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Bestyrelsens årsberetning
Så er endnu et år
gået i vores lille
forening, og det er
tid til at gøre status.
Det forgangne år har
vi blandt andet brugt
på at vænne os til en
anden magtfordeling
i byrådet. Fra at være
i konstituering med
4 mandater er vi nu i opposition med kun 1,
og det har selvsagt krævet lidt tilvænning. Og
så måske alligevel ikke. Måske var partiets
ophøjelse til magtens tinde blot en krusning
på historiens tidslinje og nu er konen kommet
tilbage i muddergrøften, hvor hun hører hjemme. Og måske endda har det bedst. Nå, man
må bare tage det med oprejst pande og se at
komme videre med at passe den daglige dont.
Og det har vi sandelig også gjort. Efter et par
tilløb er baggrundsgruppemøderne kommet
fint i gang. Det er stedet for dem, der gerne vil
blande sig i den lokale politik, og jeg kan kun
opfordre interesserede til at dukke op. Det er
aldeles uformelle møder, og hvis man ønsker
indflydelse på den lokale politik, så er det her,
man sidder i øjenhøjde vores folkevalgte.
Det seneste år har også budt på en gennemgribende revision af hjemmesiden. Efter at
have kæmpet med moderpartiets elektroniske
format nogle år, valgte vi at tage sagen i egne
hænder og oprette vores eget domæne. Det
satte i den grad vores webansvarlige fri, og jeg
vil på denne plads gerne have lov til at rose
ham for det store arbejde. Hjemmesiden er
blevet fantastisk flot, og jeg håber, at mange
medlemmer vil bruge den fremover. Adressen
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er som altid www.sfhelsingor.dk.
Så kan bestyrelsen med glæde konstatere, at
sidste generalforsamlings vedtægtsændring
vedrørende medlemsbladet, er blevet overholdt til punkt og prikke. Vi har i det forløbne år
præsteret 4 flotte blade, som alle er udkommet i papirform. Vi havde et par udgaver af
bladet, der blev holdt elektronisk, men det
er ikke det samme, som at sidde med det i
hånden. Det synes vi i hvert fald ikke, men vi
modtager gerne tilbagemeldinger i den forbindelse. En pæn portion af vores midler bliver
brugt på bladet, og vi synes, at det er det
værd, men der skal selvfølgelig være ræson i
tingene. Vi modtager gerne konstruktiv kritik
og gode forslag.
Så har formanden i det forgangne år oplevet
den glæde, at blive far til sit tredje barn. Det
er selvfølgelig altid en lykkelig begivenhed,
men det betyder også endnu en ting, som har
forrang over det frivillige arbejde. Da formandens familieliv i forvejen satte en begrænsning
på den daglige indsats og mødeaktiviteten,
så betyder denne seneste familieforøgelse
formentlig, at vi det næste års tid skal opdyrke
et andet medlem, som har mod på at overtage
formandsposten, når der er valg hertil ved
generalforsamlingen i 2016.
Men den tid den glæde. Nu har vi først en generalforsamling i 2015, og bestyrelsen håber at
se mange medlemmer, når den bliver afholdt
den 22. marts.
Vel mødt
Bestyrelsen		
■
StaFetten nr. 1/2015

Dagsorden for ordinær generalforsamling
SF Helsingør 22. marts 2015 kl. 10*
Gurrevej 90, 3000 Helsingør (Montebello)
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Velkomst ved formanden.
Valg af ordstyrer.
Bestyrelsen foreslår Jannik Augsburg.
Godkendelse af dagsorden.
Årsberetninger fra bestyrelsen og byråd.
Beretningerne fra StaFetten suppleres.
*) Der serveres
Kasserens årsberetning.
SF-morgenmad
Gennemgang af regnskab og budget.
kl. 9:30
Herunder fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage inden generalforsamling og udsendt til medlemmerne
senest 8 dage inden generalforsamling.
Valg ifølge vedtægterne.
På valg er: Anders Wilsbech, Ove Kyhn og Dan Pedersen
Til bestyrelsen skal vælges:
Kasserer for 2 år.
2 medlemmer for hver 2 år.
2 suppleanter for hver 1 år.
Til bladudvalget skal vælges 2 medlemmer for hver 1 år
udover formanden, som er født medlem.
Valg af delegerede til landsmødet.
Der skal vælges 2 delegerede samt 1 suppleant.
Valg til storkredsen.
1 medlem samt 1 suppleant.
Eventuelt.
Tak for i dag.

