
 ● Både medlemmer og tætte 
venner var med, da Hvidovres 
tværpolitiske liste, Hvidovreli-
sten, i sidste uge holdt general-
forsamling og fejrede listens 15 
års fødselsdag med en festlig 
begivenhed på Stadionrestau-
ranten.

Her blev der ud over det for-
melle sat ord på, hvordan Liste 
H kom til verden, samt hvad 
der har fået medlemmerne til 
at blive og vennerne til at sam-
arbejde.

- Hvidovrelisten har igen-
nem årene været igennem en 
stor personlig udvikling, men 
holdet bag har været med gen-
nem alle årene, og der er fort-
sat nok at tage fat på, sagde 
Hvidovrelistens formand Mona 
Hammer blandt andet i sin be-
retning, hvor hun takkede de 
mange engagerede bestyrelses-
medlemmer for deres indsats 
igennem årene.

Som formand understre-
gede hun endvidere, at hun til 
stadighed glæder sig over det 
gode samarbejde i bestyrelsen.

- Jeg praler med, at vi som en 
helt naturlig ting har stor tillid 
til og sparrer med hinanden. Vi 
har det godt i bestyrelsen, hvor 
der er humor, tillid og åbenhed, 
når vi arbejder, sagde hun.

Det blev også til en stor tak 
til listens frontfigur Arne Bech, 
der kvitterede med at ville give 
Mona Hammer en løftetur, 
som hun dog afslog.

Derefter blev det formelle 

afviklet, hvor Mona Hammer 
blev genvalgt som formand 
og Alice Bech som sekretær. 
Gitta Stendal og Anders Dru-
strup genopstillede til bestyrel-
sen og i stedet for Ulla Brund 
indtrådte Peter Rytter som 
nyt medlem. Ulla Brund Jen-
sen fortsætter imidlertid som 
suppleant sammen med Ger-
tie Hammer Bjørch og nyvalgte 
Nynne Glud.

- Det er heldigvis ikke svært 
at finde folk, der har lyst til at 
stille op, tilføjede Arne Bech 
om ændringerne i bestyrelsen.

Festtalerne
Derfra gik de mange fest-

deltagere i gang med at fejre 
15-års-dagen med en perle-
række af erindringer og beskri-
velser af Hvidovrelistens op-
ståen og ikke mindst fortsatte 

eksistensberettigelse. Stifteren 
Arne Bech, havde som festtale 
valgt at vise 15 erindringsbil-
leder fra 2001-2016. Som en 
særlig tak til 15 af Hvidovreli-
sten markante medlemmer lod 
han dem med kort varsel kom-
mentere situationerne og deres 
eget engagement.

Til stor glæde for forsamlin-
gen var alle indlæg præget af 
vid, bid og humor, der vidnede 
om 15 års engagement og fæl-
lesskab for et bedre Hvidovre.

Vi har tilladt os at klippe fra 
indlæggene:

- Arne ringede til mig og 
sagde, at jeg skulle tage og 
komme og høre lidt om Hvid-
ovrelisten. Og hvorfor er jeg 
her stadig? Det er, fordi, der 
er nogle ordentlige mennesker 
i Hvidovrelisten, sagde Flem-
ming Cramer-Larsen.

- Jeg har været et trofast 
medlem igennem alle årene. 
Jeg kom med, fordi Arne rin-
gede og sagde, at der blev pus-
let lidt om den her liste. Jeg var 
ikke interesseret i at blive valgt 
ind i noget, så jeg har holdt mig 
på sidelinjen og været dirigent 
siden, sagde Martin Roald-
Arbøl.

Også Gøther Mathisen er et 
af de gennemgående medlem-
mer, der igennem en årrække 
var formand for Hvidovrelisten:

- På mange måder spiller 
tilfældigheder en rolle, men 
pludselig så jeg mig selv på 
forsiden af Hvidovre Avis. Jeg 

har aldrig været politiker, men 
jeg synes, at Hvidovrelisten er 
langtidsholdbar, så det er en 
fornøjelse stadig at være med, 
sagde Gøther Mathisen.

Ulla Brund Jensen: Det har 
altid været helt naturligt og 
være kvinde eller ung i Hvid-
ovrelisten. Her blev man bare 
taget imod og lyttet til. Vi er 
her, som dem vi er. Det er min 
oplevelse af Hvidovrelisten.

Gæsterne havde 
rosende ord

Thomas Thomsen, formand 
for Ældresagen i Hvidovre: Jeg 
er ikke hverken tvunget eller 
har fået vredet armen rundt. 
Man siger, at Ældresagen ikke 
er politisk. Det er vi, men vi 
er partipolitiske neutrale og 

derfor står jeg her i dag - for 
Hvidovrelisten er ikke et po-
litisk parti, men en liste og en 
stor tak skal lyde til Hvidovre-
listen for at støtte os i Ældresa-
gen. Den moralske støtte er lige 
så meget værd, som den øko-
nomiske. Det er dejligt at være 
her, sagde Thomas Thomsen.

Og Thomas Thomsen var 
ikke den eneste blandt gæ-
sterne, der pointerede, at netop 
det partipolitiske er noget helt 
andet end Hvidovrelisten.

