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REDAKTIONEN 

 

 

Redaktionen takker alle vores trofaste læsere for året, der gik med mange gode 

modtagne indlæg til Kløverbladet. Håber I alle havde en rigtig god jul. Vi ser frem til i 

det nye år på ny at modtage indlæg til bladet fra jer læsere. Hvis du har behov for lidt 

hjælp til et indlæg, så tøv ikke med at rette henvendelse til os i redaktionen. Vi hjælper 

gerne – vi har også brug for dit indlæg.  

Kløverbladet denne gang var oprindeligt planlagt som et julenummer, men da rådhusets 

trykkeri, som vi har benyttet til trykning af Kløverbladet de seneste 2 år, lukkede med 

udgangen af november måned, så måtte vi tænke lidt alternativt og se på andre 

muligheder for trykning af bladet. Vi kontaktede vores medlem Finn Blohm, der straks 

tilbød sin hjælp og assistance til at få trykt Kløverbladet. Der skal fra redaktionen lyde 

en stor tak til Finn for hjælpsomheden og assistancen. 

I dette nummer af Kløverbladet kan du læse et interessant indlæg fra Elisabeth og Mark, 

der har gjort sig nogle tanker om Hvidovres erhvervs- og industriudvikling, et indlæg fra 

Karoline om kommunale og private klimaambitioner på menuen, Arne har skrevet om 

årets budgetforlig. Der er ligeledes lidt fra den politiske generalforsamling, der blev 

afholdt i november måned og så nogle stemningsbilleder fra arrangementer, som nogle 

af vores mange medlemmer deltog i i det forgangne år. 

 

 

 



 

 

Tanker om Hvidovres erhvervs- og industriudvikling. 
 

Når man følger den politiske debat i Hvidovre, er det sjældent erhvervspolitik eller 
industrien, der står øverst, tværtimod markedsfører kommunen sig som børnenes og 
familiernes by. Erhvervspolitikken opfattes som støtte for denne politik og hjemmesiden 
fremhæver tre elementer: Avedøre Holme (blandet erhverv), filmbyen i Avedøre Lejren 
og Hvidovre Hospital (sundhed). 
 
Formålet med dette lille indlæg er et forsøg på en SWOT-analyse, dvs. en oversigt og 
stærke og svage sider, samt muligheder for og trusler mod en erhvervsudvikling i 
Hvidovre, men især Avedøre Holme. Og selvfølgelig et oplæg til debat. 
 
Blandt de stærke sider er nok beliggenheden, tæt ved København, med muligheder for 
eksterne faciliteter, dvs. støtte eller kontakt til finansiering, jura, teknologi og politik. 
Lufthavnen med både passager- og lufttransport er 15 min væk, og motorvejsnettet er 
veludbygget med kontakt til bl.a. Sverige. 
 
Energiforsyningen er også god, med det høj effektive Avedøreværk og flere vindmøller. 
Hvor mange der skal være, kan så diskuteres. 
Et undervurderet element er en konsekvens af Kommunens grønne linje, der har 
medført, at cykelstierne er godt udbygget, ikke uvigtigt for miljøbevidste pendlere. 
Dette net bør forstærkes med supercykelstier, så tiden på cykel kan konkurrere med den 
offentlige trafik 
 
På andre områder står Hvidovre knapt så godt. 
Det er dyrt at være virksomhed med maksimal dækningsafgift på 10 o/oo, der gør 
kommunen dyrere end vores nabokommuner. 
Den administrative opbakning virker beskeden. Der er tre ansatte til at understøtte 
mere end 2000 virksomheder, mindre end kommunikationsafdelingen inden budget 
2019! Denne rådgivningsfunktion bør absolut styrkes. 
Sagsbehandlingen i byggesager er kritisk lang, og genindførelse af gebyr for byggesager 
kan næppe kaldes erhvervsvenligt. 
Kommunens infrastruktur er heller ikke uden muligheder for forbedring. Hver morgen 
er der flaskehalsproblemer ved Store Hus for både person- og varetransport. Der må 
skabes flere adgangsveje til Avedøre Holme, hvis området skal ekspandere som ønsket i 
fremtid scenariet. 
 
Den offentlige transport må ligeledes forbedres, hvis der skal øget dynamik. 



Det er derfor alvorligt at DSB lukker Linie E's stop ved Friheden, som er et vigtig bus-
centrum. Desværre kommer hverken letbane eller metro længere end til Hvidovre 
hospital, det er alvorligt for de forventede arbejdspladser på Holmene. 
 
