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DEN 16. NOVEMBER 2021 skal vi til kommunalvalg. Valget betyder meget for den måde, som
du og din familie kan leve og udfolde jeres liv på.
I Socialdemokratiet vil vi fortsætte arbejdet med
at gøre Hvidovre til en kommune, hvor alle føler
sig hjemme og har lyst til at blive livet igennem.
Hvidovre er en god, sund og veldrevet kommune
med styr på økonomien. I dag er vi omkring
53.500 borgere i kommunen, og vi bliver stadig
flere.
Jeg har som mange andre boet i Hvidovre hele
mit liv. Jeg kender mange af jer og møder jer på
min vej. Det er guld værd, når I stopper mig og
fortæller, hvad der går godt, og hvor vi kan gøre
det endnu bedre.
VI VIL SELVFØLGELIG fortsat have fokus på den
nære velfærd, som vi altid har værnet om i Socialdemokratiet. Det gælder for vores ældre, vores
børn og i øvrigt alle andre, vi som kommune skal
tage os af og passe på.
Vores arbejde handler ikke kun om velfærd. Vi
skal med vores byplanlægning skabe gode rammer for at bo, arbejde og have et aktivt fritidsliv.
Jeg er derfor stolt af vores vision om at etablere
fremtidens grønne innovative erhvervsområde de ni øer kaldet Holmene. Jeg glæder mig over,
at stadig flere virksomheder vælger Hvidovre til.
Vi er også byen ved vandet og har masser af dejlige grønne områder, der giver gode muligheder
i hverdagen for aktivitet og naturoplevelser. Vi er
stolte af at være omgivet af det grønne og det
blå, som er værd at passe på.
Det stiller i de kommende år store krav til os i
arbejdet med både klima- og stormflodssikring
og at fremme grønne tiltag, så vi yder vores bidrag til at nå en 70-procents CO2-nedsættelse i
Danmark i 2030.
Bymidten er under udvikling, og jeg glæder mig
til, at Kulturgården på Risbjerggård-grunden åbner i 2022 efter mange års diskussioner, og at
Hvidovre Havn i de kommende år vil udvikle sig.
JEG ER STOLT over at stå i spidsen for en kommune, hvor der har været en socialdemokrat på
borgmesterposten siden 1925. Jeg håber, at bor-

gerne i Hvidovre endnu en gang vil vise mig og
Socialdemokratiet tillid til at fortsætte arbejdet.
I en dynamisk kommune som Hvidovre udvikler
tingene sig. Nye tider kræver nye løsninger. I Socialdemokratiet har vi mange ideer til, hvordan vi
gør forholdene for vores børn og ældre bedre.
Hvordan vi giver vores mange foreninger de bedste vilkår. Hvordan vi udvikler vores erhvervsliv,
og hvordan vi gør byen smukkere og grønnere.
Vi vil gøre vores bedste for at skabe gode rammer for din hverdag.
HVIDOVRE SKAL NEMLIG være en kommune, der
er god at bo i, god at vokse op i og god at blive
gammel i.
Til at løse de opgaver, der ligger foran os, har vi
21 dygtige og engagerede kandidater på liste A,
som vil gøre en positiv forskel for dig og for Hvidovre.
Jeg håber, at du vil stemme den 16. november –
og jeg håber, at du vil sætte kryds ved en af os
socialdemokrater.
Jeg ønsker alle et godt valg.
Med venlig hilsen
Helle Adelborg
Borgmester

Hvidovre er et dejligt sted at bo. Vi er kommet langt med at gøre byen grønnere og
mere bæredygtig. Men vi kan nå længere endnu.
Hvidovre er omgivet af det grønne og det blå,
det skal vi alle passe på. Vi vil arbejde for, at den
grønne dagsorden bliver en naturlig del af alle
borgeres hverdag fra barnsben og hele vejen
gennem livet. Indsatsen begynder i daginstitutionerne og vores skoler.

dygtige løsninger, der også styrker den vilde natur og biodiversiteten. Det vil vi også have i fokus
for de almene boliger, for andelsboliger og for
vores erhvervsområder, hvor blandt andet Avedøre Holme er et stort område med masser af
potentiale for det grønne og bæredygtige.

Hvidovres borgere er optagede af den grønne
dagsorden, blandt andet når det gælder bolig,
bæredygtighed, klima og miljø, og vi skal skabe et
Hvidovre, som vores børn og børnebørn med
glæde og tryghed kan overtage.

Kommunens elbilspark skal vokse sig større i de
kommende år. De netop afsatte midler til ladestandere skal vokse med årene og med fokus på,
at borgerne får mulighed for at oplade elbilen.

Vi vil fortsat stille krav om grønne hegn på villavejene, minimere brugen af belægning, der forhindrer nedsivning af regnvand og så vil vi sikre borgerne god adgang til information og hjælp til at
indrette både hus og have med grønne og bære-

Vi har stort fokus på klima- og stormflodsløsninger. Vi vil i den kommende periode fortsætte
samarbejdet med borgerne og sætte endnu mere gang i klimaløsningstiltag og med andre samarbejdspartnere om blandt andet stormflodsløsninger.

• Forbedret indeklimaet på folkeskolerne – vi er langt, men ikke helt i mål med ventilationssystemer.
• Forbedret indsats som bi- og insektvenlig kommune med vilde blomster på over en hektar samt gratis uddeling
af Hvidovres egen frøblanding til borgerne. Certificeret som bivenlig kommune i 2019.

