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Vi skal have mere kant…
SF-Helsingør skal
have mere kant,
så vi har noget at
hænge vores
kasket på. Kasketten skal ikke falde
af ved lidt sidevind.

lukninger af vore filialbiblioteker.” – det var en fejl,
så den må vi løse!

Set i bakspejlet har vi
taget nogle beslutninger/valg hvor vi
efterfølgende ser, at
det har resulteret i, at andre SF mærkesager er
blevet forringet. Vi ved, at der er forskel på teori
og praksis, sådan er politik. Det er dog vigtig at
kunne sige nej – et nej kan vi godt begrunde – et
nej signalerer at SF har holdninger, vi ikke kan gå
på kompromis med.

Jeg spiller fantastisk godt håndbold, når jeg
sidder foran TV-skærmen. Realistisk mindre godt
hvis jeg kom på banen, da jeg der skal forholde
mig til med- og modspillere. Vi må fremadrettet
forsat optimere SF-politiske ståsted lokalpolitisk.
På sidste bestyrelsesmøde blev SF’s lokalpolitiske program foreslået en 2017-20 revision samt
med evt. nye tilføjelser, fx kommunens byudviklings politik.

SF er ikke et fejlfinder- men et stifinder parti. Det
lyder godt og fornuftigt. Oversat vil det sige at
SF ikke bare skal sige ØV-BØV og NEJ, men
finde løsninger der tilgodeser SF-politik i højst
muligt omfang. For at undgå fejl påkræver det en
mere skarp kant –et nej kan være nødvendigt ,så
vi kan beholde kasketten på, hvis der kommer
lidt sidevind.

Vi skal blive dygtigere til at overskue konsekvenserne på den lokale politiske arena. En skarpere
kant vil nemmere synligøre det rigtige valg - en
beslutning, som vi som SF’ere kan stå inde for.

Vi har fået gode nye byrådskandidater opstillet
(læs andet sted). Med hver deres interesser,
kompetenceområder og erhverv kan en revision
kun være til det bedste. Vi skal ikke glemme alle
vores medlemmer som ved deres virke i hverdagen kan bidrage med utrolig meget.
- med fælleskabet kommer SF videre.

Når ovenstående er skrevet, er jeg velvidende
om, at det kræver nogle ressourcer i det daglige
arbejde. Derfor har vi jo bl.a. oprettet velkørende
mdl. Baggrundsgruppemøder, hvor dagsordenpunkterne til økonomiudvalgsmøderne/byrådsmøderne diskuteres. Vi taler om gennemsnitlig
1000 sider incl., bilag, der skal ses igennem og
forholdes sig til.
SF deltagelse i budgetforliget blev medårsag til,
at et filialbibliotek (Vapnagård) blev lukket. Dette
til trods for, at der i SF-lokalpolitiske program
står … ”SF kan ikke indgå i aftaler som medfører
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Thorfinn Johansen

