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Kære læser. 

Vi har i redaktionen hermed fornøjelsen af at udsende endnu et nyt 

nummer af Kløverbladet. 

I dette nummer er der bl.a. et lidt større indlæg med præsentation af 

Hvidovrelistens kandidater til efterårets kommunevalg, der som bekendt 

finder sted den 21. november, ligesom der er en kort løbsbeskrivelse fra 

Hvidovre Tour 2017.  

I redaktionen har vi gjort os vore tanker om, hvad der har været særligt 

fokus på i vores kommune. Her er det meget iøjnefaldende, hvad der bliver 

sagt og gjort samt ikke mindst ikke gjort i sagen om Hvidovre Motionscenter. 

Elisabeth har et indlæg om ønsker til debat og inddragelse af vore 

medlemmer og Gert har et indlæg med afsluttende bemærkninger til 

føljetonen om ”Borgergruppen Allingvej”.    

Slutteligt en lille opfordring til vore mange medlemmer. Sidder du inde med 

nogle tanker eller emner, som du kunne tænke dig at dele med de øvrige 

medlemmer, så tøv ikke med et indlæg til Kløverbladet. Vi hjælper gerne og 

tager imod indlæg med kyshånd. 

Mange venlige sensommertanker og hilsner fra 

 

Redaktionen. 

Frank har med sine tegninger været med til at give bladet et ”pift”.   

                   Her er han foreviget under en studietur til Århus. 



DIN MENING! 
 
Kære Hvidovrelistemedlem. 
 
Her på redaktionen vil vi gerne høre din mening om aktuelle emner. 
Hvidovre kommune er i gang med projekt Bymidte. Derfor vil vi i den forbindelse høre din 
mening om Risbjerggård. Skal stedet bevares? Skal hele bygningen bevares eller er dele af 
den mere bevaringsværdige end andre? 
Hvis Risbjerggård bevares, hvad skal bygningerne så bruges til? 
Synes du, at Risbjerggård har en betydningsfuld plads i fremtidens Hvidovre? 
 
 

 
 

Skriv til os på: elwera00@gmail.com. Din kommentar kan være anonym, så længe 
redaktionen kender din identitet, men du er også velkommen til at sætte navn under. 

Vi glæder os til mange indlæg i næste udgave af bladet. 
 
MVH  Elisabeth 

 
 

 

WE WANT YOU FOR 

A BETTER HVIDOVRE 
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Hvidovrelisten deltog i ”De Gamle Kæmpers” marked, der blev afviklet den 24. juni 

2017 foran Rådhuset. 

Her er lidt stemningsbilleder fra dagen 

 

Fire H-kandidater:  Set fra venstre Arne, Thomas, Kristina og Bo.  

 

Arne og Raza i samtale. 

 

 



Allingvej – igen, igen. 

 

I sidste nummer af Kløverbladet kom jeg med nogle betragtninger omkring 

”Borgergruppen Allingvej’s” arbejde med at få myndigheder og politikere til i 

samarbejde med borgergruppen at få talt sammen, blive inddraget og ikke mindst hørt 

med henblik på at få bragt de bedste løsninger frem til en effektiv bekæmpelse af 

støjgenerne fra motorvejen og nu også snart den kommende København-Ringsted 

Bane for beboerne langs med Allingvej. 

”Borgergruppen Allingvej” havde regnet sig frem til, at der med det foreliggende 

projekt alene vil ske en minimal reduktion af støjen samtidig med, at der kun vil blive 

anvendt halvdelen af det afsatte beløb på 16 mio. kr. Hvad resten af beløbet vil blive 

anvendt til, kan man kun gisne om. Et er dog klart – det vil ikke komme de støjramte 

borgere i Hvidovre til gavn.  

