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Formanden
uden undtagelsen Tordenskjolds soldater,
og mange tak til dem er er på opgaven.
Men mig bekendt er der min. 50 flere
soldater i æsken!

Helsingørs fremtid

Generalforsamlingen

Formanden vil takke for en god
generalforsamling som blev afholdt på
Helsingør Rådhus med dejligt morgenbord
som sædvanlig. Senere kunne vi smøre
vores talerør med en Rød Aksel som jo i
forbindelse med SFs 60-års jubilæum blev
brygget. Det var dejligt at se nye ansigter
til generalforsamlingen, som jeg håber vi
også ser fremover.
Jacob Mark, medlem af folketinget fortalte
om sit SF-arbejde på Borgen, et perspektiv
som er inspirerende og en støtte til vores
lokale SF arbejde. Referat af generalforsamlingen kan læses på vores hjemmeside.

Ved kommende folketingsvalg ændrer
vi jo ikke sammensætningen i byrådet
desværre. Vi ser dog en fremgang for
fællesskabet i dansk politik, og lad
det så smitte af på vores byråd ved
næste kommunevalg. Det er mellem
valgene, at valget skal vindes så SFHelsingør må op på den store klinge så
vi kan blive repræsenteret med min. to
byrådspolitikere.

SF-Helsingørs fremadrettede
arbejde

Jeg mener klart, at der er mulighed, og
plads til forbedringer. Bente som vores
eneste byrådsmedlem er nødt til, skal
have et mere aktivt engagement fra
medlemmerne, så Bente mere sikkert i SFregi kan begå sig i de diverse sager. Dette
bl.a. jævnført til ovenstående udfordringer.
Så kære medlemmer – afsæt lidt tid til at
understøtte SF- lokalpolitiske arbejde. ■

Der var også tid til at høre, tale og spørge
om SF lokalpolitik, bl.a. efter Bentes
fyldestgørende SF beretning fra hendes
arbejde i Byrådet. Kort udgave kan læses
i StaFetten-02. Alle beretninger blev
godkendt.

Politikudvikling

Dette arbejder kører, måske ikke i det
tempo vi havde lagt op til, men det skrider
fremad.
Ærlige skal vi være om sådan arbejde som
jo skal foregå i ”fritiden”. Det kan være lidt
svært at finde tiden. Det er ofte regelen
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Redaktionen

Borgerinddragelse – kort fortalt
Udvalgsarbejdet gjort færdig den 30. april 2019
I 2017 besluttede kommunen, at der fremadrettet skal være mere fokus på at inddrage borgere og andre interessenter i
kommunale forhold, for at styrke demokratiet. Der blev nedsat et §17 stk. 4 udvalg.
Udvalget blev bredt sammensat. Hvert
parti skulle stille med et medlem som
ikke sad i byrådet. Derefter blev der
indvalgt 14 borgere. Udvalget kom til at
bestå af 22 personer. Betina Svinggaard
(A) var valgt formand for udvalget ifl.
konstitueringsaftalen.

Strategi for borgerinddragelse

Strategien blev kort fortalt bygget op over
fire elementer.
• Formålet med borgerinddragelse
• Målsætning og mål
• De bærende værdier og principper
I en borgerinddragelsesproces
• En trinmodel for borgerinddragelse
Hvert af disse punkter blev underbygget
med mål, værdier og principper og typer
for inddragelse. Dette arbejde var vigtigt, da
det skulle danne baggrund for det endelige Metode- og Idekatalog. Strategi for
borgerinddragelse samt Metode- og
idekataloget skal nu igennem den politiske
mølle. Først i ØK-udvalget og dernæst i
Byrådet, hvor det så forhåbentlig bliver
godkendt.
Hvis kommunen vil borgerinddragelse,
skal implementeringen sive helt ned i
administrationen. Vi kan nok ikke forvente,
at det bliver nye tider fra dag et. På
de sidste møder fik vi/borgerne bl.a.
indskrevet at borgerinddragelse fast som
punkt skal indgå i et sagsforløb. Det skal
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her begrundes, hvorfor man ikke ønsker
borgerinddragelse i sagen. I personsager vil
borgerinddragelse ikke komme på tale. Vi/
borgerne fik også indskrevet mulighed for
borgerforslag til byrådet. Her skal der dog
udarbejdes en teknisk, administrativ løsning
på den procedure.
Det bliver spændende at se i fremtiden
hvordan politikerne, administrationen og
udvalgene vil håndtere borgerinddragelse.
I Metodekataloget er der beskrevet fire
metoder til borgerinddragelse som kan
vælges ud fra en given sag.
Det bliver ligeledes spændende at se, i
hvilken fase borgerinddragelse startes
fra. Vi må regne med at det bliver i meget
tidligere faser end i dag, hvorved de
offentlige Borgermøder ville kunne blive
en fremlæggelse af borgernes, temaråd
eller ad hoc-gruppernes arbejde. Som det
er i dag er det jo kommunen der har gjort
dagsordenen.
Vi må dog ikke glemme, at borgerinddragelse medfører borgeransvar og arbej-de. Er
vi og borgerne parate til at tage det ansvar?
■
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Bertel Johansen

