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Bestyrelsen siden sidst
Kære læser – det er
lang tid siden, helt
præcist 1 år. I 2021
fik vi kun udgivet et
nummer af StaFetten.
Redaktion kan ikke
skyde skylden på
Corona situationen.
Redaktøren som
også er ”formand”
har været igennem
en hofteoperation som gik rigtig god. Desværre kom der nogle følgevirkninger, en
kombination af medicinsk efter operation
og Covid-19 vaccinationerne som gav en
svær muskelgigt. Den er nu under medicins
behandling og under nedtrapning, så jeg
hopper snart rundt som en 70-årig.
Ovenstående situation bør vel give noget til
eftertanke. SF-Helsingør skal være bedre til
at uddelegere opgaverne, så ting ikke sander til. Kæden er jo ikke stærkere end det
svageste led.

Kommunevalget
KV21 har som bekendt være afholdt. Vi
havde en stemmefremgang på 400 stemmer og var det parti i Helsingør med den
største fremgang, desværre ikke nok til to i
byrådet. Du kan læse andet steds i bladet
nærmere analyse af vores valg.

ning af valgplakater etc. Vi var 6 kandidater
og som altid i SF-fællesskab samarbejdede
vi så alle kom ud til arrangementer. Kandidaterne støttede hinanden på kryds og
tværs så der ikke var nogle der stod alene
på gader og torve. Det skaber fællesskab
og viser at vi er flere end en i Helsingør.

Generalforsamling 2022
Nu skal vi forhåbentlig afholde en ”normal”
generalforsamling uden masker, Coronapas.
Jeg, SF skal opfordre allerede her at du
sættes kryds på datoen lørdag den 13.
marts. Vi har brug for dig, vi har brug for
nyt blod, da den nuværende bestyrelses
gennemsnit alder er faretruende høj. Heldigvis har vi fået Stina ind i bestyrelsen så
gennemsnitsalderen i bestyrelsen faldt til
lige under de 70 år.
Det er ikke sådan at vi gamle SF’ere løber
væk fra den ene dag til den anden. Vi kan
heller ikke, bentøjet skal kunne følge med.
Vi vil altid stå til rådighed, hjælpe i det omfang vi kan. ■
VEL MØDT TIL
GENERALFORSAMLINGEN

Det skal ikke her være en hemmelighed at
vi manglede ressourcer, medlemmer til hele
valgkampagnen, dette trods at vi havde
udsendt ønske om hjælp. Heldigvis vi
fik vi en garvet SF’er til at styre
slagets gang, kalenderen,
de mange valgmøder,
kampagnematerialer, ophæng-
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Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling
søndag 13. marts 2022
Starter med morgenbord kl: 9:30

Foreslået adresse: Rådhuset, Stengade 59, 3000 Helsingør

Dagsorden:

Trine
To
vores rp, MF kom
g
m
fortæ eneralforsa er til
ller bl.
m
ling o
a. om
psykia g
trien

1. Valg af dirigent og referent
2. a. Bestyrelsens beretning.
b. byrådsgruppens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag. *
5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
6. Valg ifølge vedtægterne:
• Til bestyrelsen skal vælges ny formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.
• 2 suppleanter til bestyrelsen.
• Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
• Bladudvalg: 2 personer. Formanden er født bladudvalgsmedlem.
7. Delegerede til Landsmødet. Disse er allerede valgt grundet tidsfrist, deadline.
8. Valg til Storkredsen Nordsjælland. 1 person + 1 suppleant. (4 møder om året)
9. Eventuelt
Dagsorden og regnskab vil foreligge i print på generalforsamlingen
*) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden, som distribuerer
dem iflg. vedtægterne.

Endelig dagsorden, program bliver udsendt senere
SF-Helsingør - bestyrelsen
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Bente Borg Donkin - byrådsmedlem

