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Formanden mener
Vores generalforsamling blev
afholdt. Dejligt at se
vore nye medlemmer af partiforeningen, Sus og
Gunvor. SF-Helsingør er d.d. den
største i Storkredsen Nordsjælland.
Det skulle gerne
give os yderligere
muligheder for at arbejde med og markere
SF’s lokalpolitik.
Som formand så jeg dog gerne at mere end
20% af vores medlemmer mødte op til generalforsamlingen. Det blev også diskuteret
på det førstkommende bestyrelsesmøde.
Var årsagen til den lave deltagelse bl.a. at
der skulle være valg til bestyrelsen? Personligt synes jeg ikke det argument vil holde i
byretten. Det at sidde i bestyrelsen medfører selvfølgelig at man deltager i møderne
og tager ejerskab, ansvar for det man siger
ja til, men derudover kan man frit udtrykke
sin mening og er fri for politiske bindinger
til de politiske emner der tages op – det er
netop SF’s styrke.

SF’s Strategiplan 2018-21 blev diskuteret
på generalforsamlingen. Den blev godkendt
af medlemmerne uden afstemning. Planen
på papiret gør det ikke i sig selv.
Bestyrelsen, Sus og Gunvor meldte sig
på Strategi holdet, gruppen sammen med
Martin. Første Strategi-hyggemøde er sat til
onsdag 9 maj kl. 18:00 i Kyhns Gæstehus
med lidt godt til maven. Derfor tilmelding
nødvendig (se andet steds i bladet).
Jeg håber at vi i højere grad kan aktivere
vore medlemmer, så det ikke bliver Tordenskjolds soldater, der stiller op hver gang.
Vi i SF arbejder jo målrettet på ”Ro-på
reformen” så stress og følger deraf ikke
ødelægger dagligdagen og familielivet.
Ovenstående skal ikke lyde som et surt opstød fra formanden, for det er fint og dejligt
når vi har medlemmer som støtter SF med
et medlemskab, og ud fra deres hverdag
tager dette valg.
Deltag i SF, sig til og fra og husk det skal
være sjovt at være SF’er

Det enkelte medlem har en baggrund, viden
og kompetence fra dagligdagen som er
vigtig for SF’s lokalpolitiske arbejde. Derfor
har vi brug for en aktiv medlemsskare så
vi kan få en nuanceret debat, der kan give
baggrund for gode forslag og beslutninger.
Vi taler også her om medborgerskab, som
er en af SF’s mærkesager, og som SF
har taget initiativ til at få etableret i nogle
kommuner. Det skal vi jo også gerne have
implementeret i vores partiforening, nu
hvor vi har to partimedlemmer der sidder i
kommunens § 17 – stk. 4 udvalg, ”Medborgerskab” og ”Ungeliv”.
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Bertel Johansen