Misforstået solidaritet

Om kommunal fralæggelse af ledelsesansvar og
en lektie vi kan drage heraf
Min datter er 11 år og går i 5. klasse på Skolen
ved Gurrevej. Når hun næste år skal i 6. klasse,
skal hun, grundet kommunens ejendommelige
beslutning om at samle alle 0.-5. klasser på én
skole og 6.-9. klasser på en anden, derimod
møde ind på Nordvestskolen, hvor resten af
hendes folkeskolegang kommer til at foregå. Da
vi stadig befinder os i en overgangsfase, er det
sådan, at der i øjeblikket også er 5. klasser på
Nordvestskolen, da man ikke ville rykke børnene
over på Skolen ved Gurrevej blot for 1 år senere
at rykke dem tilbage. Lidt fornuft kan trods alt
spores i den offentlige forvaltning. Disse nuværende 5. klasser på Nordvestskolen vil altså blive
min datters kommende parallelklasser.
Engang i vinter kunne min datter så fortælle os,
sine forældre, at man samtidig med flytningen
til Nordvestskolen ville blive nødt til at lave en
klassesammenlægning og derved fjerne en
(kommende) 6. klasse. Vi tænkte, at den slags
strukturændringer aldrig kommer belejligt, og
især ikke for børn, men hvis der havde været så
markant et frafald af elever, at det ligefrem retfærdiggjorde en klassesammenlægning, så var
det sådan, det måtte være; det kaldes rettidig
omhu og praktiseres i øvrigt alt for lidt. Og når nu
det ikke kunne være anderledes, så var vi dog
trygge ved at vide, at der var rigeligt med veluddannede og ansvarsbevidste mennesker involveret til, at det nok skulle blive gjort så velovervejet
og nænsomt som muligt.
Stor var vores forundring derfor, da hun en dag
kom hjem med en seddel fra skolen, hvori hun
blev bedt om at skrive navnene på de tre drenge
og tre piger fra hendes nuværende klasse, som
hun helst ville gå sammen med i den nye klasse.
Efter at have læst og genlæst sedlen et par
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Modelfoto
gange, og forvisset os om, at det rent faktisk
stod hvad der stod, så spurgte vi ind til det, og
hun kunne fortælle, at man havde besluttet at
kaste samtlige 5.-klasseselever på begge skoler
op i luften, for at lade dem alle lande i helt nye
klassekonstellationer. Og altså ikke nok med det:
Man havde bedt eleverne om selv at vælge
blandt deres nuværende klassekammerater. Jeg
opfordrer til, at man læser den sidste sætning et
par gange, for at betydningen har mulighed for
rigtig at synke ind.
Man havde altså valgt at sætte børn på 11 år
i en situation, som vi ellers kun kender den fra
TV3’s kulørte verden af reality-shows: Hvem vil
du have med på dit hold og hvem skal stemmes
ud? Og hvad skulle min datter gøre? Selvfølgelig
er der piger fra klassen, som hun swinger bedre
med end andre, men alle har de gennem tiden
været med hjemme hos os mindst en håndfuld
gange. Hvor ofte hun har været hjemme hos de
andre og lege, kan jeg ikke tælle.
Ethvert tilvalg er som bekendt også et fravalg, så
udover at skulle vælge tre piger til, så blev hun jo
samtidig bedt om at fravælge 4 gange så mange, som hun vurderede godt at kunne undvære.
Fortsættes næste side
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Fik jeg nævnt, at de var 11 år gamle?
Og som om det ikke er nok, så må man med
bæven tænke på den uundgåelige situation: ”Jeg
har skrevet dig på min liste…” Spørgsmålet om
gensidighed behøver ikke engang at blive stillet,
før man forstår, at det her er en krudttønde under
klassens sociale liv og førlighed.
Men vi er slet ikke færdige. For helt tosset blev
det, da vi fik lidt baggrund for denne klassesammenlægning. Det viser sig nemlig, at frafaldet
af elever på klassetrinnet i overvejende grad
begrænsede sig til to klasser på Nordvestskolen,
som nu var nede på 14 hhv. 16 elever. Da jeg
først havde fået det at vide, så tog det ikke mange
hjerteslag, før jeg havde sat følgende regnestykke
op i hovedet: Med et politisk besluttet maksimalt
antal elever på 28 i en klasse, kunne man have
lagt de to små klasser sammen og ellers beholdt
alle andre klasser i deres nuværende form. På den

Modelfoto
måde ville samtlige børn kunne beholde hver og
en af deres klassekammerater. På nær to. I stedet valgte man altså at gøre som beskrevetMen
toget er kørt. Beslutningen er taget og processen
sat i gang, så alt, der er tilbage, er stille resigna‑
tion. Det bedste vi kan gøre er, at tage ved lære.
For hvad er det, der er foregået her? Om fremgangsmåden er besluttet af skvattede ledere og
chefer, som hellere vil stikke hovedet i busken end
at tage de svære beslutninger, som de bliver betalt
for at tage, eller om det er politisk bestemt, ved
jeg ikke, men uagtet hvor udueligheden har sit ud4