Beretning fra Økonomiudvalget
Det sidste år i en
valgperiode, er påvirket af at det kommende valg og afslutning
af valgperioden.
Holdninger skærpes
og talelysten under
møderne er stor.
Året startede ud med
et boreligt forslag
om at nedlægge Det
Danske madhus og åbne mere op for fritvalgs-ordninger. Dette skulle økonomisk frigøre værdien af 49% ejerskab af selvskabet.
SF, Ø, S og DF var enige om at bibeholde
vores del af ejerskabet. Derved kunne vi
fastholde lokale arbejdspladser, ikke få pålagt madtransporten en større klimabelastning ved at skulle transporteres over længere strækninger. Og ikke mindst at bibeholde
direkte kontrol over kvaliteten af specialkost
til småt spisende og underernærede ældre.
Beskyttelsen holdt desværre ikke, da det
viste sig at Madhuset selv havde et ønske
om at flytte produktionen til Albertslund.
Samarbejdet blev påvirket af manglende
motivation for at opretholde samarbejdet. I
årets budgetaftale faldt flertallet og selskabet er under opløsning.
Økonomiudvalget er personale ansvarlig.
Månedsvis gennemgåes de covid relaterede
udgifter og økonomiske konsekvenser for
velfærdsområderne pandemien giver. Der
ses øget fravær pga. smitte, ubesatte stillinger og øget brug af vikarer. Hjemmeplejen,
plejecentrene og daginstitutionerne er særlige ramt og derved særlige sårbare.
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Hjemmeplejens økonomi følges tæt, og
der samarbejdes mellem ØK-udvalget og
Omsorg og sundhedsudvalget om at sikre økonomisk forsvarlige aftaler omkring
vikardækning og rekruttering af nye medarbejdere. SF arbejder med et stærk fokus
på retvis budgetopfølgning og mulighed for
tillægsbevillinger til uforskyldt covid relateret
underskud.
Sygefraværs procenten og personaleomsætningen på vores sundhed og social
områder er høj. Også højere end landsgennemsnittet. Hvert 3. år udarbejdes en
trivsels undersøgelse for at sætte fokus på
personaletrivsel og et godt arbejdsmiljø. SF
har foreslået at droppe spørgeskema undersøgelserne og i stedet styrke den direkte
dialog mellem tillids m/K, de udpegede
arbejdsmiljø ansvarlige og ledelsen på de
enkelte arbejdspladser. Medarbejdeorganisationerne har støttet ideen og direktionen
valgte at moderere den kommende trivselsundersøgelse.
Medio 2021 besluttede øk udvalget at give
lokale håndværkere en håndsrækning. Det
lokale erhvervsliv fik fremrykket anlægsopgaver delt ud på fag entreprise til udbudspriser som ikke skulle i nationalt udbud. SF
støtter at hjælpe det lokale handelsliv med
forlængelse af ude sæson for servering.
SF kunne med glæde støtte en mulighed for
at genetablere en borgerrådgiver funktion.
ØK udvalget besluttede i enighed at ansøge
om puljemidler til ½ stilling fra puljemidler på
Finansloven. SF foreslog at stillingen lægges
direkte under økonomiudvalget og den årlige beretning behandles af ØK.
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SF beretning fra Omsorg og
Sundhedsudvalg 2021
Året startede med behov for nødretstilstand
til reduktion af service på baggrund af Covid-19.
Baggrunden var stor smitte udbrud blandt
borgere i hjemmeplejen, på plejecentrene
og vores midlertidige pladser på HRT. Ligeledes var et stigende antal medarbejderne
smittet eller isoleret som nærmeste kontakt.
Så frekvensen af den ydede service til rengøring, tøjvask og løbende faglig vurderinger af indsatser som kunne pauseres, blev
indført.
SF anerkendte behovet, men havde fokus
på at denne nødret skulle individuel vurderes, så borgere uden nærtstående pårørende blev friholdt.
Personaleledelsen og økonomien i hjemmeplejen blev fulgt tæt af udvalget. SF havde
særlig fokus på konsekvenserne af et øget
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underskud, stort sygefravær og stor personaleomsætningen skulle følges tæt. Ny
leder på Hjemmeplejeområdet blev ansat og
udvalget ville sikre mulighed for personaleudvikling og rammer for et godt arbejdsmiljø
på trods af Pandemi udfordringerne. Derfor
blev hjemmeplejen delt op i satellitter med
mindre enheder og bedre overskuelige samarbejdsfora og kortere daglig transport.
Kvalitets standarter på sundhedsområdet
bliver revurderet årligt. SF har særlig fokus
på udarbejdelse af disse, så det bliver nemt
overskueligt for borgerne at læse og forstå
hvilke rettigheder borgerne har.
Helsingør kommune er blevet udnævnt til
demens venlig kommune. OSU udvalget har
arbejdet strategisk med en demens handleplan, for at skabe så meningsfulde liv for det
stigende antal borgere vi har med demens
sygdomme.

		 Fortsætter næste side
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SF er optaget af at der sikres gode fysiske
rammer der er særligt indrette med henblik
på at mindske uro, en løbende kompetence
uddannelse af personalet så brugt af magt
mindskes.
SF har arbejdet for at højne sundheds forebyggelses aktiviteter for en sund aldring. En
særlig indsats for at forebygge ensomhed
og rygestops kurser.
SF støtte sammen med resten af udvalget,
at der blev tilveje bragt midler til en sommerpakke af aktivitets muligheder. Covid-19 har

begrænset fællesaktiviteter gennem foråret.
Gennem dialog med pårørende og borger
blev igangsat kulturelle aktiviteter på plejecentre til både ældre og handicappede.
Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere kræver et langsigtet fokus. SF
arbejder for bedre løn og arbejdsvilkår som
udgangspunkt. Ligeledes at sikre kontakt
med færdiguddannede elever og øge antal
af praktikpladser. SF støttede forslag om
voksen SU støtte til ældre nye studerende
på vores sundhedsområde i hele uddannelsesperioden.
■

Bente Borg Donkin - byrådsmedlem

Åbent brev til chefredaktør Peter
Hagmund-Hansen HD
Lederen i Dagbladet i dag 18.11 har en
rigtig god pointe i sin afsluttende bemærkning, nemlig at …”man ikke nødvendigvis
pr. automatik altid skal afvise mennesker og
holdninger man ikke har mødt endnu”.
Men at bruge dette argument imod venstrefløjspartierne, som allerede før valget tonede
rent flag og ville arbejde for at holde Nye
Borgerlige’ uden for indflydelse, er da HELT
forfejlet.
Vi kendte jo netop kun alt for godt Nye Borgerliges politik, dagsordener og mærkesager. Det har vi hørt om gang på gang både
før og under valgkampen. Lad mig til en
start slå fast (og gerne med syvtommersøm)
at det ikke er menneskene i Nye Borgerlige,
jeg har noget imod, men derimod deres politik! Jeg har faktisk fået et meget fint indtryk
af Ulla Kokfelt under valgkampen. Hun virker
umiddelbart sympatisk, er velformuleret og
6

velargumenterende,
og jeg er sikker på
at vi kan få et fint
samarbejde om
mange andre
sager i byrådssalen.
Men jeg deler altså slet ikke Nye Borgerliges synspunkter når det kommer til
mennesker, som ikke er pæredanske, og
det synes jeg vælgerne havde krav på at
vide allerede inden valget.
I mine øjne er Nye Borgerliges syn på fremmede xenofobisk og ekskluderende (sjovt
nok over for mennesker man ikke har mødt
endnu) og vi er op til valget blevet præsenteret for en strøm af forslag, der forsøger at
fratage indvandrere og flygtninge almene
borgerettigheder. Her er et lille eksempel fra
StaFetten nr. 1/2022

valgkampen
(følgende
citater er
alle hentet
på Nye
Borgerliges
FB-side):
“- Vi bruger
almene boliger forkert.
Det var ikke
meningen,
at almene
boliger skulle gå til mennesker fra hele verden. De skulle være til danskere. Danskere
skal have fortrinsret til almene boliger, sagde
Ulla Kokfelt fra Nye Borgerlige.” ”– Det er op
til den enkelte at integrere sig, og derfor skal
kommunen eksempelvis ikke bruge penge
på frås i form af et integrationsråd, sagde
Nye Borgerliges topkandidat.”
Det er tilsyneladende ikke længere et problem for Benedikte Kiær, som ellers under
valgkampen mødte Ulla Kokfelt med følgende: ”… det er ’“win-win” at bruge offentlige
ressourcer på at højne beskæftigelsen i
målgruppen. Det er lykkedes for Helsingør
Kommune at få 70 procent af de flygtninge,
som kom til byen i forbindelse med den
stærke flygtningestrøm i midten af sidste
årti, i arbejde. Og de erfaringer har man siden benyttet til at hjælpe indvandrerkvinder i
job. – Det sparer kommunekassen millioner
i forsørgelse, sagde Benedikte Kiær.
Benedikte Kiær er dygtigt, strategisk tænkende og god til at læse politiske muligheder og udfordringer. Hun har gennem de 8
år, hvor jeg har samarbejdet med hende og
hendes parti, udvist en socialkonservativ
linje, der åbnede op for brede samarbejdsaftaler i vores budgetforlig på tværs over
midten. Hendes sociale hjerte har favnet og
respekteret udsatte mennesker i alle aldre,
etnicitet og trosretning.
StaFetten nr. 1/2022