VELKOMMEN TIL DE NYE MEDLEMMER
Erling og Jesper
INDMELDELSE.
KONTAKT: Formand, Thorfinn Branderup Johansen
E-mail:thorfinn@thegreenhouse.dk eller Telefon: 2532 6713
eller på www.sfhelsingor.dk
StaFetten nr. 1/2015
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Beretninger fra Bente Borg Donkin - 2014
Byrådet
Jeg har nu siddet
som ene repræsentant for SF i Byrådet
i et år.
Det er en udfordrende
position, men ikke
uden indflydelse. Vores
indflydelse er enkelte gange det afgørende lod
for om en beslutning står eller falder. Men hyppigst er SF indflydelse størst ved at stille nye
eller alternative forslag, der så kan få tilslutning
bredt. Pressen har en stor bevågenhed på
SF’s byrådsarbejde og på de forberedende
forslag vi stiller gennem socialudvalget eller
økonomiudvalget. Jeg benytter på SF vegne
muligheden for at trække forslag i Byrådet,
så der kommer større synlighed på forslag og
beslutninger.
Ved sidste generalforsamling, besluttede vi i
SF, at etablere en fast baggrundsgruppe for
Byrådsarbejdet. Gruppen er åben for andre
SF medlemmer, men de faste medlemmer
forpligtede sig til fremmøde og forberedende
sagsarbejde.
Det er en uvurderlig hjælp for SF synlighed og
mulighed for indflydelse. Den røde fløj i Byrådssalen, er blevet splittet i atomer, og samarbejder meget sporadisk. Scialdemokraterne valgte ved sidste budgetforlig, at støtte
den borgerlige fløj med skattenedsættelser og
velfærdsforringelser. Mens vi i SF, Ø og L så
forbavset til, fik S minimale indrømmelser igennem, med store nedskæringskonsekvenser til
følge. Bl.a.. undlod S at støtte fastholdelse af
4

kommunal rengøring.
Det har ikke fremmet et tværpolitisk samarbejde bredt. Så SF samarbejder politisk fra sag
til sag, og forsøger at favne bred opbakning til
vores. ■

Økonomiudvalget
I denne nye byrådsperiode, er alle 8 par‑
tier repræsenteret i økonomiudvalget.
Det har som konsekvens flyttet en del politiske
diskussioner fra byrådssalen og diverse udvalgene ind i økonomiudvalget.
Hvilke betyder helt praktisk, at møderne nu er
meget lange, nogen gange tæt ved 5 timer.
Vi er igennem 30 og 50 sager pr. gang. Alle
punkter, der for de flestes har været i fagudvalgene, men nu gennemgår tværpolitisk stillingtagen i økonomiudvalget regi. Det er godt
for et lille parti som SF. Her er der stadigvæk i
beslutningsprocessen mulighed for at påvirke
og ændre på sagsfremstillingen, før partier i
byrådssalen med presse og publikum, offentligt skal forsvare deres stillingtagen.
Budgetforhandlinger, effektiviseringsstrategier
og prioritering af økonomiske strategier udgår
direkte fra økonomiudvalget. Her er det tydeligt
at konstitueringspartierne har afstemt deres
holdninger på forhånd.
SF stemte som kendt imod budgetaftalen. Vi
har også stemt imod effektiviserings strategier, som er en mere usynlig 1% nedskæring
oveni de budgetmæssige krav. Selvom det er
kamufleret sprogligt som ”kun” effektivisering,
ja så er det med pistolen fremme besparelsesforslag centrene selv skal pege på.
StaFetten nr. 1/2015