• Deltager i konkurrencen om ”Danmarks vildeste kommune”.
• Papegøjestien ved Engstrandslinjen er det første omdannede område til at sikre mod store skybrudshændelser.
Her er etableret lys på stien og områder med vilde blomster og vild natur.

• Udarbejdet pjece til boligejere med råd om klimasikring og vild natur i haven.
• Sikret at grønne hegn bliver et krav i kommuneplan og lokalplaner.
• Arbejdet for at forbedre vandkvaliteten gennem HOFOR – også for at sikre ”blødt vand”.
• Arbejdet for at indtænke beskyttelse af og re-/genetablering af vand- og naturområder som for eksempel oprindelige bække, søer og åløb.

• Igangsat arbejdet af ny og ambitiøs klimaplan.
• Samarbejdet med alle kommuner langs Harrestrup Å-løbet om klimasikring med forbedring af natur- og biodiversitet indbygget i projektet.
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GRØNNE RUM
• Sikret bedre muligheder for fortsat udbygning af

fjernvarmen – herunder arbejdet for ny miljø- og
klimarigtig varmeplan.

• Samarbejde med grundejerforeninger, almene

boligselskaber og lokale virksomheder om tiltag,
der kan reducere CO2-udledning.

• Besluttet at etablere skaterbane i Avedøre Stationsby med indbygget opsamling af regnvand.

• Etableret ”Avedøre Green City” – Danmarks før-

ste borgerdrevne bydelssamarbejde på klima- og
miljøområdet. Projektet omfatter ni andre byer i
Europa.

• Har etableret og deltager i Danmarks første

energifællesskab, der udvikler brug og etablering
af vedvarende energi som for eksempel solenergi.

• Etableret vejbump, fartbegrænsning og sikker
skolevej ved Egevolden.

Vi har en vision om, at Hvidovre skal være en
endnu mere grøn og klimavenlig kommune, og vi
har sat ambitiøse mål:
Flere træer, fortsat udbygning af fjernvarmen i
hele Hvidovre, reducering af trafikstøj, mulighed
for solceller på tagene og arbejde henimod, at al
energi skal komme fra miljørigtige og bæredygtige kilder.
Sikre biodiversiteten ved at skabe endnu flere
vilde områder i kommunen. Sikre at vådområderne i Hvidovre – private som kommunale –
ikke misligholdes, gror til og forurenes, men bliver attraktive og værdifulde levesteder for frøer,
tudser, fugle, fisk med flere. Lade gamle træer
ligge og forgå, så biodiversiteten sikres levesteder i vores grønne områder.
Vi vil fortsat arbejde med at skabe flere grønne
oaser og i første omgang en forskønnelse og udvikling af Hvidovre Havn og området omkring.

• Forbedret skoleveje og cykelforhold ved Holmegårdsskolen.

• Etableret supercykelsti fra Vestvolden til Mågeparken med forbindelse til Amager.

• Etableret fartbegrænsning og trafiksanering på
Strandmarksvej.

• Opsat elektroniske skilte ved flere busstoppesteder til at aflæse næste afgang.

• Oprettelse af ny busrute (linje 11) fra Avedøre til

København C (fra 2022) og på sigt bedre busforbindelse for Avedørelejren.

• Beplantede midterrabatter blandt andet på Gl.

Køge Landevej med løgplanter og vilde blomster.

• Etableret skiltning til frit højresving for cyklister
ved mange kryds.

• Opsat miljørigtig, sikkerheds- og tryghedsskabende belysning på gang- og cykelstier rundt om i
hele Hvidovre.

• Vedtaget samlet trafikstrategi med fokus på sikre
skoleveje, fart- og støjbegrænsning blandt andet
på gennemkørselsveje.

• Besluttet prioritering for det videre arbejde med
Hvidovre havn.
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KOLLEKTIV TRAFIK
Den kollektive transport skal være bedre og mere grøn. Den udvikling sikres bedst i et tæt samarbejde med vores nabokommuner og øvrige
samarbejdspartnere. Vi vil undersøge lokale muligheder for kollektive trafikløsninger som for eksempel mindre elbusser, der kan supplere den
kollektive trafik, og gerne så især ældre borgere
oplever at kunne komme let omkring.
Infrastrukturen til Avedøre Holme med de mange arbejdspladser er i fokus. Det glæder os derfor, at vi fra 2024 får den første ”Bus Rapid
Transport” – BRT-bus til at køre på Avedøre Holme. Vi arbejder på at få styrket trafiktilbuddene
med for eksempel flere BRT-ledbusser, letbane
og selvfølgelig med den langsigtede løsning om
at få ført Metroen videre fra Ny Ellebjerg Station
og til Hvidovre Hospital.
TRAFIK
Skolevejene i Hvidovre er generelt sikre, men ved
for eksempel at skabe egentlige cykelkorridorer

til skolerne vil sikkerheden til skolevejen række
længere ud. Og så skal der gøres en indsats for
at få nedsat farten ved vores vuggestuer, børnehaver, skoler og plejehjem. Trafik og støj hænger
uløseligt sammen, og der er veje i Hvidovre, der
støjer. Vi vil arbejde for at sænke farten til glæde
for trafiksikkerheden og nedbringelse af støj lokalt.
Vi vil fortsætte vores fokus på at få endnu flere
borgerne til at tage kommunens ”Cykel By Hvidovre” til sig. Tanken bag initiativet er at få flere til
at vælge cyklen som transportform. Nettet af
gode og sammenhængende cykelstier skal blive
endnu bedre med blandt andet flere supercykelstier, som har vist sig at være en stor gevinst for
cyklisterne. I 2023 åbner den næste supercykelsti med betegnelsen Avedørestien.