Det kan være slut nu. En konstituering på
13/12 efterlader hende i en umådelig sårbar
politisk situation. Og det ligner heller ikke
hendes normale strategi. Jeg får desværre den kætterske tanke, at en ”Pape” har
ringet og bedt om, at Helsingørs konservative borgmester går i front for at berede et
synligt bevis på, at de borgerlige partier kan
samarbejde med selv Nye Borgerlige om at
samle højrefløjen.
Det skal blive interessant at følge de fire
konstitueringspartiers kamp om indvandrerog integrationsdagsordenen i den kommende byrådsperiode, hvor vi må forvente at
Nye Borgelige vil blive sekunderet kraftigt af
DF. Jeg kan være mere usikker på kampformen hos Konservative og Venstre, som
måske ikke er helt så skarpe i deres retorik
på denne del af politikken. Og hvis man
uheldigvis hører til dem blandt publikum,
som ikke er den heldige ejer af et dansk
pas, så ville jeg nok sidde lidt uroligt på
stolen. Spændende hvad de mon har lovet
hinanden på valgnatten.

Så Peter Hagmund-Hansen; jeg er

lodret uenig med dig når du siger at ’Nye
Borgerlige er et parti magen til alle andre’.
Et politisk parti skal bedømmes på deres
politik, og overstående citater bekræfter for
mig at se, at dette ikke er tilfældet. Det kan
godt være deres dagsordener er inden for
din skive, men de rammer altså ved siden af
min, og så er det både min ret og pligt som
politiker og menneske at reagere.
Men lad os da håbe, at du får ret når du
skriver at ’hverdagen for den almindelige
borger i Helsingør Kommune ser ud til at
fortsætte ganske uanfægtet selvom Nye
Borgerlige nu er en del af magtgrundlaget
i de kommende fire år’. Og skulle det ikke
blive tilfældet, så regner jeg selvfølgelig med
at kunne læse om det her i avisen.
■
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Bertel Johansen

Fjernvarmen som
nøgleteknologi
i omstillingen
I den store omstilling
fra fossile brændstoffer til CO2-neutrale,
har fjernvarmen som
system en helt afgørende nøglerolle, fordi
opvarmningsformålet
er den helt store energiforbruger her på 56
grader nord. Det er
der flere grunde til.
Omstillingen drives i høj grad af udnyttelse
af vinden og den elektricitet vindmøllerne
producerer når de kører. Desværre kører
de ikke altid, ligesom solen heller ikke altid
skinner på solpanelerne. Men et velfærdssamfund er helt afhængigt af stabil elforsyning og anden kraftforsyning, dels da vi ikke
vil fryse og heller ikke undvære lys i lamper-

ne eller elektricitet til hospitalerne.
Rent tekniks findes der ikke rigtigt nogle
effektive måder at gemme elektricitet på i
de mængder og kapaciteter der er brug for
i det danske elsystem. Vi kan ikke udjævne
vindmølle-elproduktionen over året, for el
kan kun bruges i samme nu det produceres.
Men til opvarmningsformål er det nemt,
billigt og effektivt at udjævne og gemme.
Når først elektriciteten via en dyppekoger
eller store industrielle varmepumper er omdannet til varmeenergi bundet i postevand,
kan energien gemmes i praktisk talt uendelige mængder i store isolerede bassiner,
og dermed forsyne et fjernvarmesystem i
lang tid uden ny energitilførsel udefra. Dertil
kommer, at lagringsmuligheden også giver
fjernvarmeselskabet mulighed for at undgå
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elforbrug i dyre perioder, og
øge produktionen i billigere
perioder, hvorfor fjernvarme
også kan have en indlysende økonomisk fordel for
forbrugerne.
Derudover kan fjernvarmesystemet løse problemet
med affald der ikke kan
genbruges, og som ikke kan
deponeres på miljømæssig
og økonomisk forsvarlig
måde. Sådant affald kan via
forbrænding nedbrydes til
naturlige og ufarlige grundbestanddele der igen indgår
i naturens kredsløb. Men en sådan forbrænding kræver højteknologiske forbrændingsanlæg i stor skala, og det kan netop
et fjernvarmesystem håndtere. I øjeblikket
sender Danmark sådant affald til Tyskland
der så klarer problemet og også får glæde
af den frigjorte varmeenergi. Og det er der
jo lidt ”Klods-Hans” over !
Endeligt er fjernvarme en meget stille og
simpel teknologi at have i en privat bolig.
Der er ingen kørende og roterende dele der
slides, ingen interne kredsløb med kemiske
fordampnings-og fortætningsstoffer der kan
undslippe ved utæthed, ingen høje tryksy-
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stemer der kræver serviceabonnementer,
ingen køleslanger i græsplænen at passe på
under havearbejde, og fjernvarmefirmaerne
er ret gode til at sikre forsyningen under alle
forhold ved hjælp af systemopbygningen
ude under vej og sti.
Kort sagt: Fjernvarmesystemet er det perfekte match til en flukturerende energiforsyning via vindmøller og solpaneler, og derfor
bør systemerne udbygges de steder hvor
forbrugertætheden er stor nok til at opvejeanlægsudgiften til rørføringen i offentlige
vej. ■
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Ole Bergmann

Hvordan gik kommunalvalget
2021 i Helsingør?

