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REDAKTIONEN 
 

 
 
Redaktionen takker alle vore trofaste læsere for året, der gik og ser positivt 
fremad, idet vi samtidig ønsker alle et lidt forsinket Godt Nytår. 
 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i redaktionen ikke helt er 
tilfredse med valgresultatet, idet vi gik fra 3 til 2 pladser i kommunalbesty-
relsen. Det kunne helt givet været gået anderledes, hvis viljen om et nyt 
Hvidovre havde været  på andre partiers dagsorden. 
En analyse af selv valget har vi ladet andre om, og du kan i dette nummer af 
Kløverbladet læse nærmere om dette. 
 
Af arrangementer skal nævnes den ultimative kulturelle internationale 
gourmetoplevelse i det græske madunivers. For de, der ikke har været der 
før, så er chancen her nu, hvor Hvidovrelistens medlemmer til særpris for 
mulighed for at aflægge Café Patina på Vesterbro et besøg.   
 
I dette nummer af bladet har vi desuden - som noget nyt - en lille konkurrence 
med 10 spørgsmål fra valget – en såkaldt quiz - ind, hvor vi kårer den, der har 
flest rigtige svar med en god flaske rødvin fra Arnes vinkælder. Du kan i 
øvrigt læse om næstformandens skildring om at være valgstyrerformand og 
lidt om vore spidskandidater, der er portrætteret i kommunens interne blad og 
meget andet. 
 
Vi ser i øvrigt frem til i det nye år at modtage mange gode indlæg fra jer 
læsere. Hvis du trænger hjælp til et indlæg, så er det bare at rette 
henvendelse til redaktionen, så er hjælpen allerede på vej. Så hold dig 
endelig ikke tilbage. Vi har også brug for dit indlæg. 
 
 

 



Valgdag og valghandling set gennem en valgstyrerformands øjne. 

 

Det er en meget stor opgave, der skal løses, når vores nærdemokrati skal have valgt kandidater til de 
respektive kommunalbestyrelser og regionsråd. 

Tirsdag den 21. november 2017 var der så igen kommunevalg. Meget kommunal planlægning og 
forberedelse har ligget forud. Nu er det dagen, hvor kommunale embedsmænd og mange frivillige i form af 
tilforordnede, som hverves via de lokale partier og lokallister, skal i aktion. 

Jeg var valgt til at være valgstyrerformand på valgsted Dansborg. Et ud af 1.387 valgsteder i Danmark. Et tal 
som gennem de sidste 4 valg er faldet med 444. Der bliver altså længere og længere til valgstederne i 
Danmark. I Hvidovre har vi dog bevaret samme antal valgsteder (se quiz andet sted i Kløverbladet). 

Før selve valgdagen mødte jeg i rollen som valgstyrerformand op på kommunen, for sammen med de to af 
kommunens medarbejdere, som er udpeget til valgsekretærer på Dansborg at se på de afgivne 
brevstemmer. Formalia omkring brevstemmerne blev kontrolleret og antallet opgjort (kuverten med 
stemmesedlen blev naturligvis ikke åbnet). 

Den spændende valgdag. 104 kandidater til kommunalbestyrelsens 21 pladser skal i dag fordeles. 

Kl. Valghandlingsaktiviteter 
06:30 Jeg møder ind som valgstyrerformand sammen med valgsekretærerne for at kunne tage imod 

stemmesedler og andet valgmateriale, når de kommer i bil fra Rådhuset. 
07:00 De øvrige tilforordnede møder ind. Efter instruktion og opgavefordeling påbegyndes 

etableringen af valglokalet. (fx skal PC-erne startes op, blyanter og information i stemmeboks og 
optælling af ”friske” stemmesedler i bundter af 100) 

08:00 De første vælgere overhører vaglstyreformandens korte tale og proklamering af, at 
valghandlingen er åbnet. Alle inviteres i øvrigt til at se ned i de tomme stemmeurner for at 
konstatere, at de er tomme inden de låses forsvarligt til. 