Sundhedshuset, skidt og kanel

Da den gamle regionsledelse ikke magtede
at styre udgifterne til projekt ”supersygehus” syd for Hillerød, lukkede man Helsingør Hospital i utide for at få regnestykket til
at gå op alligevel. Skam og skændsel for
det, dårlig projektledelse i den offentlige
sektor er jo desværre normen, og Helsingør
Sygehus skulle jo alligevel være lukket –
men først når det nye ”supersygehus” var
færdigt. Som et plaster på såret fik vi så
akutklinikken i Murergade, der til en vis grad
skal og kan aflaste et egentligt sygehusbesøg, hvilket huset jo så også gør.
Den lægelige behandling er der næppe
nogen grund til at betvivle kvaliteten af, men
da det er en institution der skal betjene alle
borgerne i et ret stort geografisk område,
både i dag- og nattimerne, og borgerne selv skal transportere sig derhen, er
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det uforståeligt at der ikke er sørget for
tilstrækkeligt med parkeringspladser. Det
er som om sundhedspolitikerne tror, at de
halte kommer humpende, de feberramte
kommer ravende, de forkrampede kommer
krabbende den lange vej fra hjemmet til
Murergade. Det gør de ikke.
Bilen er opfundet, og bilen er tilgængelig
på én eller anden måde for langt de fleste
borgere, og til sygetransport af de dårlige
og de tilskadekomne er den simpelthen
uovertruffen. Så vi bruger den til akutklinikken, og cykler så igen når vi er helbredt.
Men et sted at stille bilen medens der
behandles er ikke sådan lige at finde i bare
nogenlunde nærhed, set i betragtning af,
at vi taler om syge og tilskadekomne. Så
meget mere skinner den forblæste åbne
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nøgne plads lige ved siden af akutklinikken
i øjnene, men ak og ve: Den er spærret af
med store sten og må ikke benyttes. Den
skal partout henligge som tomt sakrosankt
minde over en arkitekt der blev født for 100
år siden, men som angiveligt fornægtede
både pladsen og huset på stedet, der så af
andre tilskrives ham, så de alligevel kan sole
sig en smule i hans stråleglans fra Sidney
Harbour.
Og bedre bliver det hele jo ikke af, at når
akutklinikken og sundhedshuset i Murergade ikke slår til, og vi skal til et rigtigt sygehus, skal vi 25 km til det gamle i Hillerød,
hvorfra man venligst gøres opmærksom på,
at der ikke rigtigt er plads til at parkere i en
stor del af døgnet.
Så er det at man må spørge sig selv: Hvad
bilder disse sundhedspolitikere sig egentligt
ind ? Man kan simpelthen ikke tillade sig
at behandle borgerne så lemfældigt. Vi skal
og kan selv transportere os i næsten alle
situationer, også som syge og dårlige, og så
er det politikernes pligt at sørge for parkeringsplads ved disse offentlige institutioner.
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Sundhedshuset skal flyttes, nybygges ude
ved Borgerservice. Vi må formode at der så
kommer løsninger på de omtale problemer.
I øvrigt: Behandlingen på akutklinikken
er så vidt vides og efter egen oplevelse
udmærket, men arbejdsforholdene for f.eks.
røntgen er det minsandten ikke. I det lille
beklumrede lokale på den anden side af
porten hvor der advares imod at blive kørt
over, er loftshøjden så begrænset, at selv
fotograferingen af et skinneben kræver
tre fotos for at få det hele med. Ikke fordi
apparatet ikke kan, men for at afstanden til
apparatet kan blive stor nok skal patienten
arrangeres liggende nede på gulvet – og der
sætter personalet forståeligt nok grænsen.
Og til sidst: Venteforholdene er på hårde
stole og med for lidt plads. Det er ikke bygningsforhold at byde de syge og skadede i
2018 i et velfærdssamfund med råd til horder af konsulenter og ansvarsløse rådgivere.
■
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INFO TIL MEDLEMMER

Kyhns Gæstehus 9. Maj kl.18:00
Strategi-medlemsmøde
TILMELDING nødvendigt
grundet lidt godt til maven
Vi afholder Strategi-, medlemsmøde i Kyhns Gæstehus, som ligger
lige overfor rådhuset i Stengade.
Da Ove vil lave lidt godt til vores
maver vil TILMELDING være nødvendigt.
Ud over Strategiplanen kan vi også
tage emner som du mener er vigtige at diskutere eller følge op på.
Dem er der sikker nogle stykker af.

Gå ind på hjemmesidens
www.sfhelsingor.dk
følg linket til TILMELDING

VIGTIGE INFORMATIONER
Velkommen til vore nye medlemmer
Gunvor Johansen, Frederik Hansen og Trine Weeke Mølgaard

TIL ALLE MEDLEMMER
HUSK AT OPLYSE JERES MAILADRESSE
Mail til formanden, Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk

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

http://www.sfhelsingor.dk
StaFetten nr. 2/2018
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Beretning - Bertel Johansen

Ansvarlig ledelse efterlyses
I et TV-indslag fra landsmødet fastslog
partileder Pia Olsen Dyhr, at der ikke
hos nogen dansk bilforhandler skal
kunne købes en benzin- eller dieselbil
fra og med år 2030, hvilket udløste
klapsalver fra de delegerede. Hun
gjorde det sikkert ud fra, at batteriteknologier allerede er tilgængelige, men
vi véd også, at disse på det danske elnet i dag kun repræsenterer en mindre
emissionsreduktion, og slet ikke lever
op til de miljømål som SF sammen
med andre efterstræber. Vi véd også,
at batteriteknologien i transportsektoren prismæssigt stadig er så dyr, at
hele bilbranchens beskatningspotentiale falder væk såfremt den private
levestandard skal opretholdes.
Men vi véd heldigvis også, at ”oliealderen” vil ophøre, ikke fordi olien slipper
op, men fordi industrien finder på
noget bedre. Så det skal nok komme.
Men ingen, heller ikke POD véd noget
om i hvilket tempo det vil ske, hvilken
pris det vil have, og i hvor høj grad
disse nye teknologier’s miljøregnskab
vil imødekomme de politiske ønsker.
Det er en politisk kærneopgave at
skaffe velfærd til befolkningen, herunder individuel transport til geografiske
muligheder på arbejdsmarkedet og bekvem
adgang til fri bosætning og familiesamkvem
i hele landet. Og for enhver regering er det
simpelthen selve overlevelsesgrundlaget at
sikre også denne velfærd.
Partileder Pia Olsen Dyhr´s udmelding på
landsmødet er derfor gift for enhver fremtidig regeringsdeltagelse eller parlamentarisk
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deltagelse i en sådan. Den er lige så ødelæggende som ”betalingsringspolitikken”
der blev en af de største pinde i ligkisten
for den tidligere regeringsdeltagelse med
hendes forgænger, så som politisk bastant
udmelding er beskeden om ”ingen benzineller dieselbiler i butikkerne i 2030” faktisk
direkte uansvarlig. ■
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Peter Lauesen og Anders Wilsbech