I modsætning til såvel Socialdemokratiet
og Enhedslisten gik
SF frem ved kommunalvalget i 2021.
Vi fik knap 40% flere
stemmer end i 2017.
Desværre jo slet
ikke nok til et ekstra
mandat.

strofen i 2013 og det endnu dårligere resultat i 2017.
Det er bemærkelsesværdigt, at SFs stemmetal ved folketingsvalg er betydeligt bedre,
altså at der er ganske mange flere, der
stemmer SF ved folketingsvalg end ved
kommunalvalg. Det kalder på en del selvransagelse, - tror jeg.
■

Som det fremgår af ovenstående graf har
vi stadig noget at indhente i forhold til kata10
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Stemmetallene på kandidater fordelte sig sådan
Bente Borg Donkin

674 Anders Wilsbech

70

Dorthe Bjørn Andersen

104 Thorfinn Johansen

44

Niels Mørup

97 Ole Bergmann

75

SF's stemmer fordelt på valgstederne
Helsingør Hallen

315 Gurrevejen skole

242 Vapnaård

Ålsgårde

138 Hornbæk

138 Nygård

Tikøb
Espergærde

22 Kvistgård
162 Mørdrup

Og så nogle lidt kedelige sammenligningstal
baseret på min baggrund i Fredensborg
kommune. Prøver at samstille nogle ”socio-

204
30

33 Snekkersten

152

157 Toldkammeret

103

demografiske” områder med de respektive
SF-stemmeprocenter ved KV21
(talkilde: KMD)

Sociodemografiske områder med SF-stemmeprocenter ved KV21
Helsingør

Fredensborg

Espergærde

5,6% Fredensborg

6,6%

Snekkersten

5,2% Humlebæk

7,2%

Vapnagård

5.3% Niverød

Mørdrup

4,9% Baunebjerg
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10,4%
9,5%
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Bertel Johansen - maskinmester

Det danske el system
og svaghederne
Vi hører undertiden
den glade nyhed
fra Stats-TV, at i
foregående kalenderår har De
Danske Vindmøller
produceret mere
el-kapacitet end
hele landet har
brugt. Og det får
så nogle til at tro,
at strømmen i kontakten er CO2-neutral og er det rene
friske blæsevejr omsat til strøm til husholdningen.
Sådan er det desværre kun engang
imellem. Da vindmøller producerer
”som vinden blæser,” og elektricitet er
en 100% tæt øjebliksforbindelse imellem producerende generator og det
el-forbrugende emne, skal elektriciteten
produceres på anden måde i vindstille
perioder, og i godt blæsevejr eksporteres strømmen ud af landet.

Og i vindstille perioder bliver der da
så også produceret på anden måde –
endnu da. De aktuelle voldsomme prisstigninger på el er også et udtryk for, at
det i Nordeuropa kniber med at forsyne
alle kunderne i vindstille perioder. Og ingen politikere lader til at ville gøre noget
ved det, fordi den eneste eksisterende
løsning er d.d. fossile brændstoffer eller
kernekraft, og så har Danmark jo sat
sig selv skakmat.
Aktuelt var min sidste kvartalsfaktura på
El varedeklareret således:
Naturgas
Kul & brunkul
Kernekraft
Vind, vand og sol
Olie
Affald & biomasse

31%
27%
25%
9%
4%
4%

Det giver 62% fossil, 25% kernekraft,
9% vedvarende energi og 4% affald/
biomasse.
Eller på en lidt mere optimistisk måde: 62% fossiler,
38% vedvarende incl. A-kraft
og det affald vi under alle omstændigheder bliver nødt til at
brænde af.
Det resultat er så dårligt,
at min diesel-HDI-bil i dette kvartal havde en mindre
CO2-emission end en batteribil, hvor normalen trods alt er,
at batteribilen via el-systemet
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forårsager et udslip på en 10-15% mindre end min dieselbilen.
Det kan blive en gyser fremover at se
på el-regningen i nogle kvartaler eller
perioder, og vi kan kun håbe på, at
nabolandene udbygger og løser problemet, for Det Danske Folketing har
tydeligvis ikke nogen plan for andet end

at lade stå til og håbe det bedste.
Men: Harald Nyborg sælger små handy
nødgeneratorer, sådan nogle der indgår
i enhver ansvarlig husholdning
i de mere ustabile lande. Husk også en
Jerry-Can, og at tankstationerne ikke
kan pumpe benzin op uden strøm på
nettet !
■

"En landerapport om
Danmark fra EU-Kommissionen påpeger, at massive
investeringer i el-nettet er en
forudsætning for, at Europa
kan få glæde af det fulde
potentiale af vedvarende
energi."
MARTS 2020
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Ole Bergmann

Kandidater i fælles valgkamp
Det lykkedes at
samle en liste til
byrådsvalget med 6
kandidater, 2 kvinder og 4 mænd.
Halvdelen af os
havde prøvet det
før. Ole har ført
valgkamp i nabokommunen mindst
4 gange og opnået
et resultat som den evige 2'er, bortset fra
valget hvor Villy-tsunamien skyllede mig og
3 andre ind i Fredensborg byråd. Tsunamien
skyllede ubønhørligt de fleste af os ud igen
efter de fire år!
Flere af de opstillede kandidater erklærede,
at de gerne ville opstilles sidst på listen – og
jeg var den, der fik pladsen. Det er vældig
trist, at det er det højeste man kan opnå: at
en stor del af de opstillede slet ikke ønsker
at blive valgt. Når man stiller op på en sideordnet liste som vores, kan imidlertid alle teoretisk opnå valg. Hvis man bruger partiliste
sådan som de radikale og Enhedslisten gør
det, sikrer man sig mod, at opstillingsræk-