At finde vej og sti
”Venner, ser på Danmarks kort, ser, så I
det aldrig glemmer” skrev Chr. Richardt
i 1889, og her i byen supplerer vi det
smukke syn med Kraks kort over Helsingør,
og ser tydeligt for os byens geografi og
infrastruktur, med Kronborgpynten yderst
og det blå Øresund der omkranser byen på
de 3 sider, og nogle få forbindelsesveje til
landet på den sidste side mod vest.
Helsingør ligger faktisk ”yderst ude,” og
det har været styrende for infrastrukturen,
ikke mindst vejnettet. Men skulle i gamle
tider ude fra landet og ned til havnen hvor
magten boede og pengene og handelen
havde hjemme, og samme vej tilbage. Og
det vejnet er der sådan set ikke ændret ret
meget på siden.

Omfartsveje der ikke er det

Hvor andre provinsbyer med samme udfordring i tidens løb har etableret velfærdssamfundets nødvendige tværgående vejnet
og omfartsveje, har Helsingør nærmest
kun drevet det til at skilte med en O1 på
Trækbanen - IL Tvedesvej – Kronborgvej,
der dog i syd mangler officiel skiltning ned
til den primære tilkørselsvej landevej nr.
152 / Strandvejen. Og vi har en skiltning
O2 ad krogede gader, der dog i nord helt
mangler forbindelse til bytilkørsel landevej
237 / Nordre Strandvej og i syd mangler
udmunding i tilkørselsvej landevej 152 /
Sønder Strandvej. Og vi har O3 der er et
lignende mysterium, ingen forbindelse til
den nordlige tilkørselsvej og så ellers ret ud
af byen mod Esrum til Klostermosevej, der
dog her via lidt kringleri og aldrig fuldført
jernbaneunderkørsel dog fører til byens
sydligste tilkørselsvej.
Mange andre byer har skullet etablere
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de nødvendige veje, mere eller mindre
hele vejen rundt om en by, men Helsingør
har kun skullet gøre det på ¼-del af omkredsen, men end ikke dette lidet har
Byrådet magtet.

Unødvendig trafikbelastning

Det er sørgeligt, og resultatet er helt unødvendig trafik i de gamle bykvarterer som
Lappen og Trækbanen. Og nu planlægges der med mere boligbyggeri på Nordkystens idrætsarealer, og stort moderne
stadion og idrætscenter på Gl. Hellebækvej, og igen uden den tilhørende nødvendige vejinfrastruktur til hovedvejnettet.
Også i større perspektiver svigter Byrådet.
Helsingør Sygehus er lukket, og i stedet
henvises der til Hillerød Sygehus og det
nye hospitalsbyggeri der. Det er sikkert
udmærket for helbredelsen af meget
dårligdom, men vi skal jo dog dertil først.
Men vejen går igennem småbyer, trafiklys
og rundkørsler, og den hovedlandevej til
formålet der vel egentligt var påtænkt,
Overdrevsvejen, ligger i mølpose, uvist af
hvilken grund. Når man i Jylland lukker et
provinssygehus til fordel for et bedre tilbud
i nabobyen, forlanger Byrådet promte en
motorvej dertil – og får den. Men ikke her.
Byrådet sover som sædvanligt i timen, og
trafik mæssigt drives det højest til at gøre
vrøvl over Kystbanens forsinkelser igen –
igen – igen.