samt ejer- og andelsboligforeninger, så vi i fællesskab gør Hvidovre til en ren og rar by at færdes i.
Vi skal have de nødvendige affaldskurve rundt i
byen, uden de skæmmer området, og vi vil med
forskellige virkemidler tilskynde folk til den gode
adfærd for eksempel med fodspor hen til
affaldsspandene.
Vi vil fortsætte indsatsen med mere affaldssortering og genbrug. Vi mangler sortering af tøj og
mælkekartoner, som vil være den næste indsats.
Affald er en ressource, og mest muligt skal genbruges. Vi har succes med vores lokale genbrugshal, som via indsamlinger og salg af gamle
ting, samler penge ind til foreninger i Hvidovre. Vi
vil fortsat have fokus på at vi har en genbrugshal.

REN BY OG AFFALDSHÅNDTERING
Vi vil sikre et godt samarbejde mellem kommunen, almene boligselskaber, grundejerforeninger
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I Hvidovre har vi opbygget et stærkt og velfungerende lokalsamfund med mange
gode fritids- og kulturtilbud, som vi kan være stolte af.
Med over 450 forskellige foreninger er der mange muligheder for at leve et aktivt fritidsliv. Det
skal vi fastholde og udvikle.

mulighed for at deltage i foreningslivets tilbud –
uanset hvilken baggrund og familie, de kommer
fra.

Hvidovre er for alle, og integration af borgere
med anden etnisk baggrund i vores fællesskaber
ligger os på sinde. Vi vil arbejde for at alle skal
kunne være en del af arbejdsmarkedet, politik og
bestyrelser, uanset om det er i forældre-, skoleog eller foreningsbestyrelser.

Vi vil fortsætte indsatsen med at prioritere og
udvikle breddeidrætten i et tæt samarbejde med
foreningslivets mange aktører.

FORENINGSIDRÆTTEN

Vi arbejder for at understøtte flere tilbud til den
frie motion i byens rum ved at etablere skaterbane, pumptrack og flere markerede løbe- og cykelruter med forskellig længde og sværhedsgrad.

Vi har i denne valgperiode gennemført en lang
række tiltag, som medvirker til at understøtte og
udvikle foreningsidrætten. Vi vil fortsat fokusere
på Det Sociale Fripas for at sikre, at alle børn får

Vi ønsker, at flere foreninger samarbejder med
hinanden og med byens skoler og institutioner –
også gerne på tværs af kommunegrænserne, så
vi sikrer tilbud til alle.

Vi indtænker ligeledes, at der i byens parker og
nærliggende naturområder kommer flere muligheder for at være fysisk aktiv.
Vi kommer også til at udvikle nye, store motionsevents, der henvender sig til børnefamilier i de
kommende år.
Senioridrætten er i rivende udvikling og medvirker til at sikre et sundt og aktivt ældreliv for langt
flere borgere end for blot få år siden. Den udvikling skal fortsætte, så endnu flere ældre borgere
får tilbud om at blive del at et aktivt fællesskab.
Vi vil fortsat gå forrest for en breddeidræt og et
foreningsliv, der er fyldt med gode oplevelser for
både fællesskaber og den enkelte. En idræt, hvor
vi skaber flere stærke og sunde fællesskaber på
tværs af alder, køn og etnicitet.
Vi vil fortsat arbejde for at forbedre og styrke de
fysiske rammer for idrætten i Hvidovre. Vi ved, at
der sammen med vores mange, gode tiltag og
udviklingen af byens rum til aktiviteter, sport og
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motion også er brug for at finde løsninger, der
kan tilgodese idrætslivets behov for tidssvarende
faciliteter.

med en kulturpolitik, der skaber gode oplevelser
for Hvidovres borgere, og som inspirerer vores
børn og unge til at være kreative og se ud i en
verden fuld af muligheder.

ELITEIDRÆTTEN
Forudsætningen for en stærk idrætskultur er en
lokal forankring af breddeidrætten. Idrætten er
for alle og derfor er bredden og fællesskabet
omkring idrætten meget vigtig for os.
Vi vil fortsat gå forrest med en ambitiøs udvikling
af eliteidrætten i Hvidovre. Derfor vil vi fortsat
arbejde tæt sammen med vores mange klubber,
foreninger og frivillige, så vi både understøtter
talentudviklingen og udvikler vores eliteidræt.
Ofte er eliteidrætsudøvere forbilleder, som kan
give mange børn og unge nye veje frem og eksempelvis være med til at bryde negative sociale
mønstre. Vi vil blive ved med at tage ansvar for at
bredde- og eliteidrætten er hinandens forudsætninger.
Vi skal i årene, der kommer, skabe endnu flere
rammer og muligheder for, at talenter og entusiaster kan fordybe sig i talent- og eliteidrætsmiljøerne i Hvidovre.
Vi ønsker at skabe gode og gunstige forhold for
dem, der har evnen og viljen til at blive de bedste
i deres sportsgren. Og vi ønsker at skabe bedre
forhold for dem, som følger med fra sidelinjen
som tilskuere.
KULTUREN
Kunst og kultur skal sikre gode oplevelser og muligheder for alle i Hvidovre.
Vi er stolte af vores lokale kulturinstitutioner som
Forstadsmuseet, Cirkusmuseet, Teater Vestvolden, Musikskolen og bibliotekerne. Sammen
med vores kommunale institutioner, Kulturrådet
og foreningerne gør de oplevelserne nærværende, tilgængelige og mangfoldige.
Vi vil arbejde for, at kunsten og kulturen indgår
som en væsentlig del af udviklingen af Kulturgården og generelt i udvikling af Hvidovres bymidte.
Vi vil blive ved med at tage ansvar og arbejde
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• Bygget nye omklædningsfaciliteter på Avedøre
Stadion i 2019.