Der er 3 støjskærme i spil langs med Allingvej. Der er støjskærmen fra Ulstrupvej og til 

Avedøre Havnevej. Denne støjskærm er finansieret gennem en tillægsbevilling i 

Folketinget. Så er der støjskærmen fra Hvidovrevej til Ulstrupvej. Denne støjskærm er 

finansieret af overskydende midler fra en pulje i vejdirektoratet og besluttet af 

Folketingets Trafikudvalg. Den sidste støjskærm til 19 mio. kr. er besluttet af 

forligskredsen omkring banen og taget fra en særlig støjpulje. Denne støjskærm skal 

opsættes mellem motorvejen og jernbanen. Her har vejdirektoratet oplyst, at de vil 

indkalde borgergruppen til et informationsmøde primo 2017. Lige her og nu har 

borgergruppen dog intet hørt, men håber dog fortsat på, at mødet vil finde sted. 

 

 

Målet med de nævnte støjskærme er estimeret til at reducere støjen med 5-7 dB og 2-4 

dB i boligområdet ved Allingvej. Det sidste kan som nævnt først måles, når jernbane 

står klar til drift ultimo 2018. 

I skrivende stund er den ca. 800 meter lange støjskærm mellem banegraven og 

Allingvej etableret. Der mangler så lige lidt beplantning og oprydning på arealet, hvor 

der tidligere var grøn bevoksning. Der er ingen officielle målinger af støjniveauet efter 



opsætningen af støjskærmen, men ifølge borgergruppen, der til formålet har lånt 

måleudstyr af en engageret borger, så ligger støjniveauet omtrent status quo. Af 

indlysende årsager er der jo ikke mulighed for at måle den kommende støj fra 

jernbanen, så det er alene støjen fra motorvejen, som der kan måles på.  

Endelig er der så selve Allingvej, der bærer tydeligt præg af det tidligere anlægsarbejde. 

”Som en tidsrejse til det tidligere Østtyskland”, sådan beskrev et af vore kære 

medlemmer med fingeren på pulsen, Leif Meilgren, Allingvej i vor lokalavis. Jeg kan kun 

give ham ret. Hele reetableringen af Allingvej har været en farce, hvor inkompetente 

politikere har stået i kø for at give deres besyv med uden medinddragelse og dialog 

med berørte borgere.  

 

 

Allingvej før afskærmningen blev nedtaget. Ellers alt ved det gamle 😊 

MVH  Gert 

 

 

 

 



HVIDOVRE TOUR – EN SØNDAG PÅ CYKEL 

Hvidovre Nærradio og Hvidovre Avis arrangerede søndag den 27. august Tour de 
Hvidovre og i år med en rute på 20 km. Ruten var ny i forhold til tidligere år og var 
alene lagt i Hvidovre. 

Der var tale om en familievenlig rute startende fra Strandmarkens Fritidscenter via 
stien langs med Avedøre Holme og Køge Bugt, via stien langs med Vestvolden til den 
nye bro ved København-Ringsted Banen, hvor der samtidig var indlagt et godt depot til 
at få fyldt kroppens depoter op. Turen gik så tilbage ad samme sti gennem Mågeparken 
til Strandmarkens Fritidscenter.  

Hvidovrelistens hold startede kl. 0945 og var igen repræsenteret af mange medlemmer 
med følge. Jeg mener, at vi var 29 startende deltagere. Det skal ikke udelukkes, at der 
var nogle, som samme morgen måske trak følehornene lidt til sig, da der kom et 
gevaldigt kraftig regnvejr ind over Hvidovre lige før starten på løbet. Der var vist 32 
tilmeldte fra starten. Deltagerne var som vanlig i ført den flotte klassiske Hvidovreliste-
vest, hvor budskabet om tryghed mere end nogensinde er aktuel. 

Turen var veltilrettelagt med mange frivillige hjælpere, der viste vejen videre for de 
deltagende cyklister på steder med vejforgreninger og -kryds m.v. Ruten var godt 
skiltet, men alligevel er det dejligt at se, de mange frivillige hjælpere på turen. Uden 
dem havde det ikke været muligt at gennemføre touren. 