Mogens Leo: På Enheds-
listens og egne vegne tillykke 
med 15 år, som har præget 
Hvidovre. Enhedslisten er rig-
tig tilfredse med samarbejdet, 
selv om vi godt kan være ry-
gende uenige. For Hvidovre-
listen stiller altid op til fordel 

for borgerne. Ikke på grund af 
magten, men for at sætte bor-
gerne i centrum. Hvidovreli-
sten vil altid prøve at finde ud 
af, hvad der er borgernes inte-
resse og ikke lade magten tale 
og se, hvem der får mest ind-
flydelse, sagde Enhedslistens 
Mogens Leo Hansen, der var 
blandt gæsterne.

Kalle: Tak for invitation. For 
mig er der ikke nogen grund til 
at være loren ved at være her. 
Der er en betydelig respekt om 
Hvidovrelisten og som min far 
sagde til mig, lokalpolitik burde 
være friholdt fra partipolitiske 
interesser. Derfor er jeg her i 
dag. God vind og tak for sam-
arbejdet, sagde venstres Karl 
Erik Høholt Jensen.
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Fest i Hvidovrelisten
Liste H fejrede 15 års fødselsdag og generalforsamling

Der var både medlemmer og venner af Hvidovrelisten til festen på Stadionrestauranten forleden.
Mona Hammer blev genvalgt som 
formand.

 ● Ammar Al-Temimi, Hvidov-
reborger og civilingeniør, adm. 
direktør hos AB Clausen A/S i 
Rødovre, fylder 30 år på man-
dag 16. maj.

Han var Danmarks hidtil 
yngst uddannede bygningsin-
geniør, da han i 2008 som bare 
21-årig modtog sit diplom fra 
Ingeniørhøjskolen i Ballerup.

I dag har Ammar Al-Te-
mimi på blot tre år etableret 
og udviklet Danmarks største 
og dygtigste ingeniørteam in-
den for bærende konstruktio-
ner, AB Clausen Rådgivende 
Ingeniører A/S.

En spirende, spændende 
special- og vækstvirksomhed, 
som venlige branchekolleger 
m. fl. ikke tøver med at titu-
lere ´Danmarksmester i bæ-
rende konstruktioner´.

Opvokset i Valby som søn 
af irakiske forældre kendte 
den unge Ammar straks fra 
syvende klasse sin fremtidige 
karrierevej – efter at være ble-
vet bjergtaget af en spektakulær 
ingeniørfigur i en tv-serie …

Efter tre lærerige arbejdsår 
på FLSmith og Burmeister & 
Wain-destinationer i Dubai, 
Egypten, Indien, Syrien og 
Cypern valgte den videnbegær-
lige ingeniør at vende hjem og 
starte en spæd virksomhed op 
med sin tidligere studiekam-
merat Bartek Clausen. I 2013 
besluttede Ammar Al-Temimi 
at gå all-in for konstruktio-

ner, ekspandere sin virksom-
hed til AB Clausen A/S og 
sammenspille et meget stærkt 
og dedikeret team bestående 
udelukkende med konstrukti-
ons-ingeniører.

Innovativ ildsjæl
Nysgerrighed for innova-

tion, evnen til at være to skridt 
foran enhver forkant i den kre-
ative iværksætter-diversitet i 

Rødovre samt en medfødt hang 
og trang til at tænke umulige 
idéer mulige kendertegner den 
aktuelle 30 års fødselar.

På sin hjemmebane er Am-
mar Al-Temimi bidt af en gal 
fodbold, dykkerdragt samt 
eventyr- og rejselyst – top-
prioriteter, der dog har måt-
tet rykke for hans fire måne-
der gamle datter samt desuden 
et aktuelt og udfordrende 
ombygningsprojekt i sit ny 
hus. Betegnende nok har den 
entreprenante, men også di-
skrete og nedtonede ildsjæl 
valgt at placere sin runde dag 
på sidste pinsehelligdag og lade 
sig fejre af familien hjemme i 
Hvidovre-privaten.

Men gode kilder inden for 
AB Clausens mure på Valhøj 
Alle mener at vide, at fødse-
laren vil være klædelig genert, 
men dog også imødekom-
mende lydhør over for venska-
belige hilsner og gratulationer.

30 år på mandag:

Danmarksmester i  
bærende konstruktioner...

Ammar Al-Temimi - en impone-
rende karriere..

Grafi keren Michael Christiansen har designet byens nye plakat 
“Hvidovre - byen ved kalveboderne”, i fl otte pastelfarver. I samarbejde med 

Hvidovre Avis kommer plakaten nu til salg i ganske få eksemplarer.

Plakaten illustrerer tre af byens vartegn, som bl.a. kan ses, når man nærmer 
sig Hvidovre, fra motorvejen.

Hvidovrevej 299-301, 2650 Hvidovre, Tlf. 36 49 55 55
www.hvidovreavis.dk

Det er Vindmøllerne og 
Avedøreværket på den ene side af 
motorvejen og den nye Hvidovre 
Strandpark på den anden side. 
Her er de tre vartegn samlet på 
Hvidovre Plakaten.

Plakaten er i størrelse 70 x 100 
og er kun produceret i 500 
eksemplarer, som alle er personligt 
signeret og nummereret af 
Michael Christiansen.
Plakaten kan erhverves hos 
Hvidovre Avis alle hverdage 
mellem kl. 10 og 16.

KUN 500 STK.

Pr. stk.

325,-

HVIDOVRE PLAKATEN

Idé til væggen i 
virksomhedens reception