kefølgen bliver underkendt af vælgerne.
I november 21 betød det for Enhedslisten
og Radikal Venstre, at de to øverst på listen
fik deres mandat, - selvom der var andre
(yngre) kandidater, der havde fået flere personlige stemmer. Som Lenin sagde: ”Tillid er
godt, kontrol er bedre!”
Personligt, ville jeg naturligvis have modtaget udfordringen hvad enten det var som
byrådsmedlem eller som suppleant. Jeg ved
af erfaring, hvor spændende det kan være.
For mig er Helsingør forholdsvis nyt land, på
valgets tidspunkt havde vi boet her i knap
1½ år. Både modkandidater og vælgere var
nye for mig, og var meget lærerigt for mig
at være sammen med Bente Borg Donkin
på gader og torve. Hun har en utrolig god
kontakt med mange borgere og giver sig
god tid til en snak med dem. Jeg var nødt
til at være mere overfladisk og forsøgte at
”fange” forbipasserende med humor og
småsnak.
Det er lige ved at være et demokratisk problem, at det ofte er elendigt vejr i perioden
op til et kommunalvalg. Det ofte meget køli-
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ge vejr begrænser den tid,
man har lyst til at være på
gaden i.
SF blev inviteret til at deltage i en lang række valgmøder. De fleste arrangører
forventede, at vi sendte
Bente som spidskandidat,
men vi andre deltog i en del
møder fortrinsvis efter eget
valg og interesse. Jeg var
til valgmøde i Rotary og til
et af Dagbladets valgmøder
om forsyningens arbejdsområder.
Af mangel på unge kandidater blev listens ældste kandidat sendt ud
til valgmøderne på kommunens to gymnasier. Jeg var meget spændt på forløbet af
dem, men det lykkedes mig vist at spille lidt
på overraskelses effekten ved at være den kandidat,
der mest direkte svarede på deres konkrete
emner.
I Espergærde var valgmødet forberedt ved,
at eleverne havde valgt 4 områder, som de
ønskede at høre vores mening om. Vi skulle
vælge to af dem hver. Jeg valgte at tale om
”Mental sundhed (stress og præstationsangst) og om ”Seksualundervisning i folkeskolen”. Jeg valgte det første, fordi unge
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menneskers gratis adgang
til at søge hjælp mod stress
og andre psykiske problemer, er en klar SF-mærkesag. Det andet valgte
jeg, fordi der er en udbredt
berøringsangst hos mange
voksne om emner som
grænser, respekt, samtykke,
non-binære, cis og trans,
umbrella-sag, sugardating,
I Helsingør var emnevalget
mere frit, men begge steder var der en meget vigtig
opgave: at stå op mod især
Nye Borgerliges hadske udfald mod ”Islam”, som helt
tydeligt fik de unge mennesker til at rykke
sammen om deres kammerater med mørkt
hår og brune øjne, der måske eller måske
ikke blev ramt af de giftige udtalelser.
Hvis jeg skal konkludere noget om valgkamp i Helsingør, må det vist desværre
være: De få, der stiller sig til rådighed som
kandidater, må indstille sig på at klare det
selv – med nogle få undtagelser: bestyrelsen er der selvfølgelig – og ikke mindst var
Jannik Augsburg der – men resten af vore
med medlemmer mærker man ikke noget
til. Tak for ordet
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Bente Borg Donkin

Kommunalvalg november 2021
Først vil jeg sige en stor tak til jer alle der har
stillet op som kandidater, været hjælpere med
at støtte valggruppen, hængt plakater op, taget dem ned igen, gået på gader og stræder
og fortalt om vores gode SF politik, sørger
for tryk af plakater, pjecer, udarbejdet oplæg,
trøstet os når der var modvind osv osv. Det
er hårdt arbejde at gå på gader og stræder,
og være i valgkamp gennem lang tid.
Det har været en fornøjelse at være en del
af det gode sammenhold, som giver et godt
fundament i vores parti. Uden et godt fællesskab, ingen mandater i Helsingør byråd.
Og tak for hver en stemme. Tak for de personlige 674 stemmer til byrådet og de 924
stemmer jeg fik til Regionsrådet. Jeg vil gøre
mit bedste for at leve op til jeres tillid og
arbejde benhårdt for gode SF resultater og
politisk indflydelse.
SF gik frem ved dette valg. Vi fik 5,1 % af
stemmerne svarende til 1736, som satte
deres kryds ved liste F. En forøgelse af tidligere stemmeantal på 491 stemmer.
Antal afgivne stemmer var ved dette valg i
Helsingør historisk lavt. 68,67% mod tidligere ved KV17 på 71,98%.

SF i oposition
I de næste 4 år er vi opposition med S, som
fik 7 mandater, Ø med 2 mandater, R med 2
mandater og vores 1. i alt 12 mandater.
De borgerlige partier har sat sig på formandsposterne for udvalget, og i et forsøg
på at skabe gode samarbejdsrammer med
det næst største parti S, overgivet dem 3
formandsposter. S har formandsposterne på Social-og beskæftigelsesudvalget,
Idrætsudvalget og en ny konstruktion et
Havneselvskab.
SF har fået plads i Økonomiudvalget, Social-og beskæftigelsesudvalget og næstformandspost i B og U udvalget (tvangsfjernelsesudvalget) og en bestyrelsespost i Det
Danske Madhus.

Andre SF-poster

Derudover har SF fået sæde i Havnebestyrelsen for Snekkersten Havn, Hegnssynet
og vurderingsmænd til mark- og Vejfredslov,
og Vurderingsankenævn Nordsjælland.
SF repræsentanten i Børneasylet fortsætter
sin plads.

Desværre gav dette ikke en forøgelse af vores mandatantal. Men vi bibeholdt 1 mandat
ud af de 25 pladser i byrådet.
Sejrherren ved dette valg blev den blå blok.
C og Bennedikte Kiær fik forøget deres
mandat antal til 10 pladser. C indgik mod
sædvane, en smal konstituerings aftale på
13 mandater med V, O og Ny Borgerlige.
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Ole Bergmann