 I dagens løb opgøres stemmeprocenten hver 2. time og indtelefoneres til borgmesterkontoret på 
Rådhuset. 
Ellers går valgdagen med at registrere vælgerne via elektronisk aflæsning af deres valgkort, 
udlevere stemmesedler, sikre den enkelte, at deres stemmeafgivelse kan foregå hemmeligt og 
trygt, få de udfyldte stemmesedler ned i de rigtige stemmeurner. 
De tilforordnede afløser og hjælper hinanden i løbet af dagen, så frokost og aftensmad kan 
indtages, og tiltrængte pauser kan holdes. Det er et hårdt job at være tilforordnet. Nogle tæller 



meget og andre står faktisk op det meste af de 12 timers valghandling. 
20:00 Valgstyrerformanden erklærer valghandlingen for afsluttet, og jeg spørger til om der er flere, 

som ønsker at afgive deres stemme. Der er ofte vælgere, der sætter en ære i at være den sidste, 
som afgiver sin stemme. Det har vi også tit lidt sjov med. 

Ca. 
20:10 

Stemmeoptælling påbegyndes. Først kommunevalg og bagefter regionsvalg. Brevstemmerne 
åbnes også, så de straks kan medtages optællingen. 
Stemmeurnerne tømmes. De lange og krøllede (og svært håndterbare) stemmesedler rettes ud 
og lægges i bundter. 
Herefter starter opdelingen i stakke for hvert parti og liste. Hurtigt begynder nogle tilforordnede 
at tælle de enkelte partier og listers stemmer op i bundter af 100 og sætter en elastik omkring. 
 
Det forventes, at man ikke tæller stemmer for de parti eller de lister, som man har relationer til 
og er blevet udpeget igennem. Optællingen eftertælles jo også af kommunale medarbejdere 
dagen efter. 
Til sidst opgøres antal stemmer på hvert parti og liste, og det samlede tal afstemmes med antal 
udleverede stemmesedler og modtagne brevstemmer.  
Det er valgstyrerformanden i samarbejde med borgmesterkontoret, der afgør, om en eventuel 
difference er så lille, at optællingen kan afsluttes… ellers er det en ”ommer” og alle 100 bundter 
eftertælles. Nyt check om det stemmer. Altid spænding om ”OK” eller om det er endnu en 
”ommer” o.s.v…… 
 
Det endelige optællingsresultat indtelefoneres til borgmesterkontoret. Der er altid en lille intern 
konkurrence blandt valgstederne om, hvem som først kan komme med resultatet. Dansborg blev 
denne gang en flot nr. 2. 
 
De optalte og bundtede stemmesedler nedlægges i stemmeurner igen og aflåses. 
 
Alle valgstyrere underskriver i valgbogen. De tilforordnede kan herefter tage hjem efter et flot 
veludført stykke arbejde i nærdemokratiets tjeneste. 
 
Valgstyreformand og valgsekretærer bliver tilbage, indtil stemmeurnerne og andet valgmateriale 
er afhentet af kommunens medarbejdere. 

Ca. 
23:00 

En lang valgdag er slut, og jeg kan traske hjem. Hvordan det er gået ens egen liste spiller jo 
voldsomt ind på humør og energiniveau. I år var turen til valgfesten i den lille kaffestue noget 
tung. 
Men jeg er jo klar igen næste gang. Folketingsvalg? 

 

En rigtig god valgdag. En dag med rigtig fin tone blandt de tilforordnede, samt med hygge og humor på 
tværs af politisk observans. 

Tak til Hvidovrelistens mange tilforordnede. I gør et fremragende stykke arbejde og møder altid med godt 
humør og bidrager rigtig meget til at få gennemført valghandlingen på en tryg og dejlig måde for borgerne.
  

MVH  Frank. 

 



KONKURRENCE 
 
I bladudvalget besluttede vi os for at arbejde lidt med en konkurrence, der tog 
udgangspunkt i kommunevalg 2017. Der er 11 spørgsmål og den, der har elle 11 rette 
svar eller kommer tættest på har vundet konkurrencen.  
Vi har samtidig besluttet os for at udlove en præmie på en god flaske rødvin fra Arnes 
vinkælder til vinderen af konkurrencen. Det sidste ved han endnu ikke selv noget om ۺ  
 
I næste nummer al Kløverbladet bringer vi så de rette svar og har forhåbentlig også en 
vinder af konkurrencen med alle eller flest rigtige svar på de stillede spørgsmål.  
 