Den alvorligste trussel er manglen på industriarealer. 
Der er stadig ledige arealer på de nuværende Avedøre Holme, men de er begrænsede. 
Der er heller ikke mange ledige arealer i øvrigt, og kommunens øvrige 
erhvervsvirksomheder ligger i spredte klumper (eller integreret i villaområderne). 
Situationen forværres af, at der i oplægget til en boligpolitik fokuseres på opførelse af 
flere boliger, dvs. en ikke erkendt konkurrence mellem industriudvikling og 
børne/familielinjen. 
 
Muligheden ligger i udvidelsen af Avedøre Holme både som klimasikring og 
industriudvikling. 
 
Hvilke virksomheder skal der så skal satses på? 
Da arealet er begrænset, kan det ikke være store arealkrævende 
fremstillingsvirksomheder, men området må gøres attraktivt for små og mellemstore 
virksomheder med højteknologi og know-how intensiv arbejdskraft (Mindre lager og 
mere fremstilling af medicinsk udstyr). 
 
Desværre er Hvidovre bagefter flere kommuner, f.eks. Lyngby Tårbæk, med hensyn til 
uddannelser inden for højteknologi og data, så her er et område, der bør være klart 
større focus på. 
Som en begyndelse kunne kommunen arbejde for, at TEC på Avedøre Holme fortsætter 
og støttes i udviklingen af tekniske specialuddannelser (som set med flymekanikerne), 
og samtidig tilskynde til oprettelsen af et teknisk gymnasium, der kan være fødelinje af 
kvalificerede unge til den fremtidige udvikling på Holmene! 
I denne forbindelse bør de forskellige samarbejdsorganer mellem kommunen og 
erhvervslivet intensiveres, så der kan skabes den nødvendig synergi mellem Avedøre 
Holmes kvalifikationsbehov og viften af tekniske uddannelser. 
 
Pengene til udviklingen af infrastruktur og uddannelser 
kan måske tages fra den store kassebeholdning, 
kommunen ligger inde med?? 

 
Vilje og omfang kommer til at bestemme udviklingen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Elisabeth Rasmussen / Mark Poulsen 



Et historisk tilbageblik – fra året, der gik. 

Det lokale cykelløb Hvidovre Tour var atter tilbage på hjul. Efter nogle tekniske 
vanskeligheder med bl.a. manglende polititilladelse til gennemførelse af touren i 2016, 
så blev der atter kørt Hvidovre Tour i 2018. 

Ruten i forhold til sidste år var ikke ændret markant. Som sidste år ud udgik touren fra 
Strandmarkens Fritidscenter og afviklet på en 25 km lang rute alene i Hvidovre. Det er 
Hvidovre Avis og Hvidovre Nærradio, der på ny stod som arrangør af det familievenlige 
indslag i vores by. 

Touren startede som nævnt fra Strandmarkens Fritidscenter, videre langs med Avedøre 
Holme, videre til Gl. Køge Landevej, gennem Mågeparken og slutteligt gik det tilbage 
mod rådhuset. De første kørte ud på ruten kl. 1000 og under touren var der gratis 
vand-, frugt- og chokoladedepoter. 

Hvidovrelisten stillede igen i 2018 med hold, som du kan se:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Og siden sidst ….. 

Hvornår er det sommer? – det er det, når HIF’s Gamle Kæmper starter loppemarked 
foran Hvidovre Rådhus, siges der. 

Der er en del frivillige foreninger, der gør en forskel i Hvidovre. En af disse foreninger er 
HIF’s Gamle Kæmper, der de seneste mange år har afholdt sine meget populære 
markedsdage på lørdage ude foran Hvidovre Rådhus. 

De omtalte markedsdage er velbesøgte, da der er mange stadeholdere. De mange 
”loppere” har et rigtig godt udvalg i alt fra nyt til gammelt. Det er med til at skabe et 
aktivt byliv, ligesom det også er med til at støtte en god sag gennem de ”Gamle 
Kæmper”, der støtter fodbolden bl.a. gennem købet af navnet til Hvidovre Stadion – 
”Kæmpernes Arena”.  

I Hvidovrelisten har vi også været aktive på den front og har gennem de seneste år haft 
en bod, hvorfra vi har kunnet videreformidle budskabet omkring Hvidovrelisten. 

Der vil efter det oplyste også være markedsdage foran Hvidovre Rådhus i 2019. HIF’s 
Gamle Kæmper har allerede offentliggjort datoerne for 2019. De er på lørdage den 11. 
maj, 1. og 29. juni, 10. og 24.august samt 7. september, i tidsrummet kl. 0900 – kl. 
1500. Jeg er sikker på, at vi i Hvidovrelisten har en stand i 2019. 

 

Arne, Thomas og Elin var på plads foran rådhuset den 30. juni. 