spring, så kan vi som politisk parti drage en lektie.
På venstrefløjen har vi altid hyldet solidariteten.
Men man må forstå, at der er god solidaritet og
dårlig solidaritet. Den gode solidaritet giver fri og
lige adgang til sundhedsvæsnet, den giver lighed
for loven og lige mulighed for uddannelse uanset
indkomst og social baggrund. Den tager fra dem,
der bedst kan undvære og giver til dem, der har
hjælp behov. Det er en solidaritet, som har bevist
sit værd og som er værd at kæmpe for.
Men så er der den dårlige solidaritet. Det er en
ækel afart af ligemageriet, som findes fra den politiske midte og hele vejen ud mod venstre. Det
er en uægte fætter til Janteloven og udtrykkes
godt med sætningen: Hvad ikke alle kan få, skal
ingen have.
Det er netop den forfejlede solidaritet, de liberale
tager fat i, når de gør nar ad venstrefløjen i
lejlighedssange og partipolitiske
sommerrevyer. Og med god
grund, for den kan dårligt forsvares. Den dårlige solidaritet
handler om laveste fællesnævner, om at skære hovedet af
den, der rager op over mængden og om at tage fra den, der
har mest; ikke af nødvendighed
og fordi andre lider nød, men
blot fordi han HAR.
Hvis venstrefløjen som helhed
og SF i særdeleshed skal gøre
sig noget håb om i fremtiden at
blive taget alvorligt, så er vi nødt til selv at kunne
skelne mellem den gode og den dårlige solidaritet For det er netop dette spændingsfelt vi gang
på gang bliver fanget i, når vi bliver udfordret
på vores holdninger af debattører, journalister
og i almindelig samtale med folk af borgerlig
observans.
God solidaritet handler om at løfte i flok til fælles
bedste. Dårlig solidaritet handler om i fællesskab,
at trække andre ned. Der er en verden til forskel.
■
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Byrådskandidater

Opstillede byrådskandidater
Indstillet og valgt på medlemsmødet 3. maj 2017

Fra venstre: Thomas Kristensen, Kvistgård. Peter Lauesen, Helsingør. Anders Wilsbech, Snekkersten.
Bente Borg Donkin, Helsingør. Martin Holmgård, Helsingør.

Et godt SF hold
SF-Helsingør fik sat et godt hold på med-

lemsmødet hvor der blev opstillet byrådskandi
dater som med deres personlige erhvers- og
arbejdserfaring og SF-arrangement gør SF
udrustet til at tage ansvar efter kommunevalget
2017.
Der blev valgt sideordnet opstilling. Relation/
forhold til opstilling på partiliste vil byrådskandidaterne på sideordnet liste komme ind i forhold
til deres personlige stemmer.
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Bente Borg Donkin blev enstemmigt valgt/støttett som spidskandidat.
Rækkefølgen på stemmesedlen bliver d.d.:
1. Bente Borg Donkin
2. Thomas Kristensen
3. Anders Wilsbech
4. Peter Lauesen
5. Martin Holmgård
Bestyrelsen blev bemyndiget til at supplere listen
med flere kandidater inden deadline iflg. regler.
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Birgit Nørgård - tidligere byrådsmedlem

Hvor kommer SF’s FANE fra?
På 1. maj arrangementet forleden var der en af
deltagerne der spurgte til SF-Helsingør’s flotte
fane. Hvem har lavet den, og hvor gammel er
den?
Den er kreeret, smedet, klippet og syet af 2 markante SF’ere, nemlig Aage Møller Pedersen og
Ellen Blid (nu Ellen Bielefeldt, Dronningmølle). Den
blev første gang taget i brug den 1. maj 1988.
Begge har i hver sine perioder været formand for
den lokale SF forening.
Aage M.P. var smed på Helsingør Skibsværft, og
medarbejderrepræsentant i Værftets bestyrelse
i en lang periode. Aage var også medstifter af
partiet SF i Helsingør, det skete faktisk dagen
før det ”store moder parti” SF blev stiftet. Aage
var i byrådet i årene 1982 – 1993, og var en
respekteret formand for Teknisk Udvalg i 8 år
(1986-93). Den flotte stål top på fanen med
SF logo tegnede, skar og smedede Aage selv.
Aages enke Karen lever stadigvæk.
Ellen Bielefeldt kreerede motivet og bogstaverne
på flagdugen. Fanen er af blankt rødt silke med
et quiltet æble på grønt blad. Ellen er fantastisk
dygtig til at sy og går ikke af vejen for svære
opgaver. Det var en stor opgave, der må have
kostet mange timer. Ellen har selv været aktiv
indenfor fagbevægelsen i mange år både som
faglig politiker og som faglig konsulent. Ellen
har stor indsigt i sociallovgivningen og har løst
opgaver i det sociale Ankenævn og lignende.
Hun bruger sin viden fortsat, f.eks. som støtte og
bisidder for personer, der føler sig klemt i systemet. Ellen flyttede ud af kommunen til Dronningmølle for ca. 25 år siden, - men har fortsat tætte
kontakter til Helsingør.
SF’s nye fane blev indviet ved den traditionelle
1.maj morgenkaffe på Holger Danskes vej 4
6

