit valg.
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Ridder af Dannebrogordenen.

På kommunalbestyrelsens møde den 13. februar 2019 fik viceborgmester Flemming Ørhem overrakt
ridderkorset af Dannebrogordenen.
Ordenen tildeles af Hendes Majestæt Dronningen, og kan tildeles for mange års fortjenstfuldt arbejde,
f.eks. for mere end 16 års virke i en kommunalbestyrelse.
Flemming blev medlem af Glostrup kommunalbestyrelse den 1. januar 2002, og har i perioden siden været
medlem af de fleste af kommunens udvalg, i hele perioden dog medlem af det magtfulde økonomiudvalg.
Fra 2010 – 2013 var han formand for Teknisk udvalg og fra 2014 til august 2018 var han formand for Miljøog teknikudvalget.
I perioden 2010 – 2013 endvidere formand for Glostrup Forsyning A/S.
Han har tillige været viceborgmester siden den 1. januar 2014, og er det fortsat.
Flemming har været meget aktiv i Dansk Folkeparti i mange år, og var næstformand i Dansk Folkeparti i
Glostrup i perioden 2001 – 2014.
Han udtaler i anledning af udnævnelsen til Ridder af Dannebrogordenen:
- Jeg er ydmyg og beæret, men også stolt af at have fået tildelt Ridderkorset, og ser det som et skulderklap
til det lokalpolitiske arbejde, jeg har gjort i mange år.
Ridderkorset ser jeg som det officielle Danmarks tak for indsatsen indtil nu.
Og det er en tak, som jeg vil lune mig ved - også når det er svært.
Fakta om Dannebrogordenen og Ridderkorset:
Dannebrogordenen blev indstiftet af Christian V i 1671 efter tilskyndelse fra rigskansler Peter Griffenfeld.
Ordenstegnet har form af et kors, og Dannebrogs rød-hvide farver præger ordenens bånd og kors.
Ridderkorset tildeles bl.a. borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har ydet en særlig
fortjenstfuld indsats gennem en længere periode.
Men ordenen har taget en rejse i sin 347 år lange levetid, for da den blev indstiftet, kunne den kun tildeles
danske fyrstelige og adelige mænd. Det blev der ændret på i 1808, hvor borgerligt fødte også kunne
modtage den. Endnu et skridt blev taget i 1951, hvor Frederik IX besluttede, at kvinder også kunne
dekoreres med ordenen.
Tillykke med ridderkorset og en stor tak til Flemming fra hans lokalforening for mange års arbejde i
lokalpolitik for Dansk Folkeparti. Vi glæder os til mange år frem.
Henning Christensen.
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Trafiksikkerhed i Glostrup.
Kommunalbestyrelsen er blevet orienteret om udviklingen af trafikuheld i Glostrup Kommune i perioden
2013-2017.
Administrationen har fået analyseret udviklingen af trafikuheld i kommunen i perioden fra 2013 til 2017.
Uheldskortlægningen i kommunens Vej og Trafikplan 2014 slutter i 2012 og i 2016 blev der udarbejdet en
uheldsanalyse for perioden 2011-2015. Den nye uheldsanalyse bygger videre på disse. Analysen er baseret
på de politiregistrerede uheld.
Glostrup Kommunes målsætning er, at antallet af personskader skal reduceres med 50 % frem til år 2020.
Reduktionen skal ses i forhold til gennemsnittet af antallet af personskader i perioden 2010-2012 som var
14,3. Målsætningen er derfor højst 7 personskader i 2020. Generelt er udviklingen gået i den rigtige retning
til og med 2015, hvorefter det i 2016 og 2017 desværre er gået i den forkerte retning for antallet af
personskader. I 2015 var antallet af personskader helt nede på 3, i 2016 var der 10 personskader og i 2017
var der 17 personskader.
Desværre var der 2 dræbte blandt de tilskadekomne både i 2015 og i 2017.

Da bilisterne for efterhånden fem år siden lystigt
begyndte at krydse Hovedvejen mellem
Bryggergårdsvej og Vestervej fik Dansk
Folkepartis daværende formand for Miljø- og
teknikudvalget hurtigt samlet et flertal, der
byggede ny midterhelle på Hovedvejen mellem
ringvejen og Østervej. Det styrkede i høj grad
trafiksikkerheden på den vejstrækning.