Beretninger fra Bente Borg Donkin - 2014
Magtforholdene mellem embedsmænd og
politikere, er under forandring, da Bjarne
Pedersen den tidligere kommunaldirektør,
akut måtte forlade sit arbejde pga sygdom.
Nu har øk besluttet en rekrutterings proces
og igangsat en ansættelses procedure, hvor
de enkelte partier har haft indflydelse på hvilke
kvaliteter og kompetencer, der ansøges i hans
efterfølger. SF lægger stor vægt på at udover
den politiske tæft, at lederkompetencer for
vores ansatte er i højsædet. Der skal arbejdes
på medindflydelse og borgerinddragelse, så
demokratiske principper for åbenhed moderniseres og udvikles.
To sager i ØK, har tydeligt vist behov for
dette. Den ene: Underkendelse af natur og
miljøstyrelsen i borgerhøring ved skolebyggeriet Helsingør byskole, som nu er udsat indtil
kendelsen af borgerklagerne er kendt. Dette
har afkrævet kompensation til entreprenører,
dårligt arbejdsklima fortsat for lærere og elever
på den nuværende skole , mistillid til embedsmændenes rådgivning og tabt af kommunale
skatte kroner til ingenting.
Den anden sag; Lovliggørelse af kolonibyggeri
Julianelund. Her er Natur og Miljøstyrelsen igen
aktiv og tilkender byrådet/ØK pligt til lovliggørelse. Dette med store gener og ibrugtagen af
(myndigheds) magtbeføjelser i samspil mellem
byrådet og borgerne. Til stor forundring for
borgerne. Sagen er ikke afsluttet og vi vil i SF
forsøge fokus på tydelighed i rådgivning af beboerne og beslutningsprocessen. Et SF forslag
er at forhandle lang afviklingstid for beboerne.
Af mere positiv karakter, er igangsættelse
af nyt Kraftvarmeværk og modernisering af
fjernevarmeværket. Samtidig med der arbejdes
StaFetten nr. 1/2015

på modernisering af affaldssortering tættere
på byen. Der er foreslået, i kraftvarmeværkets
bygningerne, samtidig at tilbyde uddannelse af
borgere, elever og interessegrupper i miljø og
klimatiltag, der er tidssvarende og moderne.
SF fokus på miljømæssig udnyttelse af vores
ressourcer og jobskabelse af arbejdspladser i
skrald opfyldes her. ■