(i have og udestue hos Birgit Nørgård), i slut
80’erne. Vores formand hed Jørgen Garp. Den
gang blev alle fagbevægelsens 1. maj taler afviklet på Akseltorv i Helsingør, hvor der var rigtig
mange faner til stede og ret mange mennesker
samlet. SF’erne gik efter den tidlige morgenkaffe
i samlet trop og procession ned ad Gl. Hellebækvej med fanen i front, og bagest bar vi røde
maj stænger med bøgegrene + røde og grønne
flagrende silkebånd på. Det sidste var for ”at
fylde lidt” mere i gadebilledet.
Få år senere blev arrangementet af socialdemokraterne flyttet i LO-skolen og dermed spredtes
denne fælles faglige festlige dag til opdelte parti
politiske arrangementer. En udvikling der betyder
at fagbevægelsens markering allerede fra dengang blev mere usynlig gjort.
Men …Vi kan heldigvis glæde os over den flotte
SF-Helsingør fane, som fint kan måle sig med
andre faner. Vi må sende nogle tanker til de 2 SF’
er : Aage og Ellen, der brugte tanker og mange
timer på at få den lavet. Til SF’ere dengang og til
os, - vi må passe godt på den og lufte den ved
passende lejligheder!
■
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Bertel Johansen - tidligere vurderingsmand

Ejendomsskat er en
umoralsk kopskat
Boligskatter forhindrer social mobilitet, de
modvirker pensionspolitikken og er skat på
opsparing. Et socialt syn på Boligskatten.
Indtil 1903 var ejendomsskatter en skat på jordens ydeevne, det såkaldte hartkorn, og dermed
i direkte relation til det aktuelle indtægtsgrundlag.
Derefter har skat på ejendom udviklet sig til en
stadig mere umoralsk skatteopkrævningsform,
helt løsrevet fra indtægtsgrundlag og dermed
betalingsevne.
Politikere har som skalkeskjul bygget luftkasteller
som jordrente, byggeretsværdi og lejeværdi af
egen bolig og andet tågesnak, og man har stik
imod fakta postuleret, at boligejere tjener styrtende på at eje og vedligeholde et hus på en stump
jord, og i dette misk-mask er det også endt med,
at man friholder de, der ikke er ejere for større
eller mindre dele af boligskatten, uanset deres
boligstandard. Sammenlagt står vi nu med et
system, der har udviklet sig til en ulighedsskabende kopskat, specielt pålignet de der har valgt
selv at klare deres boligsituation uden at ligge
andre til byrde.

vismænd”, der elsker skat på ejendom fordi den
er så nem at indkræve, vælger derfor ganske at
se bort fra enhver skattemoral.
En boligskat, der er løsrevet fra indtægt og fortjeneste, er en skat på menneskers behov for en
rimelig bolig og en skat på deres opsparing, idet
de fleste boligejere primært har deres opsparing
bundet i boligen i form af afdrag, således at en
lavere boligudgift bliver en væsentlig del af pensionistøkonomien. Det medfører naturligvis, at der i
boligen opstår den såkaldte ”friværdi”, som nogle
er misundelige på og ønsker skattekonfiskeret.
Og det gør man så også effektivt i form af grundskyld og ejendomsværdiskat. En typisk situation
kan være kr.30.000,- i årlige boligskatter på en
afdraget opsparing i boligen på 1 mill, hvilket
svarer til en formueskat på 3%. Hvis samme person havde boet til leje i statsstøttet byggeri, og
over 40 år har lagt 1 mill. til side til alderdommen,
havde denne opsparede formue været skattefri.

Forhindrer social mobilitet
Boligpriserne ligger fast

Den gennemsnitlige ejerbolig i Danmark handles
til 2½ til 3 x husstandsindkomsten, og det har
den gjordt i al nyere tid, så der tjenes generelt
ikke noget i sektoren, der kan danne grundlag
for beskatning. Nogle såkaldte ”økonomiske
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Samtidig betyder boligskatterne, at den sociale
mobilitet forhindres, idet en lavindkomst familie
ved sparsommelighed alligevel ikke kan opnå en
bedre boligstandard udenfor lejeghettoen, idet
lavindkomsten jo ikke også rækker til at betale
den høje årlige ekstra boligskat, så samfundsindkomstklasserne vil altid forblive hver for sig,
de veluddannede og vellønnede i deres pæne
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kvarterer, og de uuddannede og lavtlønnede som
stavnsbundne klienter i lejekasernerne, uanset
deres vilje til opsparing til noget bedre. Det er
hverken særlig klogt eller politisk hensigtsmæssigt, det er faktisk den inkarnerede skatteondskab således også at tage håbet fra mennesker.