Uheldsanalysen indeholder også en oversigt over de mest uheldsbelastede lokaliteter i kommunen, som er
de kryds og strækninger, hvor der er en koncentration af uheld. Der er i alt 20 lokaliteter, som kan
betragtes som uheldsbelastet. Heraf er 17 af lokaliteterne kryds og 3 er strækninger. Det er stort set
samme uheldsbillede som i den forrige periode 2011-2015 og stort set også samme kryds og strækninger,
som er udpeget. Det er primært de store kryds på Hovedvejen og Ringvejen, som er uheldsbelastede.
Der er heldigvis en del lokaliteter, hvor antallet af uheld er faldet, heriblandt krydsene Ballerup
Boulevard/Ejby Mosevej, Hovedvejen/Ringvejen, Hovedvejen/Banegårdsvej/Nørre Allé samt Hovedvejen på
strækningen mellem Ringvejen og Skolevej/Nyvej. Dette skyldes bl.a. at der flere af stederne er foretaget
ombygninger, som har medvirket til større trafiksikkerhed og et fald i antallet af uheld.
Der er desværre også lokaliteter, hvor antallet af uheld er steget, f.eks. Hovedvejen/Paul Bergsøes
Vej/Tavleholmsvej og Jyllingevej/Ejby Industrivej/Oxbjergvej.
Derudover er der 2 nye lokaliteter som ikke tidligere har været udpeget. Det er krydsene Ejbydalsvej/Ejby
Mosevej og Nørre Allé/Højvangsvej. I krydset Ejbydalsvej/Ejby Mosevej er skiltningen og afstribningen i
krydset forbedret i 2016 for at tydeliggøre vigepligtsforholdene.
Administrationen sørger løbende for at udføre mindre anlægsopgaver til forbedring af trafiksikkerheden og
trygheden. Derudover søges om midler til større projekter i budgetforhandlingerne.
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De foreløbige registreringer af trafikuheld i Glostrup Kommune for 2018 ser på nuværende tidspunkt rigtig
pæne ud. Der har frem til november måned været et væsentlig fald i antallet af personskader i forhold til
2017, så hvis denne udvikling kan holde resten af året, ser det positivt ud i forhold til målsætningen om
højst 7 personskader i 2020.
Dansk Folkeparti har taget orienteringen til efterretning, men vi gjorde opmærksom på, at vores ambitiøse
målsætning naturligvis er, at der slet ikke er personskader i 2020!
Vi kommer jævnligt med forslag, der skal forbedre trafiksikkerheden, og har da også nogle gange den
tilfredshed, at der er opbakning til vores forslag.
Vi har da sat et meget stort fingeraftryk på de forbedringer, der er sket i krydset Hovedvejen/Ringvejen ved
at etablere ”bundne venstresving” i alle fire retninger før og ikke efter ligeud-grønt. Det er en løsning, der
har vist sig at være særdeles effektiv for trafiksikkerheden.
Vi har også sat et meget stort fingeraftryk på ombygning af Hovedvejen med etableringen af ny midterhelle
både mellem Ringvejen og Østervej og mellem Banegårdsvej og Glostrup Hule.

Desværre har den nye flertalsgruppe ikke villet medvirke til ombygning af sideareal på Hovedvejen mellem
Banegårdsvej og Glostrup Hule med etablering af tre nye højresvingsbaner, som vi har foreslået.
En løsning, der skal sænke hastigheden på Ørnevej og Glentevej har Lars Thomsen (tidl. Venstremand) samt
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten modarbejdet i omkring 3-5 år!
Og senest et forslag om etablering af fortov ved Skovbørnehaven på Skovsletten har den nye flertalsgruppe
heller ikke villet medvirke til.
Dansk Folkeparti i Glostrup kommune arbejder dog videre på at få forbedret trafiksikkerheden, og hver en
lille flig, vi kan få gennemført, vil vi glæde os over.
Men det er altså lidt svært med en ny flertalsgruppe, der ikke rigtig vil noget som helst!
Flemming Ørhem. Medlem af Kommunalbestyrelsen for DF.