Efter starten var det op til de enkelte deltagere at finde sammen med andre, der som 
mål havde at få en god, familievenlig cykeltur på en dejlig søndag. Der desværre blev 
lidt skæmmet af, at det ikke var alle deltagere, der desværre fuldførte turen. Der var 
enkelte, der havde deres helt egen konkurrence og det blev bemærket, at Lars Cramer-
Larsen var hurtigste Hvidovreliste-deltager med tiden 40 min. og 24 sek. Tæt fulgt af 
Karolines søn, Oscar, der cyklede på 46 min. og 20 sek. Resten af familien mener jeg 
kom ind ca. ½ time efter. Tidtagningen foretages via chip, der er placeret i de enkeltes 
udleverede løbs numre. Som nogle måske ved, så har jeg sidste år fået udskiftet mit 
højre knæ, der er erstattet med en letmetals model. Jeg var før starten lidt usikker på, 
hvorvidt det måske kunne tolkes som en form for mekanisk doping og dermed ende op 
i en diskvalifikation, men har ikke hørt noget om at dette skulle være tilfældet. Vi går jo 
ind for rent ”trav” i Hvidovrelisten.  

Som nævnt er det selve deltagelsen i et motionsløb i godt socialt samvær, der tæller. 
Det blev det også, idet man fik talt med andre deltagere undervejs, hvor aktuelle 
politiske emner blev drøftet – herunder det kommende valg. Som nævnt var det ikke 



alle deltagere, der var lige heldige. Det blev bemærket, at hr. og fru Løber begge vandt 
en større grisebuffé på deres startnumre.  

Som nævnt så lidt malurt i bægeret og idyllen forsvandt for en stund, da vor 
næstyngste deltager Gustav ca. 2 km før mål styrtede på sin cykel. Øjenvidner 
berettede om et voldsomt styrt med grimme ansigtslæsioner og efterfølgende 
behandling på skadestue og tandlægevagten. I skrivende stund går det bedre med 
Gustav og efter de sidste bulletiner, så har han det heldigvis meget bedre og slipper 
efter det oplyste med forskrækkelsen og ikke nogen mén efter styrtet. Sender Gustav 
de venligste tanker. 

Jeg håber, at Gustav er frisk og klar til næste Hvidovre Tour. Det håber jeg også I andre 
er.  

MVH  Gert 

 

 

 

 



Hvidovrelistens kandidater 2017.  

 
 

Her følger en kort præsentation af de kandidater, der er på Hvidovrelistens hold til 

efterårets kommunevalg. Da vi alle kender de to byrådsmedlemmer, Kristina, Arne og 

vor formand Mona, så har vi set bort fra dem. Til gengæld så har to seneste nye 

kandidater meldt deres ankomst og vil uden tvivl på fornemste vis komplementere de 

oven for afbillede kandidater. Resterende kandidater præsenteres i næste nr.   

Valgudvalget arbejder støt og roligt med en kandidatliste, der virker meget kompetent, 

fagligt funderet og har en lige blanding af kvinder og mænd med stor erfaring fra både 

den private og offentlige sektor. 

Kandidaterne præsenterer sig i uprioriteret rækkefølge som følger: 

Frank Løber. 

59 år, gift med Lisbeth og to børn som er flyttet hjemmefra. Født og opvokset i 

Hvidovre. På nær 3 år i Søværnet altid boet i Hvidovre. 1983 ansat i Toldvæsenet 

(Told*Skat og nu SKAT).  Har arbejdet med rigtig mange forskellige artede og 

spændende arbejdsopgaver, bl.a. kontrol af virksomheder, Told og skattefoged, 

funktionschef og de sidste 16 år har fokus været på Uddannelse og 

kompetenceudvikling.  



Jeg har været med i Hvidovrelisten fra starten og bestyrelsesmedlem et år efter 

starten. Har været formand for Hvidovrelisten i 8 år og er nu næstformand. Jeg har 

stillet op til kommunevalg 3 gange, og har i et par perioder været i 

kommunalbestyrelsen, som afløser for Gert og Arne i orlovsperioder. 

1. Jeg mener Hvidovre er en fuldt udbygget kommune. Så fokus skal ikke være på at 

”vækste”, men at gøre det endnu bedre at være borger og virksomhed i 

kommunen. Grønne, tilgængelige og fritidsrette områder. En bygningsmasse, der 

tager hensyn til dem som bor i bygningerne, men sandelig også dem, som er 

naboer til eksisterende og kommende bygninger. 