 



 
Kommunale og private klimaambitioner på menuen 

 

"Greenpeace har i 2018 undersøgt klima- og fødevarepolitikker i alle 98 kommuner og 
konklusionen er, at ingen har sat sig konkrete mål om at reducere kødforbruget i 
institutioner som vuggestuer, skoler og plejehjem, samt offentlige kantiner."  
I følge Greenpeace, har Hvidovre dog svaret, at "der er indført reducerende tiltag og at 
der i kommunens daginstitutioner kun serveres kød i gennemsnit én gang om ugen, 
blandt andet på grund af omlægningen til mere økologi."  
 
Det er virkelig positivt, da landbrugets klimaaftryk er stort. I 2015, stod landbruget for 
mere end 21% af Danmarks samlede udslip af drivhusgasser. Alene køer og svin, stod 
for 18,9% af det totale udslip.  
 
Mål nr. 13, af FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling, handler om klimaindsats og 
et af delmålene, handler om at integrere tiltag mod klimaforandring i politikker, 
strategier og planlægning. Derfor bør vi ændre planlægningen af vores menuer, både i 
kommunal- og privat regi. Ved at gå fra en gennemsnitlig europæisk kost til en 
vegetarisk kost, sparer vi op til 63% af vores kosts klimaaftryk. Greenpeace taler ikke 
nødvendigvis for at vi intet kød må spise, men blot for "mindre kød, mere grønt", som 
kampagnen hedder. 
 
Kødforbruget har øget med velstanden i vores del af verden. De seneste år, har også 
mange husholdninger gået væk fra de "hurtige kulhydrater". Brød, pasta og kartofler er 
byttet ud med mere grønt, men også mere kød. Andre bytter kødet ud med proteinrige 
bælgfrugter. Men hvordan er egentlig klimaaftrykket, når kikærter og bønner er blevet 
til pulver i en energikrævende tørreproces, inden det skibes til Europa, mikses med 
vand igen og sælges som plantebaseret "veggie-fars"? Hvordan korresponderer energi-
forbruget i tørreprocessen og transporten, med udslippet fra lokal kødproduktion?  
 
Det leder mig til brugen af lokalproduceret og sæsonbaseret mad.  
Mange "gamle" skandinaviske retter, er baserede på kartofler, kålrod, gulerødder og så 
videre. De bør måske "genopfindes".  
Personligt tænker jeg på nogle af mine norske favoritter. Retter fra "mormors køkken".  
 
Traditionsmad. 
 
Det faktum, at kød en gang var en sparsom ressource, viser sig i den meget lille 
mængde kød, der indgår i disse retter. 
Kartoffel-porresuppe med en smule bacon og brød til. 



 
 
Brennsnut, altså brændt snude. Rodfrugttern i en salt, klar suppe, med små stykker 
spegekød i. Så varm, at næsen bliver rød. Og så ball, da.  
Mine tænder løber i vand. Mange kantiner og caféer serverer stadigvæk ball hver 
torsdag. Ball er kogte og rå kartofler, der rives eller køres gennem kødkværnen 
og blandes med bygmel og salt. Til slut formes de som en bold, hvor i der gemmes 2-3 
tern bacon eller salt spegepølse, inden "ballen" koges i 30-40 minutter. Så serveres den 
med, ja, ganske rigtigt: kartofler. 
 
Nu er det ikke sikkert, at norsk ball lyder specielt forlokkende, men det kan måske 
inspirere til at komme i tanker om danske retter, hvor kødet ikke er hovedbestandde-
len af måltidet, men tilbehøret. At vælge kylling fremfor rødt kød eller kødfrie dage, er 
med til at gøre en kæmpe forskel. Og vælges der økologisk, skriver Greenpeace, spares 
der på mængden kød og desuden skånes miljøet og borgerne for pesticidrester.  
 
I Hvidovrelisten vil vi for klimaet og kommende generationers skyld arbejde for at 
sætte en reduktion af kødforbruget på den politisk dagsorden. 
    
Kh. Karoline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvidovrelisten i budgetforlig 

På forsiden af Hvidovre Avis kunne man en uge før vedtagelsen af budgettet for 2019 

læse om den brede politiske aftale. 

Her blev jeg citeret for følgende:   

”I Hvidovrelisten har vi været meget tilfredse med en troværdig og konstruktiv proces 

med fokus på balance i budgettet. Vi har samlet opnået betydelige forbedringer på 

mange af vore mærkesager: Det frivillige arbejde, børn, skoler, miljø samt ældre og 

sundhed. Hermed er der samtidig skabt et godt fundament for det fortsatte arbejde”, 

siger en tilfreds Arne Bech. 

Og vi fik efterfølgende den endelige vedtagelse! 