Udsatterådet
Borgerinddragelse er en stor udfordring for
udsatte rådet. Stubben, Kvinde krisecentret og
leder af misbrugsområdet er fast medlemmer
sammen med embedsmænd/kvinder for de
enkelte området. Derudover er S repræsenteret med SF som rep. Fra socialudvalget.
Vi forsøger på SF initiativ at motivere til
deltagelse med at afprøve forskellige typer
af møder. Et kriterie der skal være opfyldt, er
sikkerheden for god mad under mødet.
Derudover forsøger vi at besøge de forskellige
bosteder eller opholdssteder bruger holder til.
Borgerinddragelsen vil vi forsøge at få rådgivning af andre udsatte råds. Det skal fortsat
være en målsætningen for rådets arbejde.
Natherberg og hvilke behov der kan rumme
målgruppen, er et gennemgående emne i
efteråret. Hjemløse kvinder og deres særlige
behov for beskyttelse, er et kommende punkt.
Unge hjemløse hører ikke hjemme på herberg,
hvad skal der så tilbydes dem.
Derudover forsøger vi at målrette høringssvar
på social og sundhedsområdet og deltagelse i
budgetdebat på rådes vegne.
Fortsætter >>
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Beretninger fra Bente Borg Donkin - 2014
Socialudvalget
Sammensætningen i socialudvalget, afspejler konstitueringspartierne borgerlige
dominans. Udover 3 konservative og 1
DF formand, er vi to socialdemokrater og
undertegnet. Det præger stemningen og
samarbejdet.
Der er store ideologiske forskellige og store
forskelle mellem hvilke interesser vi har for beslutningerne. Konstitueringspartierne er interesseret i at uddelegere så meget som muligt og
tage indstillinger fra direktionen til efterretning.
Jeg er på SF vegne interesseret i at sætte
tydelige sociale værdimæssige politiske aftryk.
Derfor forfølges i mindste detalje, værdier som
beskyttelse af sårbare borgeres medbestemmelse, fordeling af tilgang til støtte i dagligdagen og økonomiske rammer for et anstændigt
liv for borgere på overførselsindkomster.
I mange sags beslutninger ligger der stor
indflydelse i, at være opmærksom på hvordan
politiske prioriteringer udmøntes.
Oprettelse af natherberg og indsatsen overfor
hjemløse, har været gennemdiskuteret i flere
sager. På den positive del, er der igangsat flere
forebyggende initiativer. Vi har ansøgt og fået
bevilliget støtte til et 3 årigt projekt ”Houising
first” som kommer til at påvirke samarbejdet
mellem de forskellige centre i psykriatri og handicap.Ansøgning om anlægsbevilling til skæve
boliger med særlig vicevært tilknyttet er ansøgt
og bevilliget til at op start i 2016. Boligerne er
forslået opstillet ved Pensionatet i Hornbæk,
som er det kommunale Herberg med 10 faste
midlertidige pladser.
Den negative del, er en manglende vilje til at
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igangsætte tilbud om natherberg og anerkende behovet for en særlig indsats ved vintertid.
Efter lange forhandlinger, enes partierne efter
en aktivt SF indsats på fordeling af midler fra en
særlig boligsocial pulje. Bevillingen er et engang
beløb, så næste vinter skal der igen findes ny
bevilling. Forhåbentligt i god tid og med et bedre samarbejde med de private aktører Kirkens
korshær og Frelsens hær.
Ældreområdet er påvirket af besparelser og
ændringer i servicestandarter. Udover generelle
besparelser og effektiviserings krav, er ældreområdet påvirket af en central puljetænkning,
der igangsætter initiativer med meget kort løbetid. Det gør området uoverskueligt og svært
for borgere, personale og politikere at have
overblik over hvilke tilbud vi har. Flere initiativer
har også været for kortsigtede og måtte standses igen uden effekt. Et SF aftryk skal nævnes,
tildeling af inkontinens koordinator, så brug af
bleer til ældre og handicappede altid er under
læge og terapeutkontrol, med rette bevilling til
rette person.
De borgerlige partier er interesserede i, at konkurrence udsætter en del af hjemmeplejen og
et plejecenter. SF og S har igangsat en tværpolitisk samarbejde med FOA for at imødegå
dette og sikre borger og personalerettigheder. I skrivende stund er udbudsmaterialet
under udarbejdelse og på vej til godkendes
i Byrådet. Sf kan ikke alene påvirke beslutningen, men vil arbejde på mest mulig åbenhed
i processen og de økonomiske konsekvenser
udbudsmateriale kræver. Beslutningen er ideologisk drevet og det er sikkert ikke det sidste
område, der vil blive påvirket under denne
byrådsperiodes konstituering. ■
StaFetten nr. 1/2015

Regnskab 2014

Regnskab 2014
Medlemmer af
SF-Helsingør kan hente regnskabet
på vore login-intern.

Hvis du ikke allerede har et login
kan du få et sådan
ved at gå ind på
www.sfhelsingor.dk
- Anmodning om login - >>Send din<< E-mail<<

StaFetten nr. 1/2015
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Beretning fra Bertel Johansen - 2014

Helsingør Børneasyl

der kan læses på Børneasylets hjemmeside http://asylet.helsingorkommune.dk/
FrontEnd.aspx?id=95718, og som landets
ældste børnehave, beliggende i samme
ejendom bygget til formålet i 1838, er
børnehaven optaget på Helsingør Kommunes kulturkanon som unik.