2. Vi skal have en ledelse af kommunen og dermed forvaltningerne, som har fokus 

på, hvad der er bedst for borgerne. Selvfølgelig under hensyn til gældende 

lovgivning, men jeg har i rigtig mange år savnet nogle pragmatiske løsninger, der 

i mine øjne ofte har kunnet løse relativt overskuelige udfordringer. 

3. Vi i Hvidovre skal igen kunne være stolte af vores skole og fritidsindsats. De 

frivilliges vilkår skal forbedres, så det arbejde opleves som motiverende af 

mange. 

Ulla Brund Jensen 
 
44 år, mor til 2 skønne unger på henholdsvis 9 og 14 år.  Opvokset i Hvidovre, hvor jeg 
også har boet det meste af mit liv – nu i rækkehus i Stationsbyen, hvor jeg er rigtig glad 
for at bo.  
Jeg er uddannet på Roskilde Universitets Center omkring årtusindeskiftet. Siden har jeg 
arbejdet med arbejdsmiljø. De sidste 13 år indenfor bygge- og anlægsbranchen. P.t er 
jeg ansat i entreprenørvirksomheden Aarsleff A/S med kontor på Avedøre Holme. 
Jeg har været med i og opstillet for Hvidovrelisten fra starten, og har både været 
bestyrelsesmedlem og næstformand.  
Jeg plejer at sige, at min vigtigste ambition for Hvidovre er en by i balance. Med det 
mener jeg flere ting: 

1. Hvidovre skal være for alle alders- og indkomstgrupper 

2. Vi skal værne om det bedste byen allerede kan tilbyde; herunder foreningslivet 

og de grønne/blå områder. 

3. Byudviklingen skal foregå med inddragelse af berørte og med fokus på helheden. 

Alternativet til udvikling er afvikling 

4. Transportmuligheder samt adgangen til institutioner og offentlige tilbud skal om 

muligt fordeles, så de matcher behovet i de respektive byområder 

5. Økonomien skal hænge sammen 

6. Her er plads til dine ideer ….. 

 



Gert Krogstad-Nielsen. 

62 år, politiassistent og underviser på Politiskolen, boende på Engkær i Hvidovre nord. 

Gert er for nuværende 1. suppleant til kommunalbestyrelsen og har tidligere i perioden 

fra 2001 til 2013 været medlem af kommunalbestyrelsen. Som 1. suppleant har jeg 

deltaget i Hvidovrelistens gruppemøder op til de enkelte KB-møder og understøttet 

vore 2 medlemmer i byrådet.  

Gert er gift med Sissel og morfar til Aksel og Vilhelm.  

Mit udgangspunkt er, at Hvidovre skal være borgernes kommune – ikke politikernes. 

Det vil sige, at udviklingen i Hvidovre, der er en fuld udbygget kommune fx. Avedøre 

Holme, skal ske i samarbejde, dialog og åbenhed – også i forholdet til kommunens 

borgere. 

I de seneste år har jeg engageret mig i ”Borgergruppen Allingvej” for bl.a. sammen med 

berørte borgere langs med Allingvej at få indflydelse på bekæmpelse af støjen fra 

motorvejen og den kommende København-Ringsted Bane.  

Sammen med de øvrige kandidater i Hvidovrelisten, der sætter tæring efter næring, vil 

jeg bl.a. fortsat arbejde for en styrkelse af skoleområdet, der skal have et tiltrængt løft 

ikke mindst gennem øget respekt for lærerne, pædagogerne og skolebestyrelserne. 

Sikre skoleveje er et must. 

Jeg vil også fortsat have fokus på trængselsproblemer og trafikken i kommunen bl.a. 

gennem øget ”sort-plet-arbejde” og ”grå strækninger”.  

Der er behov for et paradigmeskift i kommunen. Det politiske arbejde skal være præget 

af medinddragelse, tolerance, åbenhed, dialog, ærlighed samt ikke mindst gensidig 

respekt og tillid uanset sagens karakter eller emner. Der skal strammes op på 

administrative procedurer, således at alle berørte borgere bliver behandlet i henhold til 

god forvaltningsskik. 