Ole valgt til forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Forsyning
Helsingør Vand og Spildevand
I Vandsektorloven af 2009 blev der åbnet for, at forbrugerne af forsyningernes
vand- og spildevandsydelser kan indgå i de
pågældende selskabers bestyrelse. De udpeges ved direkte valg blandt forbrugerne,
resten af bestyrelserne er udpeget af byrådet og valgt af medarbejderne.
Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen i Fredensborg Forsyning som byrådsmedlem og
også i en periode været formand.
Til valget i november 2021 opnåede jeg 64
stemmer, hvilket svarer til 1,1 promille af de
57.000 stemmeberettigede! Det må siges at
være et ultrasvagt mandat, nærmest ringere
end de normale stemmetal ved menighedsrådsvalg. Det skal ikke forhindre mig i at
opnå størst mulig indflydelse! Jeg og min
makker er trods alt direkte valgt til det.
Normalt mener jeg, at vi ikke kan få for meget demokrati, men med en deltagelse, der
er så ekstremt lav, er det spørgsmålet, om
det overhovedet giver mening at have de
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her valg. Der sidder i forvejen kommunalpolitikere i bestyrelserne og de er også valgt
til at varetage forbrugernes = borgernes
interesse.
Min holdning er, at disse
forsyningsområder er
byrådets opgave at løse.
Det er et soleklart politisk
ansvar, at der er styr på
vandet, kloakkerne og klimasikringen. Det er alt for
politisk vigtigt til at lægge
over i den semi kommercielle konstruktion, som
forsyningsselskaberne er.
Men, jeg takker for valget
og glæder mig til den indsigt, bestyrelsesarbejdet
giver. Og står selvfølgelig
til rådighed for henvendelser fra forbrugere i Helsingør kommune.
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Anders Wilsbech

Folkeligt pres mod Ring 5
Ring 5 er igen kommet på tale bl.a. i forbindelsen med Femern forbindelsen. Ring 5
går ud på at aflaste det sydlige motorvejnet
og derved skabe en mere direkte motorvej
som så kan forbindes til Helsingør motorvejen og dernæst til den foreslået HH-forbindelse.
Jeg fra SF-Helsingør, en repræsentant fra
Stophh-forbindelsen og en fra Danmarks

Naturfredningsforening var i december
måned til en ”Nej til Ring 5” konference i
Folketingets Landstingssal. Næste 200 deltog hvor der var indført mange betryggende
Corona-tiltag.
Her kort referat:
StaFetten har tidligere diskuteret emnet.
Læs StaFetten 04-2016 (ring 5) og StaFetten 01-2021 (HH-forbindelsen).
Et snævert folketingsflertal
af Venstre og Socialdemokratiet har bestilt en rapport
om Ring 5, før man vil
beslutte om Ring 5 skal opgives. Rapporten forventes
klar til februar 2022.
En række andre partier
bl.a. Radikale, SF og Konservative har de seneste år
været parate til at opgive
Ring 5 og samtidig ophæve
reservationen af det én km
brede bælte ned gennem
det østlige Sjælland. Reservationen til Ring 5 har
snart i 50 år ! forhindret
anvendelse og udbygning,
herunder skovrejsning.
Korridoren er fra en tid,
hvor man anlagde veje
gennem naturområder, fordi
det var billigst. Korridoren
gennemskærer flere naturperler herunder Store
Dyrehave, Mølleådalen
(Natura 2000- område) og
Naturparken mellem Farum
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og Slangerup. 20 gamle
landsbymiljøer vil blive ramt
af en udnyttelse til motorvej.
Se illustrationen th.
Anne Valentina Berthelsen,
SF-Transportordfører deltog
i konferencen med indlæg
samt i den afsluttende paneldebat. SF klare holdning
er at ophæve reservationen
til Ring 5.
Kristian Pihl Lorentzen fra
Venstre ville gerne ophæve reservationen syd for
Roskildevej, og havde ikke
umiddelbart noget ønske
om at bygge Ring 5, heller
ikke den nordlige del, men
ville afvente den rapport,
som bl.a. Venstre selv havde
bestilt, før han foretog sig
yderligere.
Socialdemokratiets Henrik
Møller påpegede, at der var
trafikproblemer, som må løses. Helsingørmotorvejen er
ikke særlig fremkommelig,
og Kystbanen fungerer ikke
tilfredsstillende.
Som svar på spørgsmål fra salen var han
dog klar til straks at opgive Ring 5, mod at
Kystbanen bliver udbygget til tre spor. - så
er begge ben placeret som bogstavet "A"
står. Flere borgmestre fra kommuner,

som Ring 5 reservationen gennemløber,
heriblandt Fredensborgs borgmester,
er stærke modstandere af en Ring 5 og
ønskede reservationerne ophævet. Men
borgmestre fra kommuner udenfor reservationen er ikke så entydigt imod en
Ring 5. Det skulle bl.a. gælde Helsingørs
borgmester.
StaFetten nr. 1/2022

HH-forbindelsen

Som indledning til mødet forklarede
DTU-professor Otto Anker Nielsen, at Ring
5 var en forkert løsning, og at man bedre
kunne anlægge en motorringvej længere
ude, kaldet Ring 5 ½ eller Ring 6. Professoren mente, at en Ring 5 ikke forudsætter, at
den faste HH-forbindelse bygges. Men på
den anden side vil Ring 5 gøre det lettere
19

at argumentere for en fast HH-forbindelse.
Professoren var dog ikke helt skarp på sin
viden om forslaget til den faste HH-forbindelse.
Peter Pagh, professor dr. jur. KU, redegjorde
for de komplicerede juridiske love og gældende økonomiske problemstillinger ved det
nuværende reserverede areal til Ring 5. Der
er juridiske områder som aldrig har været
afprøvet i praksis. Der vil f.eks. være tale om
kæmpe erstatninger på den Jord der skal
købes af de "stavnsbundne" lodsejere gennem de 50 år. Dertil love og regler gælden-

Sådan kan indfletning af Ring5 på Helsingørmotorvejen se ud i spidsbelastningerne.
de for de beskyttede naturområder etc.
Som påpeget af os fremmødte fra Helsingør
er der mange negative konsekvenser ved
at bygge den faste HH-forbindelse, som
Vejdirektoratet har redegjort for. Hvis Ring 5
opgives, er det vanskeligere at argumentere
for en fast HH-forbindelse, fordi dette vil
medføre en voldsom belastning af Helsingørmotorvejen.