Jeg er igen i denne byrådsperiode udpeget
som bestyrelsesmedlem af Helsingør Børneasyl, en post jeg i øvrigt har passet siden
1982, dels som forældrevalgt og
siden som byrådets repræsentant.
Børnehaven er oprettet i 1835 af en forening
af borgere i Helsingør, der selv betalte og
drev den til 1977, hvor der blev indgået
kommunal driftsoverenskomst i form af
selvejende institution. Samtidig blev de
private midler og ejendommen sikret i en
selvejende fond der har det ene formål at
støtte Børneasylet. Som kommunalt udpe
get medlem af Børneasylets bestyrelse er
jeg så også medlem af Fondsbestyrelsen.
Det hele er en lang og spændende historie
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Børnehaven er fortsat i god gænge, og
vi har fået udvidet åbningstiden til kl. 16,
hvorved søgningen steg markant, så der
nu er venteliste. Udvidelsen af åbningstiden
blev mulig fordi Fonden bakker op og fordi
totalrammestyringen af en række forbrugskonti gav personalet de fornødne handlemuligheder, idet kommunen ønskede en
økonomisk 0-løsning på tidsudvidelsen. Så
selv om de kommunale budgetter er smalle,
kan Børneasylet fortsat leve op til en meget
høj aktivitetsstandard.
Der var engang op til 110 børn i Asylet, det
var gratis, og om sommeren var det fra kl. 6 til
21 og om vinteren fra kl. 8 til 20, og formålet
var beskrevet i 14 paragraffer, og gik ud på
at sørge for børnenes legemlige og åndelige
udvikling og at holde dem under opsyn hele
dagen, lære dem renlighed og i beskæftigelse

StaFetten nr. 1/2015

efter deres alder og more dem med lege, og
alt under venlig og kærlig omgang.
Sådan er det principielt stadig, intet nyt
her, borteste fra at managementsproget
har erobret teksterne i form af læreplaner,
værdigrundlag, politikker for dit og dat og
indskolingsprogrammer. Dog er børnetallet
nu 23, åbningstiden begrænset en hel del,
og så blev der indført kommunal forældrebetaling i 1977, men allerede i 1835 havde
man altså det gode formål helt på plads.
I bestyrelsesarbejdet lægger vi vægt på,
at Fonden´s støtte også medvirker til at
grundomkostningerne for den kommunale
driftsoverenskomst holdes i ave, da en lille

institution ellers
nemt kommer på
embedsværkets
spareforslagsliste
til Byrådet ved
budgetforhandlingerne. Det er derfor vigtigt, at der fortsat
bliver passet godt på både Fonden og
Børneasylet, og at den delvis fredede ejendom i Stengade ikke udsættes for hverken
forretningseksperimenter eller lånecirkus,
men fortsat passes med lige så stor indsigt
og omhu som den lange række af borgere i
byen har gjort det i nu 180 år uden honorar,
men som en naturlig samfundspligt. ■

Generalforsamling
SF Helsingør 22. marts 2015
Gurrevej 90, 3000 Helsingør
(Montebello)
Der serveres morgenmad
fra kl. 9:30. Vel mødt.
StaFetten nr. 1/2015
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Forslag til generalforsamlingen - 2015
Politiske arbejdsgrupper
Jeg foreslår, at vi på generalforsamlingen
vedtager at oprette politiske diskussionsgrupper, så vores politiske intentioner
ikke bare drukner i løsningen af praktiske
opgaver.
Disse skal også løses, men der er jo ingen
af os, der er medlemmer af Socialistisk Folkeparti, fordi vi er vilde med kun at løse administrative opgaver. Vi har fælles politiske
hovedstandpunkter, men også en masse
forskellige synspunkter i detailspørgsmål.
Dem skal vi have tid til at diskutere. Vi kan
også kalde det for politikudvikling.
Desværre kan vi ikke oprette en masse
grupper alene her i SF Helsingør. Enkelte
kan oprettes og HAR været oprettet tidligere. Med stort udbytte for de enkelte deltagere, men på længere sigt vil der være for få
i sådanne grupper til, at de er levedygtige.
Nu har SF Nordsjællands Storkreds meldt
ud, at de foreslår oprettelse af fælles grup‑
per på tværs af partiforeningerne. Deltagerne i de enkelte grupper må så være rede
til at skifte mødested i samarbejde med de
andre gruppemedlemmer fra andre partiforeninger.