 



Bo Henrik Andersen     

46 år, forlovet med Celina og har en datter på 19 år. Født og opvokset i Allerød, nord 

for København. Jeg flyttede til Hvidovre i 2009, og har fra min tidlige start i Hvidovre 

været aktiv i lokalområdet. Jeg bor i Friheden, hvor jeg aktivt deltager i det lokale 

beboerdemokrati, som medlem af organisationsbestyrelsen og næstformand i 

afdelingsbestyrelsen. Jeg er aktiv deltager i den politiske debat i Hvidovre, og var 

kandidat ved kommunalvalget i 2013 for et landspolitisk parti. 

Jeg valgte i 2016 at melde mig aktiv hos Hvidovrelisten. Det er i lokalpolitikken min 

interesse ligger, og jeg tror på, at vi lokalt har et bedre beslutningsgrundlag end de 

landspolitiske partier, der har et hensyn til Christiansborg, der skal plejes. 

Min politiske interesse er bred med fokus på det lokale og nære. Tre udvalgte områder 

er: 

Kommunens økonomi er omdrejning for det hele. Vi skal skabe et økonomisk råderum i 

kommunen, sådan at vi sikrer, at de svageste i vores samfund får den hjælp, som er 

nødvendig og ikke nødvendigvis ud fra lovens mest snævre fortolkning.  

Dagtilbud: Der er en tendens til at jo større des bedre. Vi skal værne om vores 

institutioner og sikre, at vi har en bred vifte af tilbud. For mig er det både små og store 

institutioner samt en stærk dagpleje. Børn er forskellige, og derfor skal vi også have 

tilbud, der passer til de forskelligheder. 

Erhverv: Hvidovre skal have et stærkt erhvervsliv og gode lokale arbejdspladser. Det 

kræver, at der skabes gode rammer og vilkår. Jeg mener derfor, at der skal politisk 

fokus på området. 

 



Raza Mustafa   

Jeg har boet i Hvidovre siden 2005, og har arbejdet på Avedøre Holme siden 2006. 

Siden 2002 har jeg i min fritid lavet lokalradio og været aktiv i foreningslivet.  

Hjertesager.  

 

1.    Socialpolitik som hjertebarn  

 

Jeg ved, at vores samfund ofte svigter de svage. Her tænker jeg på vores ældre, børn og 

handikappede. De ældre borgere er dem, som har bygget vores samfund og kommune 

op. De har arbejdet for den velfærd, vi kender til. Respekten for den ældre generation 

skal tilbage på kommunebordet.  

Børn er vores alles fremtid, derfor vil jeg arbejde for at investere i dem. De skal nemlig 

føre vores velfærdsmodel videre. For vores alles skyld.  

De handikappede skal hjælpes bedre end i dag og skal modtage den hjælp, som de har 

behov for. Vi skal bruge deres kompetencer endnu mere, så de ikke føler, at de er en 

belastning for samfundet, men at de også bidrager.  

 

2. Trafikken i Hvidovre – Et miljøproblem 

 

Trafikken er et stort problem i myldretiden for enkelte områder i Hvidovre. Hvidovre er 

en transit by, det ved vi. Derfor skal der arbejdes hårdere for at få trafikken til at glide 

hurtigere. Jeg ønsker, at vi har miljøvenlige biler. Vi skal ikke gøre vejene smallere, for 

sådan får vi nemlig ikke mindre biltrafik i byen, men blot mere forurening. Tænk på 

Hvidovres miljø, for det gør jeg.  

 

3. Multikulturelle Hvidovre 

Hvidovre er en multikulturel by, og det sætter sine spor. Positivt og negativt. Her bor 

der 18,4% med en anden etnisk baggrund end dansk. Af disse, er 4,3 % fra EU, og 14,1% 

fra ikke EU lande.  

Jeg vil meget gerne være med til at bygge broer mellem borgerne i Hvidovre, og løse 

vores fælles problemer på integrationsområdet. For det er vores fælles problemer, og 

det har politikerne oftest svært ved at indse. 



 Thomas Skouboe.   

48 år gift med Frida, datter på 9 år. 