De hemmelige veje

Men til gengæld er byen blevet udstyret
med et netværk af særlige cykel- og
gangstier, væk fra de almindelige befærdede veje. Faktisk gemt så langt væk og
skjult, at de lever deres eget hemmelige liv,
StaFetten nr. 2/2019

og mestendels kun befærdet af få meget
lokalkendte, hundeluftere og mennesker
der gerne undgår mere oplyste steder.
Stierne henligger uden genkendelig skiltning i forhold til overordnet fælleskendt
bygeografi, og fravælges af gode grunde
af børn og enlige kvinder efter mørkets
frembrud.
Og der er etableret blindveje og lukkede
vejforløb omkring nyere bebyggelser, så
ghettomentaliteten har fået ekstra gode
vækstbetingelser, men bevares: Det hele
har vel været i ”den bedste mening,” men
til gengæld på tværs af al erfaring med
StaFetten nr. 2/2019

hensigtsmæssig fælles bytilrettelæggelse i
vores fælles hele by.
Tænk om Byrådet tog sig sammen til at
etablere et ordentligt vejnet, beregnet
for alle trafikanter til at komme hvor som
helst, beliggende langs bygningernes
facader, men fortov, cykelsti og kørebane,
så vi alle kunne se både hinanden og
byen når vi færdedes, men det kræver
selvfølgeligt, at Byrådet ser bort fra hypede
byplansarkitekter med sorte ”bjælkebriller”
og sære ideer, og holder sig til hvad
borgerne rent faktisk har brug for. ■
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Anders Wilsbech

Lokalplan 1.175 Petersborg
Petersborg forsvinder ude af syne
Efter gennemlæsning af lokalplanen for
bebyggelse af Petersborg må jeg tilknytte
nogle kommentarer og observationer for
den kommende bebyggelse. Den skal i
høj grad også ses i sammenhæng med
de ekspansive bebyggelsesplaner for
Sommariva og det gl. fodboldsstadion.
Begge bebyggelser ligger tæt op af
Nordre Strandvej og ind mod landet
”istidsskrænten – Kystskrænten”.

Petersborgs historie

Lidt historie er nødvendig for at få en baggrund for lokalplanen, og ikke mindst hvad
den vil forårsage for eftertiden.
Direktør Anders Jensen opførte i 1916
hovedbygningen ”Den Kroghske Gaard”
og den tilhørende chaufførbolig. Byggeriet
var i ny klassicistisk stil og tegnet af arkitekt
Poul Holsøe. Arealet var oprindelig en del af
arboretet til Marienlyst slot. Haveanlægget
blev tegnet af den meget kendte landskabsarkitekt G.N. Brandt. Bygningen har siden
opførelsen været udlejet som bolig, og fra
1948 blev stedet drevet som pensionat.
I 1961 blev bygningen indrettet til privat
plejehjem og fik ved den lejlighed navnet
Petersborg.
1980 købte Helsingør Kommune ejendommen og den har siden været drevet som
plejehjem og herefter som boliginstitution.
I dag er beboerne flyttet ud til det nybyggede Teglhuset i Ålsgårde.

område skal anvendes til boligformål herunder seniorboliger og offentlige institutioner” Når dette er skrevet står der
senere en reference til Kommuneplanen
2019, hvor seniorboliger ikke nævnes.
Med reference til SFs boligpolitik må vi råbe
vagt i gevær bl.a. fordi der i pkt. 6.2 står.
”Der udlægges to byggefelter, som vist på
kortbilag 2. Ny bebyggelse skal placeres
inden for byggefelterne og må maksimalt
opføres i to etager med udnyttet tagetage
og i maksimalt 11 m´s højde.” Se tegninger.
Er det ”smart” at bygge seniorboliger i 3
etagers højde.”. Desuden ved at skrive ”to
etager med udnyttet tagetage og i max.
11 m´s højde”, bliver det til 3 etager.
Det skal dog roses, at beskrivelsen af nybyggeriet, facadehøjde før tagkonstruktionen og dennes udformning vil sørge for
at det ikke bliver en ”sukkerknaldsakitektur” som ikke vil være tilpasset Petersborg
og de omkringliggende bygninger.