  Test dig selv om kommunevalg 2017 i Hvidovre 
 
Nr. Spørgsmål 1 X 2 
1 Hvor mange husstande delte Hvidovrelisten H valgmaterialer 

ud til? 
19.915 21.915 23.915 

2 Hvor mange vælgere ku´ stemme til Hvidovres 
kommunalbestyrelse? 

41.047 45.047 49.047 

3 Hvor %-del af de afgivne stemmer fik Hvidovrelisten? 2.603 3.603 4.603 
4 Hvor mange tilforordnede stillede Hvidovrelisten med på 

valgdagen? 
26 30  42  

5 Hvor lavt må en valgplakat hænge over fortov eller cykelsti? 2,0 m 2,3 m   2,5 m 
6 Hvor mange afstemningssteder var der i Hvidovre på 

valgdagen? 
6 8 10 

7 Hvilken stemmeprocent opnåede vi i Hvidovre til 
kommunevalget? 

61,89% 65,89% 69,89% 

8 Hvor mange ugyldige stemmesedler var der i alt i Hvidovre? 53 83 113 
9 Hvor mange % af vælgerne var nye i f t forrige kommunevalg? 8% 15% 25% 
10 Hvor mange partier og lister er de næste 4 år i Hvidovres KB? 6 7 8 
11 Hvor mange kandidater fik H valgt til kommunalbestyrelsen? 1 2 3 
  

     

Hjernen eller hjertet? 



 

 

 

 
 

Siden Hvidovrelistens start i 2001 har en Hvidovreborger, Erik Christiansen, der er 

medlem af Hvidovrelisten, designet vores flotte valgmateriale. For et år siden 

åbnede han sammen med sin græske hustru, Stella, en græsk restaurant, Café Patina 

på Vesterbro. Vi vil gerne give vore medlemmer mulighed for sammen at opleve en 

hyggelig aften med lækker hjemmelavet græsk mad og stemning. Derfor har vi 

reserveret plads i    

Café Patina 

Mysundegade 26 

Torsdag den 15. marts kl. 19.00 

Vi håber, vi kan fylde hele restauranten til en festlig aften. 

Buffeten vil indeholde: 

Forretter: 

Græsk salat med feta (egen import fra Grækenland) 

Tzatziki 

Squash-frikadeller 

Spanakopita (spinattærte) 

Tyrokafteri (spicy ostedip med chili, peberfrugt, hvidløg, feta og græsk youghurt) 

Eliotti – Cypriotisk olivenbrød 

Hovedretter: 

Stifado (lavet med oksebov), tilbehør: ris 

Jemista sto Furno – Fyldte peberfrugter (uden kød) 

Dessert: 

Kage og kaffe/te 

Pris pr. kuvert:  kr. 200,- 

Tilmelding senest 1. marts til Alice på alicearne@hotmail.com eller 51500095. 

Da det kan være svart at finde P-pladser i nærheden, anbefaler vi at benytte offentlig transport: 

S-tog til Hovedbanen, Dybbølsbro- eller Carlsberg Station eller buslinie 1A. Vi kan jo følges ad i flok! 
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Præsentation af Kristina og Arne i Hvidovre Kommunes 
medarbejderblad ”Udsyn” 

 

For at kommunens 4000 medarbejdere kan lære Byrådet bedre at kende, 
har kommunens medarbejderblad ”Udsyn” stillet nogle spørgsmål til de 
21 nyvalgte byrådsmedlemmer. 

De seks stillede spørgsmål er følgende: 

Hvad er din alder? Hvad arbejder du med (eller har arbejdet med) i dit civile liv? 

Hvad er din uddannelsesbaggrund? Hvordan vil du gøre en forskel i kommunalbestyrelsen i 

de næste fire år? Hvad er dit yndlingsområde i Hvidovre (geografisk)? Hvad ved vi ikke om 

dig? Her bringer vi Kristina og Arnes svar: 

Kristina 

Alder: 46 år 

Arbejde: Jeg arbejder som journalist og tekstforfatter. 