Byggejord forrenter sig ikke

Nogle forsvarer boligskatter med, at det skulle
være beskatning af noget, de kalder jordrenten
og afkast af noget samfundsskabt naturresurser,
der ikke skyldes ejerens indsats. Men det er sort
snak, parcelhusjorden ligger ikke og formerer sig
og kaster renter af sig. Den er et resultat af kommunal planlægning, udstykning og byggemodning, og det hele er betalt af først den oprindelige
ejer og siden af nye ejere via købesummen. Og
det er ikke naturen, men ejeren selv der løbende
betaler for vedligehold, forbedringer og energimoderniseringer af huset så i det mindste værdien bare kan opretholdes jf. prisudviklingen.

Skat skal opkræves hvor
penge tjenes

Boligskatterne forsvares også med rentefradragsretten, men det gælder heller ikke, da fradragsretten er begrænset og under afvikling, og renten
nærmer sig 0, så alle pile peger på, at tiden er
kommet til en seriøs afvikling af boligskatterne til
fordel for skat på aktive og aktuelle indtægts- og
forbrugskilder. Vores fælles arbejdsindsats og
vores aktive forbrug betalt af aktuelle tilstedeværende penge er alligevel det eneste holdbare
grundlag for velfærdsstaten, og uden boligskatterne får politikerne et fælles incitament til at
styrke netop disse mere nyttige aktiviteter. ■

VIGTIG INFORMATION
Velkommen til vore nye medlemmer
Irene Ruud, Laurits Grønlund, Marianne Diagne,
Martin Holmgård, Mona Heuser, Nanna Persson, Rikke Lykke,
Camilla Myhre, Sofie Olsen og Marieme Diagne
Formand, Anders Wilsbech eller på www.sfhelsingor.dk > Bliv Medlem <

HUSK - kontingentindbetaling via betalingsservice
Det vil lette vores kasserers administrative arbejde, så der ikke
skal udsendes rykkere for manglende kontingentindbetaling
Der ligger også det problem, at SF-Helsingør indbetaler til SF.DK, uanset om vi får
kontingent ind eller ej. Vi skal jo gerne have råd til at sende medlemmer på kurser,
landsmøder eller andre SF-aktiviteter.

TAK
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holder i det store arbejdet det
medfører at få SFU etableret.
SF bestyrelse har tidligere
vedtaget, at vi kan støtte
økonomisk i opstartsfasen,
indtil SFU-Helsingør er kommet
op at køre og på plads. Det er
fællesskabet der tæller.

HELSINGØR
Dejligt at se, at vi er ved at få
SFU-Helsingør (SF-Ungdom)
etableret og gjort aktiv.
SF-Helsingørs har haft dette
som et mål - men uden de
unge kan det selvfølgelig ikke
lade sig gøre.
Martin Holmgaard har selv
taget initiativ til at være tovStaFetten nr. 2/2017

SFU er organisatorisk adskilt
fra SF, men det skal ikke forhindre SF at støtte op omkring
SFU-Helsingør. Som Martin
konstaterede, er der flere SFU
medlemmer, end vi har som
medlemmer i SF-Helsingør.
Man kan nemlig godt være
medlem begge steder.
Martin er også medlem af
SF-Helsingør. Han stiller op til
Kommunevalget 2017, som du
kan læse om andet steds
i bladet. ■

Er du interesseret i at støtte, deltage elller værge nye
medlemmer til SFU skal du
kontakte:
Martin Holmgaard
Søvejen 41 st. th.
3000 Helsingør
MartinJTurbo@gmail.com
M: 60154348
Facebook:
SF-Nordsjælland
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Anders Wilsbech