Svar på ovenstående
Nu har vi ikke set, hørt indslaget i TV. Vi kan
godt forestille os den offentlige reaktion, når
baggrunden for visionen ikke medtages.
Skal vi skrotte vores dieselbil 2030 !
På Landsmødet blev der talt meget om
visioner. Hvis visioner italesættes bliver der
senere gehør. Det har vi konstateret mange
gange. Visionen ligger i SF’s EU politiske
program for bl.a. gennem vores samar-

bejdspartnere at sætte yderligere fokus på
problemet. EU og bl.a. i Tyskland er delstaterne og ikke mindste Norge, transportindustrien lang fremme med at reducere diesel
forureningen. Dette med MiljøZoner, højere
krav til bilfabrikanterne og bl.a. brintbiler
SF skal skubbe til den udvikling hvorved vi
måske hurtigere får transportindustrien over
på miljørigtige teknologier. ■

Tung transport:
Norske brintlastbiler på
vej og Tesla ruller med
gods
Den norske dagligvaregrossist Asko i Trondheim har etableret en
brinttankstation, hvor
el fra 9.000 kvadratmeter solceller omdannes
til brint.

SF Helsingør bankkonto er som følger:
Reg.nr.: 2313 Konto nr.: 0748 785 140
Evt. indbetalinger til SF Helsingør skal altid
ske til denne konto, med mindre der er tale om
medlemskontingent, som opkræves af SF Christiansborg.
Kassereren. Steen Olesen
StaFetten nr. 2/2018
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Anders Wilsbech

Anonym overvågning og
registrering af borgere i Helsingør
- SF siger nej til dette
Nedenstående har et flertal i byrådet
stemt ja til - forstå det eller ej.
Citat fra Kommunens oplæg i dagsordenen:
”…. Hvad: Forsøg med anonym, digital
kortlægning af de besøgendes færden
i Helsingørs bykerne og Kulturhavnen.
Forsøget omfatter opsætning af udstyr til
anonym sporing af de besøgendes færden
gennem byen og efterfølgende bearbejdning
af digitalt kortmateriale til brug for Helsingør
Kommune og kommunens erhvervsdrivende. Forsøget kan danne grundlag for en
permanent ordning, hvor turisters og handlendes bevægelsesmønstre kortlægges i
samarbejde med kommunens erhvervsdrivende.
Hvorfor: Der er et ønske om at kunne
kortlægge de besøgendes færden henover
døgnet, ugen, måneden og året samt i forbindelse med særlige begivenheder, for at
kunne tilpasse byens forbindelser og tilbud
samt sikre, at byens turisme udvikles og
skaber mere omsætning for byens erhvervsdrivende …”
Det lyder umiddelbart tilforladeligt, uskyldigt,
men det er overvågning af alle borgerne, der
tales om. Er det skjult erhvervsstøtte som
borgerne betaler via det at blive overvåget!
Utroligt at der ikke har rejst sig en
offentlig debat.
Vi mener det er meget problematisk måske decideret ulovligt - at registrere folk
anonymt via deres mobiltelefoner uden
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deres samtykke.
Overvågningen
er jo ikke en forebyggelse mod
terror eller anden
kriminalitet. Hertil
skal der ligge
en dommerkendelse. Nogle vil
mene, at borgerne bare kan slå
”lokalitetstjenester”, og ”Del min lokalitet” fra
på deres mobiltelefon, når de kommer ind
i Helsingør City. Men hvem kender til den
mulighed for at slå den fra.
Hvordan skelner en ”Tracking”, den digital
overvågning imellem en Helsingør borger, en
besøgende eller en turist, når de ankommer
til ”grænsebyen-Helsingør City”?
Vi er selvfølgelige vidende om, at der kan
købes diverse App’s til sådanne overvågninger. Fx kan forældre udstyre deres børn
med en sådan. Så ved alle, hvor hinanden
er. Almindelig besked kan åbenbart ikke
gives! Men her har ”personerne, (børnene)”
forhåbentlig givet samtykke, bl.a. fordi familiens mobiltelefoner skal konfigureres.
SF mener at der må råbes vagt i gevær
– eller fyre hele Kronborgbatteriet af på
én gang - så Holger Danske vågner og
redder Helsingør Kommune fra evt. at begå
ulovligheder. Der har været 3 indlæg i avisen
Helsingør Dagblad. Journalist Jesper Munk
som referat fra byrådsmøde. SF-Helsingør i
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lighed med dette indlæg, som blev kommenteret af Nye Borgerlige med konklusionen ”... Selvfølgelig bør teknologi støtte
Helsingørs udvikling”.
- det var det.
SF mener, at det er vigtigt, at borgerne
bliver ÅBENT informeret om dette overvågningstiltag Helsingør kommune har gang i,
borgernes skattepenge til køb af dataadgang og digitalt overvågningsudstyr.
Det interessante i forslaget er også at
de forretningsdrivende ikke vil støtte det
økonomisk. Vi taler så her om erhvervsstøtte. Dog uafhængig af det skal vi under
alle omstændigheder sige nej til "anonym"
overvågning. ■