3. Du ”risikerer” at blive grebet så meget af
politik, at du bliver et aktivt medlem af
SF, der vil reformere Danmark.
Grupperne kommer til at have fokus på
de spørgsmål, som debatteres i dagen
Danmark.
Eksempler:
1. Socialpolitik
2. Arbejdsmarkedspolitik
3. Miljøpolitik
4. Trafikpolitik
5. International politik (udenrigspolitik)
6. Uddannelsespolitik
7. Ulighed
8. Militærpolitik (forsvarspolitik)
9. Ulandspolitik
Og sikkert meget andet. Giv DIT bud på,
hvad du gerne vil beskæftige dig med.
Foreslå også gerne andre emner. Lad mig
høre fra dig, hvis det kunne have din interesse. Skriv til mig: solsteen@gmail.com, Så
sørger jeg for resten. ■
Steen Olesen

Hvis DU melder dig til en sådan politik
udviklende gruppe, så kan jeg LOVE
dig, at du vil få et stort udbytte af at
deltage i sådan en gruppe.
1. Du får mulighed for at bruge dine
politiske standpunkter AKTIVT
i samarbejde med ligesindede.
2. Du kommer til at møde en masse
mennesker, som du instinktivt
vil føle dig på bølgelængde med.
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Webmaster og StaFettens redaktør

Medlemmer - brug vores
medier på kryds og tværs

re
al væ
SF sk ynlig på
s
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SF-Helsingør - mere synlig
SF-Helsingør forsætter deres arbejde med
at optimere vores kommunikation/hjemmeside, og ikke mindst overfor vores mange
medlemmer.
Medlemsinformation
På vores nye site er det nu muligt for
medlemmer at læse referaterne fra vores
bestyrelsesmøder. Det påkræver dog at der
oprettes et Login/password, men det gøres
nemt med et klik på forsiden, - Anmodning
om login - >>Send din E-mail<<.
Vi har også oprettet en Debatside, hvor
medlemmer også her kan komme med
indput/kommentarer. Et vigtig forum, for
SF’s politik har rod og baggrund i den lokale
hverdag.
StaFetten nr. 1/2015

SF-FaceBook
SF kan ikke undgå / undvære Facebook.
Det har vi også taget højde for. D.d. har vi
linket til SF-Helsingør’s- og Bente Borg Donkins facebook-profil. Førstenævnte arbejder
vi på at gøre mere integreret i hjemmesiden.
SF-medlemmer har altid en mening
Skriv, kom med input, kommentarer eller
information om emner, oplevelser som florerer i hverdagens Helsingør kommune.
■
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Birgit Nørgaard