HUSK VORES MANDAGS MEDLEMSMØDER.

Vi mødes én gang om måneden hvor vi snakker aktuel kommunalpolitik og medlemsanliggender.
Her har du mulighed for at give dine meninger til kende og komme med input til ”den
kommunale dagsorden” på både kort og langt sigt.
Vi mødes kl 17:00 ved indgangen til Rådhusets østfløj. Dørene låses umiddelbart efter.
Kommer du senere kan du kontakte os på telefon 2962 6619
Kommunen er vært med en øl eller vand.
Mandagsmøderne ligger på følgende datoer:
3. april, 6. maj, 2. juni.
Kom også gerne som tilhører på KB møderne.
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Dansk Folkepartis kurser i 2019:
Her et lille udvalg af kurser, som forhåbentlig kan have interesse og som du kan få lyst til, at deltage i.
Kom på EU kursus med Kristian Thulesen Dahl, Peter Kofod, Anders Vistisen og Pia Adelsteen
Dansk Folkeparti afholder EU kurser for alle medlemmer, der gerne vil klædes på til den kommende EU
debat op mod EP valget den 26. maj 2019.
Kristian Thulesen Dahl, Peter Kofod, Anders Vistisen og Pia Adelsteen underviser og gør deltagerne klar
med masser af EU viden og gode argumenter op til valgkampen.
Kurserne er åbne for alle medlemmer, der ønsker at vide mere om EU.
Kurset afholdes
lørdag den 4. maj 2019 på:
Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV
Kurset afholdes fra 10:30 til 16:00. Der serveres frokost samt kaffe og kage.
Transporten er for egen regning.
Tilmelding sker ved at maile til sekretariatet på df@df.dk
Kurser for nye medlemmer
På kurset får nye medlemmer en introduktion til hvordan Dansk Folkeparti er bygget op, vores historie og
hvad Dansk Folkeparti mener på forskellige områder. Herudover hører deltagerne om de forskellige
arrangementer og aktiviteter i Dansk Folkeparti.
Kurserne afholdes.
Søndag den 28. april 2019 på:
Søndag den 24. november 2019 på:
Christiansborg, Fællessalen, 1240 København K
Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted.
Alle kurser afholdes fra 10:30 - 16:00. Der serveres frokost samt kaffe og kage.
Transporten er for egen regning.
Tilmelding sker ved at maile til sekretariatet på df@df.dk
Rigtig god fornøjelse med det som I nu måtte have lyst til, at deltage i.
Mange hilsner fra
Peder Kähler / Næstformand - Dansk Folkeparti Glostrup

KB MEDLEMMER FOR DF GLOSTRUP.
Flemming Ørhem.
Viceborgmester og medlem af Økonomiudvalget, Teknik og Ejendomsudvalget og
Byudviklingsudvalget.
email: f.orhem@glostrup.dk
Tlf.: 2962 6619.

Pia Hagbarth Dahlin.
Medlem af: Social, Sundheds- og
Seniorudvalget. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
email: pia.dahlin@glostrup.dk
Tlf.: 4079 1389.
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DF GLOSTRUP BESTYRELSE.

Formand
Henning Christensen.
hjohs.christensen@gmail.com
Tlf. 4098 9329

Næstformand
Peder Kähler.
kahler.ejby@gmail.com
Tlf. 4055 7502

Kasserer.
Henrik Brøndberg.
henrik@broendberg.dk
Tlf.3125 0816.

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleanter:
Morten Skytte.
Jane Jacobsen.
Jan Hvidkjær.
ms190372@gmail.com
janejac3001@gmail.com
Jeanette Nielsen.
Tlf. 3116 1787
Tlf. 2889 7819
Foto´s kommer.
-----------------------------------------------------------------------------
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Vi hører gerne dine kommentarer og/eller forslag til indlæg.
Du kan sende det til næstformand Peder Kähler på e-mail: kahler.ejby@gmail.com
Send eller giv også gerne Nyhedsbrevet videre til interesserede.
DANSK FOLKEPARTI GLOSTRUP.
Tlf.: 4098 9329. Email: hjohs.christensen@gmail.com
www.danskfolkeparti.dk/glostrup Facebook: Dansk Folkeparti i Glostrup