Mobil: +45 12345678
28-04-2018 Time 13:14 - 16:07
J.P.X. Hansen

SFU - Helsingør

SFU Helsingør søger
fællesbase for Unge

FÆLLES BASEN

Den gl. brandstation i Svingelport
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HELSINGØR

Bliv blive medlem af SFU
Kontakt
Martin Holmgaard
MartinJTurbo@gmail.com
M: 60154348 eller
Anne Sofie Olsen (Sofie)
sofie.selch@gmail.com
Tlf: 42 39 88 71
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Information / Pressemeddelse

Borgerinddragelse
§17 stk. 4 udvalg
StaFettens redaktion har valgt at bringe
pressemeddelsen fra ovenstående
udvalg.
Det nye borgerinddragelsesudvalg
kom godt fra start.
Fredag morgen mødtes det nye udvalg for
borgerinddragelse. Medlemmerne af udvalget er en blanding af borgere og politikere,
der det næste års tid skal udarbejde en ny
strategi og et idékatalog for borgerinddragelse i Helsingør Kommune.
Bag toldkammerets tunge jerndøre var der
fredag morgen en livlig snak om borgerinddragelse. Medlemmerne af det nye paragraf
17 stk. 4 udvalg om borgerinddragelse var
samlet for første gang, og der var fra første
kaffetår en konstruktiv debat om borgerinddragelse.
• I vores udvalgsarbejde med borgerinddragelse skal vi arbejde for, at alle borgere
kan blive hørt og inddraget i Helsingør
Kommune. Vi er allerede i udvalget en
god blanding af borgere og politikere,
men det er vigtigt for udvalget, at alle
bliver engageret til at deltage i den lokale
debat. Vi vil gerne selv gå forrest i den
proces og se på, hvordan vi kan få borgerinput til vores udvalgsarbejde, inden vi
skal fremlægge for Byrådet, siger Betina
Svinggaard, der er formand for udvalget
og sidder i Byrådet.
Medlemmerne fik en dialog om deres forventninger til udvalgets arbejde, og diskute10

rede blandt andet, hvordan man kan skabe
rammerne for en konstruktiv debat, hvordan
de mindre ressourcestærke borgere kan få
en stemme i den offentlige debat, emner
som gennemsigtighed, ansvar, forventnings
afstemning og andre nøglebegreber inden
for borgersinddragelse.
• Jeg er glad for at kunne konstatere, at der
i udvalget sidder mange medlemmer, der
har virkelig meget erfaring og faglig viden
om borgerinddragelse. Det skal vi gøre
stor gavn i det fremtidige udvalgsarbejde.
Så jeg glæder mig virkelig meget til udvalgsarbejdet, og sammen med udvalget
at komme op i helikopterperspektivet og
se mere overordnet på borgerinddragelse uden at gå ned i enkelt sager. Vi skal
kigge fremad, og få skabt en brugbar
strategi og et idekatalog til gavn for både
borgerne, politikere og administrationen,
siger Betina Svinggaard.