Boet i Hvidovre siden ganske lille, og efter nogle afstikkere kom jeg tilbage til Hvidovre i 
2009. Har dog altid bevaret tilhørsforholdet til Hvidovre, da forældre og 
bedsteforældrene boede her, samt at jeg arbejdede i Hvidovre Tennisklub. 

Jeg er Bachelor i økonomi fra Syddansk Universitet og arbejder fuldtid med tennis, 
således er jeg sportschef i KFUM Tennisklub og ekspertkommentator på Eurosport. 

Mine interesser er mange, alt fra børn, ældrepleje og foreningslivet. 

Vi skal gøre Hvidovre til et endnu bedre sted at være og bo. Det kræver efter min 
mening: 

1. Ærlighed, sig det som det er. Politik handler ofte om følelser, men lad os handle ud 
fra fakta. 

2. Nytænkning, nye mennesker, nye ansigter, nye ideer. 

3. Effektivisering, bedre beslutningsprocesser, kortere vej fra idé til handling. 

 

 

har nøglen til en ny måde at 
lede og forvalte Hvidovre på! 



 

Karoline Cleemann   

43 år, født og opvokset i Norge, udstationeret i Syd-Korea for Maersk efter endt 

elevuddannelse. Gift med Casper og bosat i Hvidovre, som de seneste 17 år har været 

”hjemme” for os og vores tre drenge, på 12, 14 og 16 år. 

Byttede Maersk ud med småbørnsliv og fem gode år i Hvidovre Dagpleje, inden DTU 

fristede med ingeniøruddannelse. Har de sidste 6-7 år arbejdet som rådgivende 

ingeniør med produkt- og systemudvikling. Har således bred baggrund fra både 

kommerciel- og teknisk sektor, samt omsorg- og undervisningsstillinger.  

Er ny på Hvidovrelisten og meget glad for at bringe arven fra en politisk aktiv mor og 

morfar videre - et naturligt trin videre fra poster i skolebestyrelse og SKOK, samt frivillig 

foreningsindsats i HIF og HVSK. 

1. Jeg er specielt optaget af miljøværn, klimaudfordringer, idræts- og skolepolitik. Jeg 

mener, vi skal værne om Hvidovres grønne og blå arealer, om borgernes og 

foreningernes frie adgang til natur, til lands og til vands.  Derudover skal 

idrætsfaciliteterne og skolerne have et løft. Dagens klassekvotienter, indeklima og 

skoledagens længde bekymrer mig.  

2. Hvidovres borgere skal kunne forholde sig til fornuftigt udformede lokalplaner og 

have tillid til at disse ikke ændres, hver gang der er ønske om at bygge høje huse.  

3. Jeg mener, der skal være en holistisk strategi for Hvidovres udvikling med fokus på 

borgernes trivsel. Der skal investeres i byrum, hvor vi har lyst til at være, samt 

udvikling og opgradering på alle de områder, der allerede er påvirket af, at Hvidovre 

har fået flere borgere. 

 



Elin Palm.  

Jeg er 63 år, er gået på efterløn efter 39 år som pædagog i Hvidovre Kommune, heraf 

de sidste 30 år som souschef i Bredalsparkens børnehave. 

Er gift med Poul og har en voksen datter - Louise. Er født i Hvidovre og gået på 

Dansborgskolen, har kun været væk fra kommunen i 9 år, da jeg boede på Amager. Har 

spillet håndbold i H.I.F. I 50 år og har i alle årene haft frivilligt arbejde i klubben. 

Gennem midt arbejdsliv har jeg haft tillidsposter som medarbejder-, sikkerheds- og 

tillidsrepræsentant. Desuden har jeg siddet i børnehavens bestyrelse. 

I dag sidder jeg i Danske Daginstitutioners repræsentantskabsbestyrelse og som 

suppleant i Ældre sagen i Hvidovre. Har været medlem af Hvidovrelisten fra starten. 

 

1. Jeg brænder for at Hvidovre Kommune skal styres / ledes på en ordentlig og 
demokratisk måde, hvor alle oplæg er gennemarbejdet, så de beslutninger der 
tages kan være på et sagligt grundlag. 