Gem Corona-maskerne og
invester i høreværn hvis du
har dit helbred kært hvis
Ring 5 bliver realistisk.
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Bertel Johansen

Forslag til Arkitektur Politik
- er til høring

Dejlig at der bliver mere og mere fokus på
arkitektur politiken her i Kommunen. Hillerød
har just fået deres da de i lighed med Helsingør Kommune har gennemlevet en byudvikling hvor det har været investorer der har
bestemt arkitekturen. Dette både for billige
boliger- og de mere eksklusive boliger.
Forslaget er præsenteret i en 64 sider publikation rigt illustreret med alle de historiske
arkitektoniske perler vi er beriget med, de
fredet og dem i en høj bevaringsværdi. Det
er selvfølgeligt vigtigt at god arkitektur bliver
et referencepunkt fremadrettet.
Forslaget. publikationen fremstår som en turist brochure, hvorved jeg syntes den taber
sit formål, pædagogiske sigte for at skabe
en debat og deraf høringssvar. Der skulle
have være vist nogle skrækeksempler fra
Helsingør, de ældre villakvarterer samt nogle
af de nybyggede større bebyggelser. Derved
skabes en større forståelse vor vigtigt Arkitektur er. En dårlig arkitektur ødelægger en
større del af det område den er placeret i.
Som jeg opfatter Ideen med en Arkitektur
Politik skal denne
fremstå som en klar
og tydelig anvendelig
værktøjskasse der
kan benyttes til kommende lokalplaner,
bebyggelser store
som små og det enkle hus i et villakvarter.
Reelt skal den jo stå,
StaFetten nr. 1/2022

sidestilles med byggeretten for derved at
kunne virke, styre den ønsket arkitektur i et
specifikt område.
Det står altid så smukt i lokalplanerne at nybyg skal tage hensyn til den omkringliggende bebyggelse. Denne formulering har ikke
været mere værd en det papir sætningen er
skrevet på.
Der er sat 6 Pejlemærker for Arkitektur politiken under overskriften TJEKLISTE.
1. Vi værner om kulturarven
– fra helhed til detalje
2. Vi tager afsæt i stedet
3. Vi sikrer samspil med landskabet
og naturen
4. Vi skaber bebyggelser og byrum i høj
kvalitet, som understøtter bylivet og
fælleskab
5. Vi udvikler bæredygtigt
6. Vi har fokus på inddragelse og dialog
For at underbygge min bekymring om det
kan blive en brugbar værktøjskasse vil bl.a.
Fortsættes næste side
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pejlemærke 2 være et springende punkt for
succesfuld implementering.
Pejlemærke 2. Vi tager afsæt i stedet
2.1 Hvad kendetegner stedet, hvor du
ønsker at bygge, og hvordan forholder dit
projekt sig til områdets særlige kvaliteter, i
forhold til landskab, udsigter, grønne træk,
terræn, bystruktur, byggestil, højder, tæthed
og andet?
”du”. Her overlader, teksten at du (bygherre)
skal se sig omkring men må ellers selv bestemme arkitekturen, gøre lige hvad du vil,
tilpasset eller ikke tilpasset. Det går jo ikke
fremadrettet hvis vi skal undgå øjebæer i villekvartererne, Helsingør by og landområder
at få en Arkitektur
Politik til at fungere.

værktøjer den skal indeholde for at undgå
nedrivninger, dispensationer af dårlige vedligeholdte historiske bygningsmasse. Bæredygtighed er også at renovere.
Her er der nogle der vil mene at
det kan kommunen ikke! De har en
bemyndigelse til at skride ind inden
nedstyrtningsfare.
Som der står i publikationens læseguide ”… skal den danne afsæt
for lokalplaner, bygninger og bebyggelser…”.
Der er håb forude. Kommunens
Arkitekturpolitiske mål for 2003
fungeret indtil dato jo ikke.

En Arkitektur Politik skal vel også
gå ind og understøtte, bevare
den ældre Arkitektur som hyldes
i forslaget. Politiken, retningslinjerne af samme bør derfor
forholde sig til hvilke

Lad os håbe at forslaget om et
arkitekturråd kan redde fremtiden
for dårligt byggeri/arkitektur.

SF Helsingør bankkonto er:
Reg.nr.: 2313 Konto nr.: 0748 785 140
Evt. indbetalinger til SF Helsingør skal altid
ske til denne konto. Er der er tale om
medlemskontingent, opkræves det af SF Christiansborg.
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SFU - Helsingør

Webmaster
Kære medlemmer

StaFetten som online. Bestyrelsen håber
selvfølgelig at I nu er fortrolige med at læse
StaFetten Online. StaFetten vil i også modtaget via vores nyhedsmodul.

Se mig
i øjnene

HELSINGØR

Download

På hjemmesiden
vil StaFetten
fortsat ligge,
læses og kan
Downloades.
Vi ved godt at
det at læse større
tekstmængder på
computeren ikke
er optimalt.

Kom med indlæg til Stafetten, så de
bliver et levende medlemsblad.

Læs andre numre
af StaFetten KLIK HER

Lad os komme igang
www.sfhelsingor.dk

VELKOMMEN TIL:
• Charlotte Kofoed Långström
• Per Klitgaard
• Per Kirkeby
• Noah Donkin
Som skrevet i velkomsinfoen håber
vi at se jeres ansigter

HUSK - kontingentindbetaling via betalingsservice
Hilsen SF’s partikontor på Christiansborg.
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Birgit Nørgaard

Tak for medalje
Det er overvældende at skulle modtage en
medalje på Rådhuset. Man bliver både rørt
og benovet + taknemmelig.
Heldigvis var vi 2 modtagere af Helsingør
Medaljen, da også Lillian Mathisen, Espergærde, fik Helsingør medaljen d. 27.sep.
2021.
Tankerne flyver tilbage, og livets mange
tilfældigheder passerer revy. Men jeg har
jo ikke været ene om tingene. Tværtimod.
Efter min erfaring er det oftest flere, som
sammen får gode ideer og har viljen + kræfter til at gennemføre dem! Derfor nævnte jeg
i min takketale på Rådhuset nogle personer
fordi de fortjener at blive husket. Helt personligt vil jeg sende disse en oprigtig Tak i
tankerne! Derfor får I nu et historisk - men
kort - tilbageblik.
I 1982 fik jeg i Kystbanen på vej hjem fra til
arbejdet i København en opfordring af Egon
Clausen til at melde mig ind i Selskabet
Mødre&Børnehjælpen i Helsingør, som vi jo
også kalder ”Mø&Bø”. Det gjorde jeg så og