Udvalgets medlemmer:
Politiske repræsentanter
Betina Svinggaard (A), Formand for udvalget
Sara Molly Gellin (C)
Jens Kirkegaard (O)
Johannes Hecht-Nielsen (V)
Anders Wilsbech (F)
Jørgen Busch (L),
Knud Mogensen (B)
Søren Rasmussen (Ø)
Borgerrepræsentanter m.v.
Oskar Lilleøre med interesse for/viden om
skole- og dagtilbuds området.
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Carsten Rygaard med interesse for/viden
om sundhedsområdet.
Henrik Søndergaard Pedersen med interesse for/viden om socialområdet.
Joel Münster-Swendsen med interesse for/
viden om kultur- og idrætsområdet.
Kamila Sevel Konstantyner med interesse
for/viden om byudvikling og miljø.
Anne- Vibeke Bjergstrøm, Helsingør
Per Nørgaard Sørensen, Espergærde
Ib Jungemann, Kvistgård.
Ole Kjerkegaard Nielsen, Ålsgårde.
Karl Michael Samuelsson, Hornbæk.
Paulina Anna Frederiksen, Hellebæk.
Henrik West, Snekkersten.
Dorte Carlsen, Helsingør Dagblad.
2 medlemmer fra det lokale erhvervsliv
– endnu ikke udpeget - Til næste udvalgsmøde bliver to repræsentanter fra det lokale
erhvervsliv også tilføjet til udvalget.

Formål med udvalgets arbejde:

Udvalget skal arbejde med forslag til nye
former for deltagelse og dialog mellem borgere, foreninger, virksomheder, kommunens
embedsmænd og politikere.
Udvalget skal udarbejde en strategi, der kan
udvikle rammerne for borgerinddragelse.
Strategien skal munde ud i et idekatalog
med nye metoder og former for deltagelse og dialog mellem borgere, foreninger,
virksomheder, kommunens embedsmænd
og politikere.

For yderligere info, kontakt:

Laura Gade-Rasmussen, kommunikationskonsulent i Helsingør Kommune på
lra12@helsingor.dk eller 41869878
På fællesbilledet mangler: Ib Jungemann,
Oskar Lilleøre og Ole Kjerkegaard Nielsen.
■

StaFetten har valgt at bringe pressemeddelsen så SF medlemmer
ved hvem der sidder i udvalget for deres lokal-, fagområde.
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SF-Helsingør

Formand
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
Tlf. 2462 2880
aw@privatmail.dk
Næstformand og bestyrelsesmedlem

Peter Lauesen
Ingemannsvej 7, 3000 Helsingør
pbbl123@gmail.com
Kasserer
Steen Olesen
Bakkegårdsvej 16, 3060 Espergærde
solsteen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
Stengade 58, 3000 Helsingør
ovekyhn@sol.dk
Bestyrelsesmedlem
Martin Holmgaard

MartinJTurbo@gmail.com
Søvejen 41, 3000 Helsingør
Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Rex
Strandpromenaden 3C th, 3000 Helsingør
lisbethrex@hotmail.com
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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Bestyrelsesmøder 2018 Onsdag 6. Juni
Onsdag 15. August
Onsdag 5. September
Onsdag 3. Oktober
Onsdag 7. November
Alle bestyrelsesmøder starter klokken 19.00
i 3F’s lokaler på Rønnebær Alle 106

>

Møderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

>

Baggrundsgruppemøder 2018
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

17. Maj		
13. Juni		
16. August
13. Sepember
(11. Oktober)
15. November

ØK 22-05
ØK 18-06
ØK 20-08
ØK 17-09
ØK 22-10
ØK 19-11

Møderne tager udgangspunkt i dagsorden for
det kommende økonomiudvalgsmøde. Vi starter kl. 19:00. Sted oplyses primo Januar 2018
VIGTIGT: Dagsorden kan hentes på:
https://polweb.helsingor.dk/SitePages/Startside.aspx
Følg med på SF-kalenderen
www.sfhelsingor.dk/kalender
hvor aktiviteter løbende bliver opdateret

Husk medlemsmøde
den 13. september

www.sfhelsingor.dk
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