Uddannelse: Jeg har læst historie og journalistik på RUC. Derudover 

har jeg læst digital design og kommunikation på IT-Universitetet.  

Yndlingsområde i Hvidovre: Jeg har flere yndlingsområder i Hvidovre, 

men som barn var det bedste område Kystagerparken, der (også før Bjerget) var et skønt 

sted at lege. Senere blev det Kalveboderne, som jeg har sejlet tyndt med søspejderne. Nu 

er det Vestvolden, fordi der er så fredeligt og grønt, og fordi det er et godt sted at løbe.   

Hvilken forskel vil du gøre i kommunalbestyrelsen: 

Jeg betragter ikke Hvidovre som mit eller de øvrige politikeres Hvidovre, men som vores 

Hvidovre. De emner, der behandles i kommunalbestyrelsen handler ikke om mig 

personligt, men om hvordan Hvidovre bliver bedst mulig - for dem (os) der bor her. Det 

betyder, at jeg fortsat vil gå nysgerrigt, åbent og ihærdigt til opgaven, og at det er helt 

afgørende for mig at lytte til dem, der bliver berørt af de politiske beslutninger. 

Hvad ved vi ikke om dig?  



Jeg har i alt syv søskende. Tre på min mors side og fire på min fars side. To bor i Danmark, 

en i USA, to i Sverige, en i Canada og en i Italien. 

Arne 

Alder: 74 år. 

Arbejde: I mere end 40 år har jeg undervist på stort set alle niveauer fra folkeskole, 

seminarium, gymnasium/HF til videregående uddannelser. Min faste base har været 

lektorstillingen ved Vestre Borgerdyd (nu Københavns åbne Gymnasium), hvor mine første 

elever blev studenter allerede i 1973. Et arbejde med engagerede unge mennesker, som 

jeg har været så glad for, at jeg aldrig har følt mig rigtig fristet til at blive fuldtidspolitiker. 

Som cand.mag. i dansk og idræt har jeg jo kunnet beskæftige mig livslangt med to af mine 

hovedinteresser. 

Politik: Som repræsentant for “liste H, som borgerne kan stole på”, vil jeg fortsat markere 

en åben, ærlig og hæderlig profil, selv om den for visse byrådskolleger kan virke 

provokerende. 

Yndlingsområde: Hvidovres grønne områder. Allerede i begyndelsen af 90’erne var jeg som 

formand for Ejendoms- og Arealudvalget med til at udarbejde en ny plejeplan for at sikre 

udviklingen af herlighedsværdierne i alle vore dejlige grønne områder. Den udvikling vil jeg 

fortsat være med til at værne om. 

Hvad ved vi ikke om dig? Traditioner har jeg ikke mange af, men i 

øjeblikket fejrer jeg for 38. år i træk nytåret samme vidunderlige sted 

med frostklare dage og masser af sne i Vinter Norge. I år er vi 47 

tidligere elever, kolleger, partnere, venner osv. - og vi fortsætter så 

længe som muligt. Sneen lokker barnligheden frem i store og små. 

 “Ut på tur - aldri sur!” 



Hvidovrelistens konstitueringer efter KB-valget 2017 

Navn  Poster 

Arne Bech  Kommunalbestyrelsen 
  Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget 
  Medlem i Folkeoplysningsudvalget 
  Stedfortræder i Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S 
  Suppleant i Hvidovre Handicapråd 

Kristina Young Kommunalbestyrelsen 
  Teknik- og Miljøudvalget 
  Bygge- og Planudvalget 

Delegeret til generalfors. i I/S Amager Ressourcecenter 
  Medlem i best. for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S 
  Medlem af Hvidovre Handicapråd 
  Stedfortræder i integrationsrådet 
  Stedfortræder i Hvidovre erhvervskontaktudvalg 

Karoline Cleemann 1. suppleant til Kommunalbestyrelsen 
Medlem af udvalget til uddeling af Hvidovre Kommunes 
Miljøpris 

