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Når du blander dig i debatten
SKRIV: Frederiksberg Bladet tilstræber en levende og konstruktiv debat om lokale forhold på Frederiks-
berg, og vi opfordrer derfor alle borgere til at give deres mening til kende. Har du lyst til at deltage, kan 
du sende dine holdninger og meninger på e-mail til red@frederiksbergbladet.dk. Redaktionen priori-
terer debatsiderne i avisen og forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve. Læserbreve må max. være 
på 250 ord. Husk, at debatindlæg skal være forsynet med navn og adresse.  

Debat
Skolemad på Frederiksberg?
…Debat
MICHAEL VINDFELDT (S)
2. viceborgmester

SPISETID: I årevis har debat-
ten været rejst på Frederiks-
berg: skal der tilbydes skole-
mad i Frederiksbergs skoler? 
Argumenterne fra begge sider 
– modstandere som tilhængere 
har været mange. 

Modstandere taler om fa-
miliens ansvar og hvad beho-
vet i realiteten er. Tilhængere 
har påpeget de længere sko-
ledage, at mætte børn lærer 
bedst og at skolemadsordnin-
ger i andre kommuner funge-
rer glimrende.

Socialdemokratiet har 
kæmpet for skolemad på Fre-
deriksberg i mindst to årtier. 
Fordi vi grundlæggende tror 
på, at mætte børn lærer bedst 
og fordi vi synes, det er en na-
turlig ydelse at tilbyde Frede-
riksbergs familier: at man for 
et rimeligt beløb kan få et godt, 
sundt og nærende måltid mad. 
Gerne økologisk også. 

De børn, der kommer fra fa-
milier, hvor pengene er små, 

bør selvfølgelig have ret til at 
få maden gratis, men ellers bør 
det koste et rimeligt beløb for 
alle andre. Måske 25 kr. pr dag.

Er det noget nyt, at kom-
munen laver mad til børnene 
/ har madordninger mod beta-
ling? Nej tværtimod – i vugge-
stuer og børnehaver får børne-
ne frokost mod betaling. Hvor-
for skulle det ikke også være 
sådan i folkeskolen, hvor bør-
nene tilmed også med skolere-
formen fik længere skoledage?

Mange af os husker måske 
tilbage på vores egen skole-
tid med leverpostejsmadder i 
madkassen i skoletasken. Og 
selvom vi har en tendens til at 

huske tingene i et mere positivt 
lys, så husker jeg nu ikke mine 
madpakker for at være noget 
særligt. Ingen kritik af  mine 
forældre, men et frisk måltid 
til frokost havde da været at 
foretrække.

Socialdemokratiet har gang 
på gang gået til budgetforhand-
linger med krav om en skole-
madsordning på Frederiks-
berg, og i år bliver ingen und-
tagelse. 

Vi håber på mange af de an-
dre partiers opbakning. For vi 
bør være helt enige om målet: 
at vi får den rigtige skolemad-
sordning på Frederiksberg. Til 
gavn for børnene. 
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Udlejning af cykler bør ske uden 
skattefinansieret tilskud
…Debat
JACOB ROSENBERG (LA)
Kandidat til Folketinget

BYCYKLER: Tak til Niels E. 
Bjerrum (S), medlem af Kø-
benhavns Borgerrepræsen-
tation og teknik- og miljøord-
fører i Københavns Kommu-
ne, for svar på mit debatind-
læg om bycyklerne (Frede-
riksberg Bladet 7. august.)

Jeg tror, at vores argu-
menter går forbi hinanden. 
Mit sigte var at påpege, at det 
at udleje cykler til danskere 
og turister burde varetages 
af  almindelige privatejede 
firmaer og ikke drives med 
skattefinansieret tilskud. Kø-
benhavns og Frederiksberg 
Kommuner bidrager med 
et væsentligt økonomisk til-
skud – vel at mærke penge, 
som de inddriver i kommu-
neskatter fra borgerne. 

Dette er et politisk valg, 
men jeg er blot uenig i den-

ne prioritering af skattebor-
gernes penge.

Jeg så hellere, at udlejning 
af cykler blev varetaget i et 
helt frit marked uden kom-
munalt tilskud, hvor private 
firmaer, hoteller eller andre 
kan indkøbe, vedligeholde 
og udleje cykler til hvem de 
måtte have lyst til. Selvfølge-
lig med behørig betaling af  
skat af overskuddet som for 
alle private virksomheder. 

Det skal i parentes bemær-
kes, at Niels E. Bjerrum (S) 
er bestyrelsesformand i By- 
og Pendlercykel Fonden, og 
modtog i 2017 et honorar på 
20.000 kroner for dette ar-
bejde. 

Der er bestemt ikke noget 
galt i at modtage honorar for 
en arbejdsindsats, men det 
giver selvfølgelig in vis inte-
ressekonflikt, når man går 
ud og forsvarer ordningen.

Den lokale folketingskandidat Jacob Rosenberg 
debatterer om bycykler. Foto: Martin Sørensen