Forvaltningen havde - som sædvanligt – udarbejdet et flot og relevant materiale til brug 

for det politiske budgetarbejde. 

Heri var der afdækninger af alle politiske områder og besvarelser på relevante spørgsmål 

- med fokus på de væsentligste økonomiske udfordringer: Regeringsaftaler, strukturelle 

ubalancer, effektiviseringer osv… 

De gode intentioner blev fulgt op i de politiske drøftelser, og borgmesteren havde stort 

set hele den sidste måned arbejdet for at skabe en bred aftale. 

Vi oplevede i liste H en medlevende imødekommenhed, der gjorde det let for os at 

deltage mod det fælles mål. 

Hvidovrelisten sætter jo ikke kun fingeren på mange af de ømme punkter i årenes løb, 

men vi værner også om vores frihed som tillidsrepræsentanter for borgerne. Og da vi 

oplevede, at der var tale om reelle forhandlinger, blev det naturligt for os at deltage hele 

vejen. 

Hvidovrelisten har altid ønsket budgetter i balance, og vi har altid forsvaret de 

borgernære områder, der betyder meget for glæden i hverdagen. 

Hvidovrelisten har ikke blot modet til at sige fra men også til at sige til. 

Nu var der så et udspil, hvor alle områder bidrog, og hvor vi igen fandt det vigtigt at 

være med i et forlig/aftale. 

Vi deltager jo i et budget, der har været skånsomt over for de borgernære goder, som jeg 

f.eks. nævnte i avisen, og hvor vi har søgt at finde vore besparelser på områder, hvor det 

er muligt med opstramninger/effektiviseringer. 

Sund-fornuft-justeringer har vi jo altid været glade for. 

Vi havde gerne set, at der kunne tilføres yderligere beløb til både det frivillige 

idrætsarbejde og det frivillige sociale arbejde, samt et større fast beløb til Ældre Sagens 

unikke arbejde i Hvidovre. 

Samtidig glæder vi os over et stærkere fokus på Støjbekæmpelse, fremme af Grøn by, 

Tilgængelighed for handicappede og stærk reduktion af Motionscentertakster 



Hvidovrelisten prioriterer samarbejde meget højt – også med vore nabokommuner. Men 

først og fremmest med og for borgerne. 

 

Derfor har vi også i respekt for vore engagerede vælgere i år valgt at sikre vores 

bevægelsesfrihed og bevægelsesmuligheder ved en aftale om at sidde med ved de 

vigtigste drøftelser de kommende 4 år. 

Budgetforliget er et resultat af en proces, hvor imødekommenhed og enighed klart har 

overgået de uenigheder, der naturligvis er mellem forskellige partier. 

Liste H kan jo arbejde sammen med alle partier bare det går ordentligt til – og netop det 

har jo været tilfældet her.    

Under forhandlingerne deltog fra liste H også Kristina Young (KB) og Karoline 

Cleeman (formand).  Tak for det! 

Med optimisme og gode ønsker for Hvidovrelistens fremtid 

Godt Nytår …     Arne Bech   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne (25 år i Kommunalbestyrelsen pr. februar 2019) & Kristina svarer på spørgsmål 

ved den politiske generalforsamling. 

 

 



 

                           Kalender 2019 
 

 
Medlemsarrangementer: 

7. februar 14.00 - 17.00           25-års jubilæumsreception for Arne 

                på Hvidovre Rådhus. Alle medlemmer 

                er velkomne. Se nærmere i Hvidovre Avis 

    

25. februar 18.30 - 20.00           Åbent bestyrelsesmøde  

                I Ny Kaffestue i kælderen på Rådhuset 

                Indgang i den nordlige gavl fra  

                                                   Claus Petersens Allé 

 

31. marts  10.00 -12.00            Vi deltager I Danmarks Naturfrednings- 

                                                   Forenings affaldsindsamling. 

 

27. april            10.00            Brunch i Stadionrestauranten 

               forud for generalforsamlingen 

 

27. april            11.00            Organisatorisk generalforsamling 

               i Stadionrestauranten 

 

19. september       19.00            Medlemsmøde om kommunens budget  

               og Hvidovrelistens politik 

               på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1 

 

2. november 9.30 - 12.00          Politisk generalforsamling  

               på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1 

      

Bestyrelsesmøder: 

28/1, 25/2, 25/3, 29/4 

27/5 og 24/6              Alle møder afholdes kl. 18.30 på Rådhuset 
   

Kommunalbestyrelsesmøder: 
 

29/1, 26/2, 26/3, 30/4, og 

28/5 og 25/6               Alle møder afholdes kl. 18.00 på Rådhuset 