  Medlem i valgbestyrelsen på Engstrandskolen 

Gert Krogstad 2. suppleant til Kommunalbestyrelsen 
Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Fjernvarmeselskab 
AMBA 

Elin Palm  3. suppleant til Kommunalbestyrelsen 
  Medlem i forældrebestyrelsen i daginstitution 

Thomas Skouboe 4. suppleant til Kommunalbestyrelsen 

Lars Cramer-Larsen 5. suppleant til Kommunalbestyrelsen  

Frank Løber Medlem af repræsentantskabet for FD Hvidovre AMBA  
(fjernvarmedistributionsselskab) og 
suppleant for Gert i bestyrelsen for Hvidovre 
Fjernvarmeselskab 

Peter Rytter Medlem af Nævningegrundlisteudvalget 



TAK FOR HJÆLPEN 
 

 
 
Det har været en stor fornøjelse med de mange medlemmer i Hvidovrelisten, der har 
hjulpet med til i forbindelse med valget 2017.  
 
Der har været ca. 70 medlemmer, der har hjulpet til og var inviteret til ”tak for 
hjælpen” indsats, som blev holdt torsdag den 7. december i Restaurant Halvleg. Vi, det 
vil sige ca. 40 fremmødte, havde en rigtig hyggelig aften i godt selskab.  
Det er her Raza, der fortalte lidt om, hvorfor han stillede op for Hvidovrelisten og hvad 
det har betydet for ham. 
 

 
 

Hvidovrelisten er med rigtig mange steder 



Stemningsbilleder 
 

 

 

Mona & Elin passer Hvidovrelistens stand til Kultur- og Fritidsmessen den 
28. oktober, mens resten af holdet hænger valgplakater i lygtepælene.  

 

 
 

Kristina, Arne og Karoline med partnere løb Hvidovreløbet 24. september. 



KONTINGENT 
 

Med dette blad følger et girokort til betaling af kontingent for 2018. Hvis du ikke har 
adgang til netbank, vil det være muligt at betale til Alice til et af forårets 
arrangementer. 

 
DOMSMANDS- og FORENINGSBIDRAG 

 

Ifølge foreningens vedtægter betaler alle medlemmer, der vælges til politiske 
tillidshverv, et bidrag til Hvidovrelisten på 5% af de medfølgende honorarer, og 
domsmænd betaler 100 kr. pr. domsmandshonorar som bidrag til Hvidovrelisten. 
Har du endnu ikke fået afregnet for 2017, vil kassereren være glad, hvis han 
modtager dit bidrag så hurtigt som muligt og senest 1.maj på reg.nr. 0169 og 
bankkonto 8474779816 eller girokonto 86691906.  
 
Obs! Husk at angive, hvem du er, og hvad beløbet dækker. 
 

Venlige hilsner 
Toni Glud kasserer og  

Arne Bech kommunalbestyrelsen 
 

 
 
 
 

Glade Hvidovreliste-kandidater til valgcafé i Frihedens Idrætscenter. 



Allingvej – en sidste gang. 
 

I de seneste numre af Kløverbladet har der været en føljeton omkring ”Borgergruppen 
Allingvej’s” arbejde med at få myndigheder og politikere til i et konstruktivt samarbejde 
at få frembragt bedre og mere holdbare løsninger til en effektiv bekæmpelse af 
nuværende og kommende støjgener fra såvel motorvejen og den kommende 
København-Ringsted Banen. 

Borgergruppen og de tre berørte grundejerforeninger langs med Allingvej blev i 
efteråret 2017 af Vejdirektoratet inviteret til et orienteringsmøde, hvor man fortalte 
om det skærmprojekt, som man vil gennemføre langs med Allingvej mellem 
motorvejen og den nye jernbane.   