Plejecenter med perspektiv

Hvor ville det være fantastisk, hvis
vi som helsingørborgere trygt kunne
anbefale de gamle og ældre at flytte ind
i en egnet bolig, hvor der var rigtig god,
gennemtænkt ældreservice. Tænk hvis
vore kære og nære ikke behøvede at
være bange for at komme på plejehjem!
Forestil jer at vores lokale hjørne af Danmark
kunne blive kendt for at gøre ting fint og
anstændigt? Ikke efter laveste fællesnævner.
Ikke flot blot når det gælder fest og farver,
kendisser, kulturbegivenheder og sportsevents, men også gedigent når det handler
om livets alvorlige kapitler f.eks. ordentlig
omsorg for dem, der har størst behov.
Tænk hvis kommunen blev kendt for planer,
der kunne holde, fordi de var gennemtænkt
og vel projekteret, så de kunne føres ud i
livet og blive søsat med bred opbakning
såvel politisk som i befolkningen. Skulle det
være helt urealistisk?
Erfaringer
Er der erfaringer om sådan noget andre
steder? JA, - For i Holland, er der et stort
Nursing Home de Vreugdehof, Amsterdam,
med mange demente, hvor lederen Ilse
Achterberg beretter for in- og udland (også
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for et hold danskere på studietur i april
2014), hvordan hele den store virksomhed
arbejder efter ”24 timers snoezelen” principper. Det betyder store trivselsmæssige og
personalemæssige fordele. Som sidegevinst
viser sig også økonomiske fordele.
Personalet efteruddannes kontinuerligt. Beboernes personligheder og sansemæssige
præferencer tages der videst muligt hensyn
til. Dette er simpelthen ideen om kvalitet i
samværet! Det betyder opsigtsvækkende
større trivsel og arbejdstilfredshed. Som
eksempler nævnes færre konflikter i hverdagen, roligere dagligdage end tidligere, ældre
der på trods af alvorlig demens nyder at
hjælpe til med praktiske ting, + taknemmelige pårørende, og ikke mindst et personale,
der holder rigtig meget af deres arbejde.
Dette måles på lavere personalegennemstrømning og meget mindre sygefravær end
andre steder. Ilse A. er kendt i hele Holland
og en efterspurgt foredragsholder.
I Danmark på Øster Elkær Plejecenter er der
indrettet to snoezelrum til beboerne, som
også viser fine resultater i forhold til trivsel
og andre positive faktorer.
Tilbage til Helsingør: Hvordan får man sine
politikere til at begribe, at det kan betale
StaFetten nr. 1/2015

sig at satse på kvalitet? Det
er simpelthen det, der varer
længst. Man skal gøre sig
umage for at tingene bliver
ordentlige! Finde de allerbedste løsninger, bl.a. ved at
lytte til erfaringer fra folk, der
ved noget. Undgå at gentage
andres dumme fejltagelser.
Vend derfor det døve øre til
dem, der lokker med kvik
økonomisk gevinst, for de får
sjældent ret. Det er uværdigt Tegning fra Nettet
at gøre omsorg sølle, og det
er storslemt, hvis nogen skal
tjene på det. Det kan vi ikke
være bekendt.
Sig NEJ til udlicitering af
plejehjem! Men gør gerne
stederne i kommunen,
endnu bedre at være på.
■
På Øster Elkær Plejecenter i Fredericia viser
fine resultater i forhold til trivsel og andre
positive faktorer.
Se YouTube Video ved klik på knap.
Bliver også indlagt på www.sfhensingor.dk
under ”Presse / Debat”
StaFetten nr. 1/2015
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Bertel Johansen

En infrastruktur i forfald

Helsingør er forkælet med en meget smuk
og alsidig natur lige uden for bygrænsen,
hele vejen rundt. Men for at komme ud til
herlighederne skal vi bruge asfaltveje, og de
er ikke alle lige let tilgængelige, specielt ikke
på cykel. Gurrevejen er i forvejen smal, og
det bliver værre og værre ved at asfaltkanterne er kørt i stykker, hullede og farlige,
men i stedet for at reparere har man blot
gjort den endnu smallere ved at malet hvide
streger længere inde og etableret chikanefælder, så vejen reelt på lange stræk nu er
ensporet. Vi cyklister skal åbenbart bruges
som kanonføde i Teknisk Forvaltnings kamp
imod biler og bybusser, i stedet for at sørge
for de nødvendige reparationer.
Rundkørslerne
I rundkørslerne på Kongevejen skal man
gætte rigtigt adskillige gange for som cyklist
at komme rundt og over, uden af vanvare at
køre imod trafikretningen. De dobbeltrettede
cykelstier ender abrupt og uden forklaring,
der mangler markeringer, færdiggørelse og
14