• Renoveret hestestalden på Regnbuen.
• Etableret den kommunale fripasordning til fritidslivet for børn og unge.

• Afsat budget til opførelse af to nye skolehaller i
Hvidovre.

• Udarbejdet ny eliteidrætspolitik.
• Ansat en idrætskonsulent, der skal bygge bro til
og sikre dialog med foreningslivet.

• Etableret mountainbikebane og projekteret
pumptrackbane.

• Er ved at opføre nye omklædningsfaciliteter til
Rosenhøj Boldklub / Sønderkærskolen.

• Vedtaget ny kultur- og fritidspolitik.
• Indgået samarbejde med DGI om fastholdelse af
de unge i foreningslivet.

• Indgået samarbejde med DGI om udvikling i foreningslivet.

• Etableret kunstprojekt i samarbejde med Hvidovre Kunstråd om forskønnelse af Avedøre Idrætscenter.

• Sat fokus på byen som motionsrum med etablering af udendørs træningsfaciliteter, herunder
løbe- og gåruter.

• Etableret badestige på nordmolen i havnen.
• Opsat ny storskærm på Hvidovre Stadion.

Vi skal værne om en god barndom for alle. Indsatsen begynder allerede før fødslen.

Vi er stolte af, at vi i Hvidovre for syv år siden fik
igangsat Familieliv Hvidovre, og i Socialdemokratiet vil vi fortsat give nye forældre en god start
med deres børn. 94 procent af førstegangsfødende familier tager imod tilbuddet Familieliv
Hvidovre. Det giver nye forældre en klar forventning om, hvad det betyder at være forældre
samt mulighed for at skabe nye netværk. Økonomisk rådgivning indgår også som tilbud i Familieliv Hvidovre.
Vi har gennem de sidste fire år oplevet en større
stigning af børnefamilier, der flytter til Hvidovre,
og vi oplever også en stigning i generationer, der
flytter sammen under samme tag. Det fortæller
om den kvalitet, vi har i vores dagplejer, daginstitutioner og skoler. Og at familiers tro på fremtiden – deres ønsker og drømme – har gode vilkår
i Hvidovre.

Vi vil fortsætte indsatsen og lytte til vores børn
og unge og give dem håb for fremtiden og tro på
deres evner. De skal opleve en sund kultur, hvor
der godt kan konkurreres og præsteres, men
altid på en måde der tager hensyn til, at børn og
unge ikke presses mere, end de selv kan være
med. Vi vil sikre, at der er tid og ro til tanker, fantasi og til fritid for alle børn og unge. Og vi vil sikre, at de børn og unge, der har brug for omsorg
og støtte oplever en by og et fællesskab, der griber dem og skaber tryghed i deres barndom og
ungdom.
DAGINSTITUTIONER
Vi vil fortsat fokusere på alle børns opvækst og vil
arbejde for, at alle børn i vores dagplejer og institutioner oplever nærvær og omsorg. Der skal
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• Indført reserverede pladser for børn fra dagpleje
til børnehave.

• Oprettet dagbehandlingspladser på Hvidborg for
børn i socioemotionelle vanskeligheder.

• Etableret U-start – et projekt om børns trivsel og
vej væk fra skolevægring.

• Indført faglig strategi for folkeskoleområdet.
• Indført fripladser på Musikskolen.
• Indført principper for skoledistrikter for at sikre
skoler med klassestørrelser, der ligger tæt på
gennemsnittet for kommunen.

• Besluttet handleplan for læsesvage og ordblinde
elever – Danmarks mest ambitiøse strategi mod
ordblindhed.

• Gennemført forældretilfredshedsundersøgelser
på daginstitutioner og folkeskoler – forældretilfredsheden stiger på alle parametre.

• Etableret Hvidovre Heldagsskole – et tilbud i specialundervisningen med fokus på højnelse af
kvaliteten.

• Ansat flere pædagoger i daginstitutionerne.
• Indført gratis psykologhjælp for 15-25-årige.
• Indført forebyggende tidlige indsatser til sårbare
og udsatte familier i barnets første 1000 dage.