     Og at Hvidovre kommune har en langsigtet planlægning med deres mål. 

 

2. Vi skal have de politiske udvalg / forvaltningerne til at se på Hvidovre 
motionscenter, om der kan laves en mere fleksibel ordning, for de to medlems 
grupper, så alle kan træne sammen uanset alder. 
 

3. Hvidovre skal være en kommune hvor der er stort fokus på de ældres sundhed 
og velfærd. 
 

 



Lars Cramer-Larsen.  

55 år. Gift med Gitte, der er Social- og Sundhedsassistent på lungemedicinsk afsnit på 

Bispebjerg Hospital. Vi har to voksne døtre – Camilla og Christina, der også er ansat i 

sundhedssektoren, og bosiddende i henholdsvis Karlslunde og Viborg. Jeg er født og 

opvokset i Hvidovre og har haft min folkeskolegang på Gungehusskolen. Jeg har siden 

1980 været ansat i Flyvevåbnet, indledningsvist som konstabel og befalingsmand, indtil 

jeg gik officersvejen i 1990. Min karriere har vekslet mellem internationale 

udstationeringer i NATO og koalitionsstabe, efterfulgt af perioder i Danmark, primært i 

Københavnsområdet. I februar i år blev jeg indsat som souschef ved Institut for 

Militære Operationer på Forsvarsakademiet, hvor meget af tiden går med styring og 

ledelse. Jeg har dog imidlertid stadig tid til at varetage mit primære faglige virke, som 

forsker og militæranalytiker med speciale i Mellemøsten. Konkret er det borgerkrigen i 

Syrien og kampen mod DAESH, som gennem de seneste seks år, i varierende grad, har 

taget min tid.  

Jeg har været aktivt i Hvidovrelisten gennem de sidste tre år, og jeg blev valgt som 

suppleant til bestyrelsen ved den seneste generalforsamling i år.  Det er første gang jeg 

stiller op til kommunalvalget, idet mine kræfter hidtil har været fokuseret omkring 

foreningsarbejdet. Jeg har siden 2009 været bestyrelsesmedlem i Hvidovre 

Idrætsforening, fodboldafdelingen og er i skrivende stund konstitueret som 

næstformand i foreningen. Dertil har jeg siden 2010 været bestyrelsesmedlem i 

Hvidovre Idrætsråd, hvor mit arbejde primært har været fokuseret på den strategiske 

udvikling på sundheds- og idrætsområdet i Hvidovre. Jeg mener derfor nu, at jeg er 

parat til at tage det næste skridt, og blive en del af Hvidovrelistens dygtige 

kommunalbestyrelsesgruppe, og på den måde bidrage med mine kompetencer til, at vi 

kan have et Hvidovre i balance. 

1. Hvidovre er en unik by med unikke muligheder. Jeg plejer at sige, at Hvidovre er 

den største provinsby i hele Danmark. Med det mener jeg, at i Hvidovre kender 

alle hinanden, hvilket netop er et provinsby kendetegn. Men samtidig er byen 

også en dynamisk forstad til København, med et stort erhvervsliv, samt et rigt og 

mangfoldigt kultur- og fritidsliv. Samtidig er Hvidovre en oase, fra strandengen 

ved Kalveboderne til Avedøresletten; kendetegnet ved de mange grønne 



områder, almennyttige boliger og parcelhuskvarterer. Dette skal vi bevare og 

værne om, så Hvidovre skal ikke have vokseværk, men vi skal sikre at byens 

kendetegn bevares for byens borgere. Derfor skal fokus være på, at gøre 

Hvidovre endnu bedre at være borger i. Med andre ord, Hvidovre er en fuldt 

udbygget kommune, så vi skal gøre det optimale for at gøre det endnu bedre at 

være borger i byen. 

2. Jeg bor på anden omgang i Avedøre Stationsby, og det er min oprigtige mening, 

at stationsbyen har et ry den ikke fortjener. Stationsbyen er unik på samme 

måde som resten af byen, og alle historierne om ghetto og utryghed, er ganske 

enkelt ikke rigtigt. Fra vores fantastiske lejlighed på toppen af Store Hus, er Gitte 

og jeg vidne til en hyggelig og rolig bydel, med et stort og aktivt social liv. 