skiltning, og det har stået på i mange år nu.
På nyere veje som f.eks. Rønnebær Alle
mangler der helt cykelstier. Som nødløsning
er der etableret separat stisystem for cykler
og gående. Men disse er gemt væk i buskads og vildnis, mangler totalt skiltning
og oversigt, og henligger reverenter talt til
sti- og ransmænd og posefri hundelufteres
domæne. Som cyklist må vi have krav på at
færdes sammen med almen trafik, oppe
i lyset og med fuld oversigt.
Helsingør er statistisk set den kommune
i landet der bruger flest penge på kommunalt udvalgte kulturtilbud (der skal jo fyldes
noget i overfloden af kommunale arenaer),
og det går så åbenbart ud over infrastrukturen og adkomsten til naturherlighederne.
Men ordentlige asfaltveje er kommunens
blodårer, fundamentet for kollektiv og
individuel trafik, og det er i modsætning til
underholdning faktisk en kommunal kærneopgave. ■
StaFetten nr. 1/2015

Anders Wilsbech

At arbejde i lokalmiljøet

- det giver også kommunalt politisk indblik
Som medstifter af foreningen Snekkersten
Borgerforening (SBF) for 11 år siden og
fortsat aktiv, har det givet et indblik i de
kommunale udvalgs forretningsgange grundet foreningens formål som er:
• at etablere et folkeligt med- og modspil til
de offentlige myndigheder i sager, der er
vigtige for borgerne.
• at sikre øget fokus på alle former for
miljø- og kulturspørgsmål.
• at foreslå projekter og løsningsmodeller,
der sikre områdets egenart og forbedrer
denne.
Det kommunale samarbejde
På baggrund af de mange dispensationer
kommunen uddelte med rund hånd, mente
SBF at en ”bevarende Lokalplan” måtte
være en løsning til styring af lokaliteten
fremtid. Kommunen tog initiativet op, kunne
godt se, at der blev forbrugt utrolig mange
ressourcer på ”ukvalificeret” sagsbehandlinger som resulterede i mange ekstra
sagsbehandlinger og dispensationer. Ellers
kostede det kommunen, ”skatteborgerne”
penge i erstatninger.

udmyndigger sig i at sagsbehandlerne ikke
gør sig den ulejlighed eller har tid til at dreje
rund på stolen, tage lokalplanen, reglerne
ned fra hylden, før de udsteder en tilladelse.
Her i Snekkersten har vi nu topisoleret
udhuse med gulvvarme og kloak. Opsatte
hegn og jordopfyld direkte i modstrid med
lokalplanen. Ulovlig opførsel af carporte/garager, terrasser og nybyg, som ikke forholder sig til det omkringliggende bebyggelse,
som det skal ifølge lokalplanen.
Når kommunen bliver gjort bekendt med
problemerne, ”bliver/er” de klar over det.
Naturklagenævnet giver stort set altid SBF
medhold, og henvender sig så til kommunen,
så de kan rette op på skaden, dog med den
passus, at kommunen (byrådet) kan udstede
en dispensation. Så slipper kommunen for
erstatning. Hurra for et system.
Ikke kun i Snekkersten
Vi læser og hører, at det ikke kun er i Snekkersten det foregår. Borsholm, Ålsgårde,
Espergærde, BorupgårdCentret og mange
andre steder og sidst ”Den nye Byskole”.

Alle borgerne i Snekkerstens blev involveret i arbejdet. I 2010 blev lokalplanen ”Det
gamle Snekkersten” vedtaget. En stor dag
for Snekkersten, for så kunne borgerne
undgå de mange byggesager og dispensationer, for nu var rammerne sat - troede vi.

Sidstnævnte. Hvad skete der lige der ?
Hvor meget eller hvor lidt var byrådspolitikerne orienteret under vejs. Helt sikkert at
det kommer til at koste skatteyderne flere
millioner kroner. … og hvem skal det så gå
ud over ved næste budgetforhandlinger ?

Kommunalt - rettidigt omhu!
D.d. ser det ud til at kommunen er faldet
tilbage til tidligere arbejdskutyme. Dette

Det er sørgelig og uansvarligt at lære og
elver i de næste 2 år fortsat skal arbejde i
lokaler der er sundhedsfarlige. ■
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