Ny Boligblok

Petersborg
Ny Boligblok
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Mange gode intentioner

For at nævne nogle positive ting i
lokalplanen står der bl.a. ”Lokalplanens
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Skyggetegning. Jævndøgn kl. 12:00
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Kortbilag 2
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Hvis ovenstående bliver
en reference til det
ekspansive foreslåede
boligbyggeri på Sommariva og det Gl. fodboldsstadion må vi nok ændre
nogle begreber, holdninger
fremadrettet, når vi
taler om til- og frakørsel
oplevelsen fra Helsingør.
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Kan og vil stå til ansvar overfor eftertiden?
Er det på den måde vi skatteborgerne vil
Lokalplanområdets
Kortbilag 2
Lokalplanområdetsafgrænsning
afgrænsning
Lokalplan
1.175 Boligbebyggelse
på Petersborg
Landskabelig oplevelse, åbenhed mod
forvalte vores fælles
arealer,
kulturværdier
Ndr. Strandvej 3 i Helsingør
istidsskrænten – den grønne kystskrænt
på. Det er skatterborgernes
Forslag af 29. april 2019jord kommu15
forsvinder, og vil ikke mere være synlig.
nen
sælger til investorer. Se også side 8.
C
■
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Personerne på tegningen er 180 cm i højden
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Nrd. Strandvej
4 meter
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Redaktionen

Tanker i 1983 for Petersborg

Redaktionen bringer en tidligere publiceret indlæg i anledningen at den nye
lokalplan 1.175 for Petersborg nu er til
høring. Se side 7.
Der har været tider her i kommunen, hvor
der i højere grad blev gjort fremadrettet
tanker for at bevare, beskytte nogle af de
mange kulturhistoriske bygningsmiljøer.
Just når dette skrives, har det nuværende
byråd besluttet at nedrive bevaringsværdige bygninger, nemlig Lundegade 4. Vi kan
roligt kalde det en 2019 skandale beslutning. I 1983 var Petersborg også i spil.

Lokalplan 1.16 fra1983

Bebyggelsen tænkes sammenbygget med
Petersborg og placeres parallelt med Ndr.
Strandvej. Med denne placering vil byg-
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ningen ligge lavt og derved ikke virke dominerende overfor den gamle bygning.
Tilbygningen skulle ifølge lokalplanens bestemmelser højst opføres i to etager. Facader og gavle skal vandskures eller pudses
og fremstå i en afdæmpet farve. ■
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Redaktionen - 1. maj møde i Smedenes Hus

T

SF-Helsingør holdt 1. maj møde i fælleskab med Enhedslisten. Meget velbesøgt møde med omkring 120 deltagere.
Morgenbord og mange fællessange var
med til at skabe et godt møde under overskriften Fælleskab kommer vi længst med.
Enhedslisten folketingskandidat Helena
Jørgensen som suppleant sidder i byrådet
indledte talerrækken. Talen havde fokus på
øget ulighed.
SF Lucas var næste taler og lagde vægt
på det individuelle menneske og dets
mulighed for at få en godt uddannelse. Om
det var en akademisk- eller en håndværks

SF - Trine Torp
Medlem af folketinget
StaFetten nr. 2/2019

uddannelse var ikke det primære. Det primære var at der skulle være uddannelses
mulighed for alle.
SF Trine Torp lage også i sin tale vægt på
den øgede ulighed. Grøn omstilling, fokus
på miljøet i et bredt socialt spekter var vi
nød til at handle på nu, ikke nu men nu.
Trine kom også ind på de forringede forhold
for vore udsatte og forholdene inden for
psykiatrien.
Mai Villadsen kom desværre meget sent
grundet anden aftale. Hun afsluttede sin
tale med at sige at hun ønskede alle et
godt RØDT valg og så blev der klappet.
■

SF - Lucas Madsen
Folketingskandidat

Ø - Mai Villadsen
Folketingskandidat
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Bente Borg Donkin

SF passer på ældre og
børneområdet
Er der forskel på at gå med i en
budgetaftale eller tage medansvar
i en opbremsning af årets budget?
Ja, når man er SF’er er der stor forskel.
Budgetaftalen har de seneste år skulle
skabe frirum til skattelettelser, og dermed
besparelser. SF støtter ikke skattelettelser.
Vi mener modsat i SF, at flere af os godt
kan betale lidt mere til en stabil og bedre
offentlig velfærd.
Behovet for opbremsningen her kort inde
i året, er på baggrund af et behov for et
akut større budget til bla. syge- og hjemmepleje til ældreområdet, flere midler til
socialt sårbare med psykiatriske behov,
og særligt for midler til udsatte børn der
skal anbringes udenfor hjemmet. Børn og
voksne der er i en sårbar livs position der
har behov stabile kommunale tiltag.
Vi har ikke endnu underskud på budgettet,
men vi får det hvis der ikke bremses op.
Endda et underskud vurderet til pt på ca.
60 mill.
Er Helsingør den eneste kommune der har
denne udfordring? Nej, desværre er det en
tendens på landsplan. Kan vi så ikke bare
tage af kassen og tilføre områderne flere
midler? Nej, desværre er vi underlagt en
budgetlov, som forhindre os i at bruge flere
midler end der er budgetteret med.
Så udfordringen er dobbelt. Vil vi spare
på de svageste borgere fordi der er flere
af dem? Eller må vi se på alle kommunale
10