• Indført Ungdomsklub på Byggelegepladsen

være tid til det enkelte barn. Så meget tid som
muligt bør sikres til nærvær, udvikling og omsorg. Sammen med forældrebestyrelser og kommunens medarbejdere og ledere i hele 0-6årsområdet vil vi sætte fokus på det gode børneliv og samarbejde om at indfri mål om kvalitet og
nærvær.
Vi vil fortsætte indsatsen med at forbedre børns
sundhed. Vi har tilbud om madordning i langt
størstedelen af vore institutioner. Og vil fortsat
fokusere på udvikling, så der for eksempel opstår flere små køkkenhaver, som er med til at
lære børn om mad fra jord til bord. Fysisk aktivitet er i fokus for børn i vores dagtilbud og i forbindelse med Cykel By Hvidovre, har mange institutioner anskaffet sig løbecykler. Cyklerne bliver brugt flittigt og ikke mindst årligt til dagtilbuddenes løbecykeldagsarrangement på Hvidovre
Stadion, som har bragt børn fra Hvidovres daginstitutioner i børnenes rekordbog.
I Hvidovre er der pladsgaranti, når ens barn har
været skrevet op i tre måneder.
INKLUSION
Børns mulighed for at indgå og være en del af
fællesskabet er vigtigt. Børn skal mødes med respekt og rummelighed – ingen skal være på ”tålt
ophold”. Inklusion må ikke ske på bekostning af
alle andre børns trivsel og udvikling.

Regnbuen.

• Indført Mobil Matematiktjeneste.

FOLKESKOLE

• Har taget Tumlehuset, en idrætsinstitution for 0-

Folkeskolerne i Hvidovre er socialdemokratisk
hjerteblod. Folkeskolerne er en vigtig del af det
sociale kit, der binder børn og familier sammen i
lokalsamfundet.

6-årige, i brug.

• Er ved at bygge et nyt dagtilbud til de 0-6-årige i
Bytoften – forventes færdigt til februar 2022.

• Udvidet børnehuset Kirsebærhuset til at rumme
flere børn.

• Godkendt partnerskabsaftalen Børn og unge i
forening.

• Igangsat projekt om ”pædagogisk kvalitet i dagplejen”.

• Ombygget flere skolers håndværk- og designlokaler.
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Vi vil arbejde for at sikre, at de rettigheder, eleverne har til kvalitet i undervisningen, fortsat kan
indfries. Vi vil fortsat have fokus på god skoleledelse. Det skal være med til at sikre, at alle Hvidovres elever får undervisning af høj kvalitet af
kvalificerede lærere, der tilgodeser både den
enkelte og understøtter et stærkt forpligtende
fællesskab i skolen. Samtidig vil vi sikre, at vi kan
fastholde og rekruttere dygtige og engagerede

lærere og understøtte vores folkeskoler som attraktive og udviklende arbejdspladser.
Vi har en strategi for en oprustning af folkeskolernes fysiske standard og kapacitet i en kommende 10 års periode. Herunder fortsat fokus
på renovering og forbedring af faglokaler til madkundskab, håndværk og design med flere. Fra
skoleåret 2021-2022 vil Holmegårdskolen rumme tre spor efter en større udbygning.

børn, der lider af skolevægring. U-start samler
elever op, hvor vi ser et stigende fravær eller en
egentlig skolevægring, og hvor de derfor har
brug for hjælp til at komme tilbage. Resultaterne
har været så gode, at U-start fremover indgår i
det kommunale budget.
OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE

Målet er, at vores folkeskoler kommer op i den
bedste tredjedel af folkeskoler på landsplan.

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi hjælper
vores børn og unge til at få gennemført deres
folkeskole. Vi kan se, hvor vigtigt det er for, at de
kommer videre fra folkeskolen og over i en ungdomsuddannelse. Derfor har vi styrket fokus på
overgangene fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Vi vil fortsætte indsatsen med at få alle børn med
og vil fortsætte fokus på udviklingen for skole-

I perioden er vores 10. klasser flyttet og sammenlagt med vores Ungdomsskole, som har til

Vi vil fortsætte indsatsen og arbejdet med at løfte fagligheden på Hvidovres skoler og arbejde
for en placering blandt Danmarks folkeskoler,
som er over landsgennemsnittet.
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huse i Enghøjhuset. Vi ønsker med sammenlægningen at sætte fokus på at højne og få et endnu
større ungdomsmiljø, hvor faglighed og fællesskab styrkes og hvor de unge rustes til at komme
videre mod en ungdomsuddannelse.

og unge på 100-110, og vi har i dag en lang række forebyggende indsatser med mulighed for at
vælge den rigtige til gavn for sårbare børn, unge
og familier.

Vi ønsker og vil fremme et langt større fokus på,
at få de ældste elever i folkeskolen ud i erhvervspraktik i vores virksomheder og institutioner for
at imødegå manglen på faglærte, som i 2030 står
til at mangle omkring 100.000.
FAMILIERÅDGIVNING
Vi har igennem det sidste årti arbejdet målrettet
for den tidlige indsats, da udfordringer løses
bedst i opløbet . Det forbedrer familiernes trivsel, og samtidig nedbringer det antallet af anbringelser.
I 2012 var 140 børn anbragt udenfor hjemmet – i
2015 var tallet faldet til 107. Det har givet økonomisk råderum til at investere i flere nye familierådgivere, både sagsbehandlere og rådgivere. I
dag ligger vi stabilt på antallet af anbragte børn

• Sat analysearbejde i gang for at forbedre og sikre skoleveje og veje til daginstitutionerne.
• Indført fleksible indsatser for børn og unge med særlige udfordringer på folkeskolerne.
• Sat initiativer i gang til faglig og trivselsmæssig understøttelse i grundskolen på baggrund af
COVID-19-pandemien.

