
 

Arbejdsmøde Søgård 30-05-17 

Til stede:  

Mona K. Hansen, Malene Grindsted, Sadi Tekelioglu, Peter Brooker, Jakob Toksvig, Jens Holm Madsen (ref.), 

Mogens Juul, Linda Brecker, Claus Tversted   

Vedr. kandidatur så har Peter Brooker besluttet at trække sig fra bestyrelsen. 

1. Politikområder fordelt mellem kandidaterne 

Mona 

Småbørnspolitik, familiepolitik, det sociale område, udsatte familier, uddannelse af forældre, arbejdsvilkår 

for offentligt ansatte, børnekonventionen 

 

Sadi 

Kultur(huse), foreningsliv, sport, skoleområdet, microlån, overførelsesindkomst, iværksætteri, 

indvandrerdebat på nye præmisser, infrastruktur, trafikpolitik, genåbning af Gladsaxe Teater 

 

Peter 

Økonomi, jura, ældreområdet: livskvalitet, etniske minoriteter og ensomme, beskæftigelsesområdet: 

rehabilitering, førtidspension og sygedagpenge, handicapområdet, erhvervspolitik 

 

Fælles 

Lokalplaner, byrum, sundhed, (borgerløn), ny politisk kultur, miljø, ungdomspolitik, ligestilling 

”Vi vil gå til grænserne for hvad der kræves – fx i forhold til dokumentation, beløbsgrænser, 

børnekonventionen – fx rettighedsskoler (UNICEF) 

At genfinde Gladsaxes position som pædagogisk foregangskommune – skole, institutioner, 

ungdomsområdet 

Borgerstillede forslag 

Kødløs dag i alle institutioner 

 

2. Samarbejdsaftale 

”passende kommunikation” – det tilføjes: i forhold til form, indhold, timing, tone mm. 

 

3. Politisk katalog / Valgkatalog 



Både kandidater og bestyrelsesmedlemmer forholder sig til egne politikområder og formulerer sig 

omkring disse i ”punchlines” til næste møde: torsdag d. 8.6. kl. 18 – 21, hvor de politiske punchlines 

drøftes. 

4. Vidensdeling med de andre lokalforeninger  

Jens følger op på status for samarbejdet i KOS´s KV 17-udvalg. 

 

Å som bevægelse - aktiviteter: 

• 31.05. HI5 (Mona, Sadi, Mogens, Claus (Å) 

• 03.06. Monas bod  

• (02.06. Søborg natten) 

• 09.06. 16 – 18 planter + taler fra bier og træer +? (Claus, Linda, Mogens) 

• 27.09. Byrådsmøde. Stille et spørgsmål, møde talstærkt op og høre svaret. Spørgsmål stilles 

inden 13.09. 

• 12.08. Fælles cykeltur 10 – 15. Grønne trøjer rundt i hele kommunen. Alle medlemmer 

(grønne) (Linda T-shirts). 

• 26.08. Gladsaxedagen. Tale fra: børnene, ældre, bierne… - særskilt planlægning + planter 

(politik) 

• Midtseptember (stort okt.) Politikkoncert. Åben scene for musikere, sangere med politisk 

indhold + Uffe. Telefonfabrikken 14 – 18? 

• 21.11. 3 valgte kandidater!!! 

 

 