kom ind i bestyrelsen med det samme. Det
blev nogle år med rigtig mange aktiviteter,
Familiefestivaller i Smørhullet lørdag i maj
flere år i træk, Konference på LO-skolen om
unges forhold, Høring for at beholde fødsler
i Helsingør, flere institutions pladser, hjælp
til venteliste forældre, m.m. Peter Duus var
formand. Peter var også socialdirektør i en
anden kommune, og fik senere job som
socialminister Karen Jespersens nærmeste
medarbejder i ministeriet.
Det frivillige arbejde lå Peter Duus meget på
sinde. Jeg tænker at just han inspirerede til
Frivilligheds-puljen (§ 18 midler) som blev
vedtaget i Folketinget og nu gør gavn i alle
kommuner.
”Mø&Bø” støttede også ildsjælen Grit Stenderup med etablering af det første Snoezelhus i Helsingør. Det lå på Marguritten i
Snekkersten fra 1995- 2000 i lokaler lånt af
Amtet. Men Amtet skulle bruge de sidste
værelser til flere handicappede børn, så en
opsigelse fulgte i 1999. Grit S. bad ”Mø&Bø” om råd. En arbejdsgruppe gik i gang.

Helsingør-Medaljen
Den 18. maj 1953 indstiftede Helsingørs
byråd efter forslag fra borgmester
Sigurd Schytz Helsingør-Medaillen –
i nutidens sprog hedder det Helsingør-Medaljen. Den skulle kunne gives
som en særlig anerkendelse til personer, der for byen har øvet en fremragende gerning eller som ved deres
arbejde eller indsats har medvirket
til at give Helsingør By anseelse eller
fremgang.
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Kommunen manglede også
boliger til yngre handicappede, og pladser i Special
Børnehaven Rosenkilde, som
var bygget alt for lille.
Projektet på Anna Anchersvej/Krøyersvej tog efterhånden form, og ”Mø&Bø” var
bygherre i tæt samarbejde
med kommune + Frederiksborg Amt. Møllen Arkitekter
tegnede. Talrige arbejdsmøder i Udviklingsafdelingen på
rådhuset fandt sted. Orientering blev givet i flere omgange til naboer og genboer.
Hermed varmt TAK til Per
Tærsbøl, der kunne se ideen
med en smuk udformning af
ny Speciabørnehave + Snoezelhus + 2 boliggrupper til
yngre handicappede.
Mange timer med frivilligt arbejde gik godt
og ikke mindst takket være en kæmpe indsats fra Ole Hansen, der hver eneste uge
fulgte byggeriet tæt. Ole Hansen er selv
håndværker (snedker) og kender sproget på
en byggeplads vel. Det var meget nyttigt for
forløbet: Færre fejl, mangler og problemer
samt et budget der holdt. Ole har været
aktiv i bestyrelsen for Anna Anchersvej lige
siden første spadestik i 2002 og holder stadig øje med vedligeholdelse af bebyggelsen.
Grit Stenderup var med til at indrette det ny
Snoezelhus, som åbnede maj 2003, og Grit
var medlem af Snoezelhusets bestyrelse i
mange år efter indvielsen.
Snoezelhuset i Helsingør var medstifter i
2005 af SnoezelNetværket i Danmark
sammen med Maribo, Gentofte, Esbjerg og
Silkeborg Snoezelhuse for at højne viden,
dokumentere fælles erfaringer og om muligt
få etableret en godkendt uddannelse i sansestimuli og snoezelen principper. (Den førStaFetten nr. 1/2022

ste Snoezelkonsulent- uddannelse i DK blev
gennemført for 19 deltagere i 2020-2021.)
Hvor godt kender jeg vores
kommune?
Jeg holder af Helsingør, skoven, stranden,
menneskene, venligheden samt nærheden
til Sverige. I 1967 flyttede jeg hertil med 3
små børn. De kom - med lidt besvær - i en
dejlig børnehave, den nye Snerlehøj. Der var
en skøn og klog leder, for Linnea F. kunne
noget helt særligt. Hun så og støttede hvert
enkelt barn, også dem fra Særforsorgen,
der gik i børnehaven. På denne dag er mine
egne ønsker for vores fremtid lokalt i kommunen: At vi vil værne om og påskønne den
specielle Helsingør-Hjælpsomheds Kultur!
Lad den gå i arv til de næste generationer.
Hav øje for den. Og bevar den vel!
Mange Tak for medaljen!
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SF-Helsingør

Formand
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
Tlf. 2462 2880
aw@privatmail.dk
Næstformand er vakant
Katrine Bertelsen
Har trukket sig af personlige
årsager.
Kasserer
Henning Frederiksen
Klostermosevej 115A
3000 Helsingør
hjfr@live.dk
Bestyrelsesmedlem
Birgit Nørgård
bibanorgaard@sol.dk
Bestyrelsesmedlem
Brigitte Haase
mail@nonna.dk
Bestyrelsesmedlem
Pernille Brahe
Har trukket sig af personlige
årsager.
Webmaster
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
aw@privatmail.dk
SF byrådsmedlem
Bente Borg Donkin
Læssøevej 5, 3000 Helsingør.
bente@donkin.dk
StaFetten
Redaktør: Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk
Alle indlæg dækker kun den enkeltes mening,
og ikke nødvendigvis SF-Helsingørs.
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>

Vigtigt at du holder
dig orienteret.
Vi igangsætter nemlig at
bestyrelsesmøderne
bliver rullende

>

Bestyrelsesmøder 2022
Onsdag...........2. marts kl. 17.00
Tirsdag............5. april kl. 17.00
Onsdag...........4. maj
kl 17.00
Onsdag...........1. junikl 17.00
Alle bestyrelsesmøder starter klokken 17.00
i 3F’s lokaler på Rønnebær Alle 106

Baggrundsmøder 2022
Torsdag.. 17. marts kl. 19:00
Torsdag.. 21. april - kl 19:00
Torsdag.... 9. juni - kl. 19:00

>

Alle møderne
er åbne

>

Møderne tager udgangspunkt i dagsorden for
det kommende Økonomiudvalgsmøde.
Kom og deltag. Møderne foregår hos
Bente
VIGTIGT: Dagsorden kan hentes på:
https://polweb.helsingor.dk/SitePages/
Startside.aspx

www.sfhelsingor.dk
StaFetten nr. 1/2022