• Er ved at renovere og udvide Holmegårdsskolen – første etape er taget i brug i 2021 og anden etape til skoleårets start august 2022.

• Indført EUD10 i samarbejde med TEC.
• Etableret mor-barn indsats med sikring af spædbørns trivsel, hvor mor er i en sårbar position.
• Indført deltidstilbud i daginstitutionerne.
• Indført fast procedure for reducering af mobning på folkeskolerne.
• Styrket forældresamarbejdet i daginstitutionerne.
• Udarbejdet handleplan for røgfri skoletid.
• Oprettet det forebyggende sundhedsprojekt ”Er du for sød?” med fokus på børns og familiers sukkerindtag.
• Foreslået 10-årsplan for udvikling af skolernes læringsrum og fysiske rammer (forventes vedtaget i 2021).
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Mange mennesker lever hele deres liv – eller i hvert fald størstedelen af deres voksne tilværelse – i Hvidovre. Derfor skal man naturligvis også se frem til en sjov,
spændende og tryg tilværelse som senior og pensionist.
En del af grundlaget for et godt ældreliv er at
have familien tæt på sig. Derfor er det vigtigt, at
vi skaber vilkår, der får alle generationerne til at
blive i Hvidovre – også dem på +50, der tager
deres boligsituation op til overvejelse, når børnene flytter hjemmefra. Holder vi dem i kommunen, så har vi dem forhåbentlig tæt på både deres forældre og deres børn – til glæde og gavn
for hele familien.

forskellige behov, ønsker vi at fremme forskellige
typer fællesskaber.

Vi vil arbejde for, at vores mål med boligpolitikken giver muligheder for etablering af seniorfællesskaber og gerne placeret flere steder i Hvidovre. Da Hvidovre er en mangfoldig kommune med

På ældreområdet har vi et rigt foreningsliv i Hvidovre. Vi har mange aktive borgere, der kommer
til sociale og kulturelle arrangementer, hvor de

Vi har alle et ansvar for at leve et sundt og aktivt
liv. Nogle har let ved det, nogle skal skubbes lidt i
gang, mens andre har brug for hjælp eller behandling.
ÆLDREKULTURCENTER
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• Udvidet aktivitetscentret for ældre. Købt Danseskolen i Hvidovregade 51 til udvidelse af aktivitetscentret.

Vi vil til enhver tid arbejde for, at vi har veluddannet og dygtigt personale.

• Oprettet og etableret et Akutteam i hjemmesyge-

Vi vil arbejde for, at tiden til hver enkel ældre,
der har brug for fællesskabets hjælp, er kvalitetstid. Vi ønsker at gøre op med minuttælleriet og
den megen stress til fordel for faglige vurderinger og bedre tid til personlige relationer mellem
vores ældre og vores dygtige sundheds- og plejepersonale.

plejen.

• Vedtaget en ny Ældre- og Værdighedspolitik, som
er kendetegnet af værdierne medmenneskelighed, tryghed og værdighed.

• Udrullet Demenshandlingsplanen med populære
tilbud for unge med demens i aktivitetscenteret
og for ældre på Strandmarkshave samt åbning af
Tryghedshotellet, hvor borgere kan få ophold for
en afgrænset periode i demensvenlige rammer
på Plejecenter Krogstenshave.

• Etableret faste teams i hjemmeplejen.

kommer hinanden ved og dyrker fællesskabet,
hvilket er det bedste tegn på stor trivsel. Vi vil
udbygge muligheden for de ældre, ved at arbejde for et ældrekulturcenter med henblik på, at
så mange som muligt kan blive en del af et fællesskab fremfor ensomheden. For bare det at
spise sammen øger trivslen.
De fleste vil helst være i eget hjem så længe som
muligt. Derfor er vi tilhængere af hjælp til selvhjælp, bedre kendt som rehabilitering. Vi skal
støtte de ældre i at gøre det, de kan, men vi skal
også sikre en professionel og omsorgsfuld ældrepleje, når det behov er der.
Når vi skal vurdere, om Hvidovre er en god kommune for alle, ligger det os meget på sinde at se
på, hvordan vores ældre borgere har det, og om
psykisk sårbarhed har vores opmærksomhed i
det omfang, det er nødvendigt.
I en tid med en stigende ældrebefolkning – fordi
vi heldigvis bliver ældre og ældre, vil vi primært
prioritere indsatsen og ressourcerne hos dem,
der har størst behov.
Vores dygtige sundhedspersonale sikrer hver
dag, at dem, som har behov for hjælp til både
praktisk bistand og personlig pleje, får det. Det
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kan være i hjemmeplejen, i egen bolig, i ældreboligen eller i plejebolig i et af vore fantastiske
plejehjem.
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I Socialdemokratiet har vi altid haft politisk fokus på sundhed. Vi har nu i mange år
set, at det gør en forskel at investere i forebyggelse.