Arkaden foran Store Hus bliver hel tiden mere fyldt ud; fra dagligvarebutikker, 

over grønthandlere og spisehuse, til et nyt spændende ’loppemarked’ koncept i 

de gamle Netto lokaler. Jeg vil arbejde for at Stationsbyens rigtige ansigt bliver 

kendt i hele byen.  

Den af forvaltningen og idrætslivet udarbejdede helhedsplan på idrætsområdet, 

fastsætter at: ”Vi vil bruge det vi allerede har – og bruge det bedre og mere. Vi vil 

udvikle talenter. Vi vil udvise mod og gå nye veje. Vi vil understøtte begejstring”. Disse 

ambitiøse udsagn har politikerne tiltrådt og gjort til politiske målsætninger. Men der er 

langt fra politiske målsætninger til konkrete handleplaner. Idrætsfaciliteterne i 

Hvidovre trænger til at blive opgraderet og moderniseret, så byens borgere kan få 

optimale vilkår i deres idrætsliv. Jeg vil arbejde på at målsætningerne i helhedsplanen 

omsættes til konkrete handlingsplaner. Der skal handling til, og gerne meget snart. 

 

 

 

 

 



September 2017  

 

Kære medlemmer  

Hermed inviterer vi til det årlige:  

Medlemsmøde om Hvidovrelistens politik 

Torsdag den 28. september kl. 19.00 i Lille Friheden 

Vi drøfter Hvidovrelistens politik i forbindelse med kommunens budget for 2018 og 

byrådsvalget den 21. november.  

Vi glæder os til samtidig at give en samlet præsentation af Hvidovrelistens kandidater –  

Byens Bedste Hold - kom og mød dem og hør, hvad de har på hjerte.  

Vi byder på kaffe/te, øl, vand og kage.  

 

Og mens sommeren er gået på hæld, har Hvidovrelisten deltaget med flot  

repræsentation i årets Tour de Hvidovre og i Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet,  

og nu inviterer vi til mere fælles motion ved:  

 

Hvidovreløbet søndag den 24. september ved Hvidovre Stadion 

 

Kl. 10.00 2 km børneløb for børn født 2004 og senere  

Kl. 11.00 5 og 10 km løb  

Pris: 50 kr. for børn, 100 kr. for voksne  

Tilmelding: senest søndag den 17/9 til Alice Bech på  

alicearne@hotmail eller 51500095  



 

 Af andre vigtige datoer i efteråret vil vi nævne:  

 

Politisk generalforsamling 

lørdag den 4. november kl. 9.30 – 12.30 på Rytterskolen 

 

Efterårets generalforsamling koncentreres om politiske forhold herunder især det 

forestående kommunalvalg, og byrådsgruppen, Kristina og Arne, aflægger beretning.  

Vi byder på morgenkaffe/te og rundstykker.  

 

 

 

Med de bedste ønsker for et godt efterår 

hjertelige hilsener fra bestyrelse og byrådsgruppe 

 

Mona Hammer        og           Arne Bech 

 

                                                   Formand                           Byrådsgruppen 

 

 

 

 

 



 

Kalender efterår 2017 
 

 
 

Medlemsarrangementer: 
 

24. september  11.00  Hvidovreløbet fra Hvidovre Stadion 
 
28. september   19.00           Medlemsmøde angående Hvidovrelistens politik og  
                                               kommunens budget i Lille Friheden 
 
28. oktober          10 - 17  Kultur- og Fritidsmesse i Avedøre Idrætscenter 
 
4. november      9.30 -12.30    Politisk generalforsamling på Rytterskolen 
 
21. november   Kommunalvalg 
 
  
Bestyrelsesmøder: 
 
28/8, 25/9, 23/10 og 27/11 -  Alle møder afholdes kl. 18.00 på Rådhuset 
 
   

Kommunalbestyrelsesmøder: 
 

29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10,  
28/11 og 19/12     

Alle møder afholdes kl. 18.00 på Rådhuset 