Øget Borgerindflydelse
Benedikte Kiær, vores borgmester, har udtalt, at
det er dejligt, at familier har fået øje på de kvaliteter/miljøer, der ”fortsat” er i Helsingør Kommune.
Årsagen til hendes indlæg var kommentar til
de mange borgerprotester/indsigelser, der i
det sidste års tid er poppet op, og fortsætter.
Protesterne ses ikke som en protest mod nye
tilflyttere, men en protest mod sagsbehandlingerne. Borgerne får en ”oplevelse” af en magtfuldkommenhed fra kommunens side.
Tages der f.eks. udgangspunkt i salg af kommunale grunde, er den ”kommunale grund jo ”et
fælleseje” betalt og ejet af skatteborgerne. Når
sådanne grunde skal sælges, og salgsbetingelserne opstilles, kan det bl.a. ikke være rimeligt, at
det foregår for lukkede døre og lukkede møder.
For allerede her påbegyndes og lægges rammerne for ”lokalplanen-, samt evt. et kommunal-,
lokalplantillæg”.
Salgsbetingelserne på en kommunal eller privat
grund/areal bliver jo fastlagt med størst hensyntagen til investor/bygherre. Jo højere bygningsprocent, jo mere kan man få for grunden. Netop
i denne proces/procedure hopper kæden af
mellem borger og kommune. Investor ser på projektets økonomiske bundline inden for matriklen
og ikke på hvilken påvirkning, byggeriet har eller
får på de omkringliggende lokaliteter.
Jeg som skatteborger er selvfølgelig bekendt
og enig i, at skatteborgernes byggegrunde/
skattepenge skal forvaltes ordentligt, … ”men
ikke for enhver pris”, som borgmesteren selv
tidligere er citeret for. Sidstnævnte problematik
kunne de kommunale politikere og repræsentanter ”godt se og høre” var et problem, som
klart fremkom under borgermødet i december på
Mørdrupvej, Espergærde, da der fx. blev talt om
trafik og P-problemer i den eksisterende område
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og de gener, som en kommende bebyggelse
ville medføre. Når sidste sten er lagt forsvinder
investor/bygherre, og så står skatteborgerne,
borgerne i lokaliteten og kommunen tilbage
med problemerne fremover. Havde Kommunen
nu gjort research, kontaktet lokaliteten tidligere,
fik de ”små” ting ikke så overordnet betydning,
hvorved fokus bliver fjernet for en fremtidig bærbar byudvikling.

Fortætning af byområder

Fortætnings- og bebyggelsespolitikken resulterer
uden undtagelse med en forøget bygningsprocent, min. 50%, og øgede etagehøjder uden
hensyntagen til de omkringliggende bebyggelser.
Disse er generelt underlagt en bygningsprocent
på 30. Jeg skal ikke remse alle sagerne op, for
dem er der mange af, og heldigvis er nogle af
dem kommet frem i lyset.
Det er dejligt at Benedikte Kiær roser skatteborgernes ansatte i Center for By Land og Vand,
for ros kan man sikkert ikke få nok af i systemet. Borgmesteren fremdrager det store antal
behandlede byggesager, samt de få der er klaget
over. Det legitimerer ikke, eller er ensbetydende
med, at proceduren er i orden, når der tales
om borgerinddragelse og medindflydelse trods
”lovligheden”.

”Lovliggørelse”

§

Problemet i sagsbehandlingerne er deslige,
at kommunen uden undtagelse ”lovliggør”
tingene ved hjælp af ”kommunal lokalplantillæg” hvorved forhøjede bebyggelsesprocenter og etagehøjde kan lovliggøres og
godkendes. Ja – på den måde kommer tingene
på plads, og kommunen kan med sindsro svare
borgerne, at sagsbehandlingen er foregået
ordentlig og redeligt.
Det kræver aktivt medborgerskab og tid at følge
StaFetten nr. 2/2017

op på sådanne sager. Det bør kommunen
respektere og langt tidligere gå aktivt ind
og støtte et aktivt medborgerskab.
Som alle engagerede borgere ser og konstaterer, er det uhyggeligt svært i dag at få
flyttet et komma eller punktum i et lokalplanforslag, særlig når det ligger i den 8-ugers
høringsfase, - dér er løbet kørt. Hvis den
nye planlov vedtages, kan høringsfasen
desværre reduceres helt ned til 14 dage – Helt
urimeligt.
I de lokale borgermiljøer og grundejerforeninger,
jeg færdes i, er stort set alle politiske partier
repræsenteret, til stor gavn for det lokale fællesarbejde og mødeaktiviteter i forbindelse med de
byggesager, der opstår.
SF-Helsingør, undertegnet som byrådskandidat
StaFetten nr. 2/2017

til kommunevalget, vil bl.a. have ovenståendesom fokuspunkt. SF har for få år tilbage i andre
kommuner (bl.a. Middelfart) fået oprettet lokalråd
med succes og udfordringer, borgere og kommune imellem.
Skal SF fremadrettet tale om Lokalråd ?
Jeg giver StaFetten videre - så vi i fællesskab
kan få udarbejdet et lokalpolitisk program for
Byudvikling i Helsingør. ■
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