Særligt efter strukturreformen i 2007 har vi set
på forebyggelse i et bredere perspektiv. Det
handler ikke mere kun om KRAM-faktorerne, den
enkeltes kost- og motionsvaner eller forhold til
rygning og alkohol. I dag handler det om meget
mere end KRAM – som for eksempel fællesskaber, indbydende byrum, gode oplevelser, mental
sundhed, at undgå stress og at leve et godt liv
med en eventuel kronisk sygdom.
Alle mennesker har et ansvar for at leve et sundt
og aktivt liv, men vi vil i årene fremover også have fokus på, at sundheden er et fælles forpligtende anliggende.
Med sundhed for alle mener vi, at vores sund-
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hed- og forebyggelsespolitik skal være gældende
for alle. Vi skal være sammen om sundheden,
borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og kommunen.
Vi mener, at vi har et særligt ansvar for børnene,
de ældre og de borgere, der har særlige behov.
Vi har ikke alle den samme sundhedstilstand og
derfor har ulighed i sundhed vores store bevågenhed. Vi vil sagt på en anden måde fortsat prioritere de borgere, som har de største sundhedsproblemer og de vanskeligste forudsætninger for at leve et sundt liv. I projektet ”Kys livet” vil
vi fortsætte arbejdet med, at alle får mulighed
for at leve et sundt liv.

Vores mål starter i sundhedsplejen, som skal
medvirke til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksen tilværelse.
RØGFRI GENERATION
Vi arbejder for og har mål om en røgfri generation i 2030. Vi vil have fokus på gode motionsmuligheder for alle, herunder at støtte op om alle
de gode frivillige initiativer, hvor der blandt andet
etableres både gå-, løbe- og cykelhold.
Med vores seneste projekt for børnefamilier om
”Er du for sød?”, sættes der fokus på sukkerindholdet i vores mad. Vi vil med maden i vores institutionstilbud arbejde for at sikre en sund og
nærende kost.

velfungerende samarbejde mellem praktiserende læger, hospitalet og kommunen.
I Hvidovre Kommune arbejder vi ud fra det
grundlag at alle mennesker har ret til at tage beslutninger om deres eget liv, samt at mennesket
af natur er socialt og ønsker at indgå i meningsfyldte relationer med andre mennesker.
Borgere med social udsathed, psykisk sårbarhed,
et fysisk eller psykisk handicap skal vi have et helt
særligt fokus på i forhold til sundhed, arbejde,
bolig og tilgængelighed. Der findes allerede en
række tilbud under Socialpsykiatrien og hvor
Broen er det nyeste af flere tilbud til borgere, der
er fyldt 18 år og har udfordringer i forhold til social udsathed, psykisk sårbarhed eller hvis du har
et fysisk eller psykisk handicap.

Vi vil med sundhedspolitikken gerne være med til
at sætte ambitiøse mål. Vi ved, at vi kan nå dem,
når bare vi gør det sammen. For hver især kan vi
noget, sammen kan vi endnu mere.
Vi mener, at det er vigtigt at den nære sundhed
foregår i lokalmiljøet og gerne tæt på hverdagslivet. Det sker når sundhedsplejersken besøger
småbørnsfamilien, eller når de ældre får tilbud
om en seniorsamtale af kommunens forebyggelsesmedarbejdere. Men bestemt også opleve et
sammenhængende forløb når det handler om et

• Det nye sundhedscenter er taget i brug i 2018.
• Er i gang med opførelsen af nyt Kulturcenter på
Risbjerggård-grunden – forventes indviet i foråret 2022.

• Har vedtaget en veteranpolitik.
• Indført en ny sundheds- og forebyggelsespolitik,

som skal bidrage til at løfte sundheden i Hvidovre med særligt fokus på de fællesskaber, der kan
understøtte bevægelse, sund kost og godt mentalt helbred. De seks fokusområder er: Fysisk
aktivitet, mad og måltider, mental sundhed, tobak og stoffer.

• Indført ”Rygestop 2030” med stop for rygning på
vores offentlige institutioner i arbejdstiden.
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Hvidovre er for alle. Derfor skal vi have mange forskellige muligheder for at bo. Lige fra unge studerende og lærlinge, til +50-generationen, som vil flytte til noget
mindre og til boliger for dem, der har brug for bofællesskab eller hjælp.
Hvidovre er og skal fortsat være for alle
God at vokse op i. God at bo i. God at blive gammel i.
Sådan ser mange borgere på Hvidovre, og det
ser vi gerne, at de fortsætter med.
Vi socialdemokrater har været med i mange år
og set Hvidovre udvikle sig fra en landkommune
til en nu fuldt udbygget kommune med en stor
variation af boliger. I den seneste valgperiode
har vi i kommunalbestyrelsen udarbejdet en boligpolitik. Den politik er meget aktuel. Eksempelvis er mange gamle erhvervsområder ikke længere tidssvarende. Det giver nye muligheder for
byudvikling, der kan tilgodese nye og ændrede
behov for vores by og borgere.
Vi vil blandt andet gerne sikre boliger til generationen +50. Dem, der ønsker at blive boende i
Hvidovre, men ønsker at fraflytte den store bolig,
som var rigtig, da børnene boede hjemme. Vi vil
gerne arbejde for at boligen er der, så borgerne
kan flytte, mens de kan, og ikke først når de skal
eller er nødt til det. Det – og meget andet – stiller

• Fået nedsat et Almen Boligudvalg.
• Arbejdet aktivt med FN’s 17 verdensmål blandt
andet i arbejdet med planstrategien.

• Etableret Broen – et tilbud under Socialpsykiatrien for de +18-årige.

• Arbejdet med at ændre byplanvedtægter til lokalplaner.