områder og finde besparelser på hele
budgetområdet.
SF pressede på med at alle områder skulle
løfte byrden. Også idræt, kultur og teknik
områderne. Ikke nødvendigvis ligeligt, men
hvor det er muligt.

SF prioriterede efter
følgende værdier

Hvad kan udskydes af projekter, som
endnu ikke er igangsat?, hvilke områder
bliver der givet puljemidler til, som kan
løfte områderne uden kommunale midler?
Hvor er der vakante stillinger? Er der “kan”
opgaver der ikke er "skal opgaver", der kan
nedtones? Osv. osv.
SF sagde definitivt nej til at spare på forebyggende initiativer, som på længere sigt vil
skubbe udgifter foran os, nej til besparelser
på personlig hygiejne og tøj og nej til mindStaFetten nr. 2/2019

re rengøring og skift af sengetøj hos svage
ældre.
Vi har måtte sige ja til en del besparelser.
Men som I har kunne læse i dagbladene
blev klubben redet i sidste øjeblik. Jeg
er særdeles ærgerlig over, at familiepleje
konsulenterne blive beskåret med 2 stillinger. Kontakt til plejefamilier og tæt og
god opfølgning af de mest sårbare børn
vi har, der ikke kan være i deres familier,
bør efter SF mening have ekstra opmærksomhed. Både i valg af plejefamilier og
gennem deres opvækst. Men det var der
desværre ikke flertal for.

SF - Helsingør

God base
for unge

De næste budgetforhandlinger står allerede
for døren. Der er stadigvæk brug for at
kæmpe for vores SF værdier rettet mod
social ulighed og mod at værne om udsatte
børn. Med kontanthjælp loftet vokser flere
og flere børn op i fattigdom. ■

HELSINGØR

Kontakt
Lucas Conrad
Lvsc@live.dk
M: 60476310
Du kan også kontakte
SF-formanden
Anders Wilsbech
aw@privatmail.dk
M: 24622880

Hjælp vores SF folketingspolitikere
med at ændre dette og lad os sammen
sørge for et godt SF folketingsvalg.
Der er stærkt brug for flere SF’ere
i folketinget.

Velkommen til vore nye medlemmer
Christian Saggau, Lene Wittrup og
Jeanette Petersen
HUSK AT OPLYSE JERES MAILADRESSE
Ellers mail til formanden, Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk

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

http://www.sfhelsingor.dk
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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
Gunvor Johansen
Nannasvej 18
3000 Helsingør
gujo0307@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
ovekyhn@sol.dk

Bestyrelsesmøder 2019
Onsdag 12. Juni + Baggrundsmøde
Onsdag 14. august
Onsdag 4. september
Onsdag 2. oktober
Alle bestyrelsesmøder starter klokken 19.00
i 3F’s lokaler på Rønnebær Alle 106

>

Møderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

>

Baggrundsmøder 2019
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

12. juni + Bestyrelsesmøde
15. august
12. september
16. oktober (efterårsferien)

Bestyrelsesmedlem
Pernille Brahe
pernillebrahe@hotmail.dk

>

Bestyrelsesmedlem
Katrine Bertelsen
katrine@katrine.dk

Møderne tager udgangspunkt i dagsorden for
det kommende økonomiudvalgsmøde.
Vi starter kl. 19:00. Kom og deltag.

Webmaster
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
aw@privatmail.dk

VIGTIGT: Dagsorden kan hentes på:
https://polweb.helsingor.dk/SitePages/Startside.aspx

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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Gruppemøderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

>

SF kalender bliver løbende opdateret
på www.sfhelsingor.dk

www.sfhelsingor.dk
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