Der er 17,1 mio. kr. til rådighed til gennemførelse af projektet. Det blev nævnt, at det 
indgik i prioriteringen af støjindsatsen af berørte boligområder, der ligger over 68 dB, 
hvilket er tilfældet for Allingvej, der dermed i Miljøstyrelsens vejledning for 
grænseværdier betragtes som et stærkt belastet boligområde. Jeg stillede selv 
spørgsmål til Vejdirektoratets tal og de støjtal, som Miljøstyrelsen publicerer, da der er 
store forskelle på farveskalaerne i dB og dermed støjbelastningen. At der er forskelle i 
farveskalaerne, blev af vejdirektoratet forklaret med, at Miljøstyrelsen benytter andre 
intervaller, hvilket kan virke forvirrende. Det skal i samme moment nævnes, at man 
arbejder på støj på samme måde i hele Europa. Det er beregnet støj og ikke målt støj, 
hvilket man skal være opmærksom på. 

Den nye samlede støjskærm bliver ca. fire m høj og placeres mellem motorvejen og 
banetruget. Den inddeles i tre skærme, hvoraf den længste bliver en L-formet 
betonvæg på ca. 500 m og vil på hver side blive suppleret med en aluskærm, således at 
den samlede støjskærm bliver på ca. 770 meter fra Ulstrupvej til Avedøre Havnevej. 
Denne skærm skal afløse den midlertidige sikkerhedsskærm, der er opsat på 
strækningen. Vejdirektoratet skal i forhandlinger med Banedanmark omkring 
anvendelse og opsætningen af støjskærmen, da den bl.a. skal opsættes på en del af 
deres støttevæg, men det forventes, at den samlede støjskærm er opsat og monteret 
ultimo 2018. 

Det er i øvrigt første gang, at Vejdirektoratet går ind i et projekt med anvendelse af en 
betonmur, idet man i tidligere projekter alene har opsat en mere almindelig og gængs 
type afskærmning, som består af en række grønmalede ”Rockwool Batts”.                                                                                                                                          
Det, der ikke var muligt at opsætte langs med Allingvej og jernbanen, ser nu ud til at 
være en mulighed mellem motorvejen og jernbanen.  



Målet med opsætning af støjskærmene er estimeret til en støjreduktion på 5-7 dB og 2-
4 dB i boligområdet ved Allingvej. Det sidste kan som nævnt først måles, når jernbanen 
efter planerne skulle stå klar til drift ultimo 2018. 

Som det ser ud i øjeblikket og proklameret af Banedanmark, så forventes banen, der 
har kostet ni milliarder kroner i alt, først klar til indvielse i maj 2019. Det har været 
fremme, at der i starten vil køre et tog i timen.   Den nye jernbane er bygget til 
hastigheder på op til 250 km/t, men de eldrevne lokomotiver, som DSB har bestilt 
kommer tidligst i 2020, så vi må nok forvente, at der i de første år skal køres med de 
velkendte ME-lokomotiver, der er dieseldrevne. Når så det er sagt, så har man også 
problemer med signalprogrammet til jernbanen, som er forsinket op til fire år. 

For beboerne langs med bl.a. Allingvej så bliver det helt sikkert ikke indledningsvis 
støjproblemer, som står først for, men nok snarere røg- og sundhedsfarlige udledning 
af NOx-gasser (sundhedsskadelige kvælstofoxidenter) fra de dieseldrevne lokomotiver. 

Der har fra politisk hold været røster fremme om en ”Molbohistorie” – bedøm selv, 
men uanset dette, så bor der fortsat mennesker langs med Allingvej. 

 

MVH Gert 

 

 

 



Kalender 2018 
 
 

 
Medlemsarrangementer: 
 
15. marts  19.00  Vi besøger den græske restaurant 
     Café Patina, Mysundegade 26 
     Tilmelding til Alice senest 1. marts 
 
5. maj    10.00  Brunch i Stadionrestaurationen 

11.00 Organisatorisk generalforsamling i 
Stadionrestaurationen. 

 
13. september 19.00  Budget-medlemsmøde i Frihedens 
     Idrætscenter, Fællesklublokalet 
 
3. november  9.30  Politisk generalforsamling 
     på Rytterskolen 

 
Bestyrelsesmøder: 
 
26/2, 19/3, 23/4, 28/5 
og 25/6     Alle møder afholdes kl. 18.30 på Rådhuset 
 
  
Kommunalbestyrelsesmøder: 
 

27/2, 20/3, 24/4, 29/5, og 
26/6      Alle møder afholdes kl. 18.00 på Rådhuset 
 

 