• På Parallelvej er arbejdet om etablering af et
bofællesskab til handicappede borgere sat i
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nye krav til os om alsidige og forskellige boligtyper og boformer fremover.
Familien er nogle gange flere generationer, og
familier er forskellige. Der er både den traditionelle familie, men i dag også en voksende gruppe af sammenbragte familier med delebørn og
mange andre familieformer. Vi vil arbejde for
etablering af boligfællesskaber for flere for eksempel til generationen +30 – også med fokus
på alene-segmentet og unge og gerne i samspil
med seniorboliger. Endelig er det vigtigt for os, at
alle der vil, kan blive i Hvidovre og have råd til
deres bolig. Det stiller stadig krav til os om at arbejde for, at der etableres flere almene lejeboliger, hvor lejen er til at betale for almindelige indkomster.
Behovet for ungdoms- og uddannelsesboliger til
lærlinge og studerende er stort, så der skal i den
kommende periode være et langt større fokus
på at få etableret boliger til vores unge medborgere.
Etableringen af bofællesskab for borgere med
fysiske og psykiske udfordringer og nogle ældreog handicapegnede boliger vil vi udbygge med.
Behovet for boliger – både permanente og midlertidige – på voksen-specialområdet er stigende.
Det vil derfor fortsat være en mærkesag og et
fokus at sikre kvaliteten og muligheden for at bo
tæt på familie, netværk og venner for vores voksne borgere med handicap. Vi vil også arbejde for
bedre botræningstilbud, så borgere, der har behov for først at lære at bo selv, kan komme til det
på god og betryggende vis.

I Socialdemokratiet vil vi i Hvidovre arbejde for et fremtidssikret erhvervsliv i en
stærk erhvervskommune.

I Hvidovre har vi allerede et af Nordeuropas største erhvervsområder – Avedøre Holme, og vores
vision om at etablere Nordeuropas grønne erhvervsområde HOLMENE med fokus på bæredygtighed, symbioser og klynger ser vi frem til at
få igangsat arbejdet med. Holmene vil blive en
stærk, grøn vækstmotor ikke kun for Hvidovre,
men for hele landet og vil være med til at styrke
Danmarks internationale konkurrenceevne.
Vi vil udvikle og forbedre samarbejdet med Erhvervskontaktudvalget og arbejdsmarkedets parter og sammen arbejde for at fastholde de mange virksomheder og arbejdspladser, både offentlige og private vi har. Vi har et af landets universitetshospitaler, et internationalt filmmiljø og kreative virksomheder i og omkring Avedørelejren.
Det giver os nogle unikke udviklingsmuligheder,
der går fint i spænd med vores grønne profil og
med den attraktive beliggenhed tæt på København, lufthavnen og Øresundsforbindelsen.

byer og lokalsamfund er vigtig at medtænke, fordi erhvervslivet har en meget vigtig rolle i udviklingen af et bæredygtigt samfund.
FREMTIDENS ERHVERVSOMRÅDER
I vores senest besluttede Erhvervs- og vækststrategi fokuserer vi på tre temaer, som vi som socialdemokrater selvfølgelig vil stå på mål for at arbejde med i den kommende valgperiode.
Med ”fremtidens erhvervsområder” vil vi sætte
fokus på at tilbyde erhvervslivet fysiske rammer,
der matcher fremtidens krav og behov. Vi ved, at
det er vigtigt for virksomhederne at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft for at kunne
vækste. Vi har i flere år haft én indgang for virksomheder til kommunen, og med mål om en
”professionel lokal erhvervsservice” vil vi arbejde
for at styrke den lokale virksomhedsservice til
virksomhederne.

”GREATER COPENHAGEN”
Hvidovre er en del af metropolen ”Greater
Copenhagen”. Den er i hård konkurrence med
andre storbyer og regioner. Derfor skal vi stå
sammen med staten, kommuner, regioner og
andre parter om udfordringen med at skabe job
og vækst. Hovedstadsområdet har nemlig brug
for nye sammenhængende erhvervsområder,
som giver arbejdspladser i området i en tid, hvor
mange erhvervsområder omlægges til boligområder.
Vi har i denne periode stillet forslag om og fået
besluttet, at vi i Hvidovre Kommune vil arbejde
systematisk og tydeligt med FN’s 17 verdensmål.
Det vil vi også i forbindelse med byens erhvervsudvikling, hvor verdensmål 16 for bæredygtige
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• Udarbejdet vision om Holmene.
• Vedtaget erhvervs- og vækststrategien ”Et frem-

tidssikret erhvervsliv i en stærk erhvervskommune”, som viser vejen for de næste fire års erhvervsudvikling i Hvidovre kommune.

• Arbejdet for mere liv på torvet fx vinservering og
stadepladser.

• Indgået samarbejde med BIDdanmark om at
løfte det lokale erhvervsliv.

• Indført en lokal parkeringsvagt.

ATTRAKTIVT BYLIV
Vi vil fortsætte indsatsen med den byudvikling, vi
allerede har igangsat i bymidten, for at få skabt
et attraktivt byliv. Et liv med flere lokale muligheder for handel og gerne specialbutikker i sammenhæng med restauranter, caféer eller lignende.

Vi vil sætte endnu mere fokus på at handle lokalt
og ikke mindst kampagnen ”Køb lokalt – vil du
handle i butikken i morgen - så brug den i dag”.
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