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Bestyrelsen siden sidst, redaktionen
På generalforsamlingen blev der ikke
valgt en ny formand.
Det blev samtidig besluttet, at bestyrelsen
skulle konstituere sig
som en bred arbejdende bestyrelse,
hvor hvert bestyrelsesmedlem havde og
fik et ansvarsområde.

høre om ideer, forslag til netop at styrke
lokaliteten og SFs politiske arbejde.
SF-Helsingør, bestyrelsen skal også forberede sig til det kommende kommunevalg
2021. Nye kandidater samt evt. de tidligere
opstillede skal vælges og gøres klar til valgkamp. Til orientering kandidaterne vil SF.DK
arrangere kurser, hvor kandidaterne vil blive
rustet til en valgkamp. Du kan læse mere
om det andet steds i StaFetten.

Det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev aflyst, første gang i mange
år, grundet sygdom og afbud. Vi fik derved
ikke konstitueret os som aftalt på generalforsamlingen. Siden røg vi ind i Coronas
forsamlingsforbud. Bestyrelsen har ikke
kunnet/ haft viden nok til at etablere et Skype, FaceTime- eller andet mødemedie.

Som tidligere formand vil jeg sige tak for de
to perioder jeg har siddet. Det har været en
fornøjelse at være med til et medlemsfremgang på ca. 40% efter SF nedtur i 2015.

Grundet den gode udvikling på Coronaens
mindre smitteomfang kan vi snarligt komme
i gang igen. Det første tiltag til ”SF-åbning”
kunne være vores Baggrundsgruppemøde
den 8. Maj. Her er vi ofte 4-5 stykker samlet. Det er forsvarligt da vi jo er fornuftige
mennesker og følger retningslinjerne for
forsamling.

SF er på sporet igen. For
at gøre denne fremgang
stabil, kræver det fortsat en aktiv, arrangeret
medlemsskare. Det skal
ikke udelukkende være
”Tordenskjolds soldater”,
trods de vandt slaget
ved Carlstens fæstning i
Marstrand i Sverige med
snedighed. Tordenskjold lod sine få soldater
incl. revl og krat gå i ring, hvorved fjenden
troede de de var mange soldater. Heraf
udtrykket.

Vi har fået vores nye kasserer Henning Frederiksen på plads. Trods den omfattende
procedure gik det rimeligt hurtigt igennem.
Bestyrelsen har mange foranstående opgaver som f.eks. tidligere beslutninger, der
skal føres ud i livet. Her bl.a. ”Mobile-møder”.
Overordnet går det ud på at lokale SF-medlemmer inddrages til at være medarrangør
af et møde. Det kunne f.eks. være på Bølgen i Ålsgårde. Formålet med disse møder
er, at komme ud og høre hvad der rør sig,
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Heldigvis blev jeg valgt ind i bestyrelsen på
generalforsamlingen, hvor jeg fortsat kan
være aktiv.

SF politiske arbejde skal være
bredt funderet i en aktiv medlemskreds.
■
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Bente Borg Donkin - Byrådsmedlem

1. Maj 2020
Sammen – men hver for sig…
For kun 2. gang
siden 1889 er traditionen med at fejre
Arbejdernes Internationale Kampdag på
1.maj blevet brudt.
Første gang var ved
starten af 2. verdenskrig. Dengang, fandt
man de efterfølgende
år på, at camouflere
kampdagen under Besættelsen som en forårsfest.

ikke bundet af tid og sted. Det kan dog føles lidt tamt, når brandtalen ikke mødes med
et kor af højlydte øv eller klapsalver, der kan
høres langt væk. Det fysiske møde med den
sanselige oplevelse af fest, farver og en fælles fadøl i Fælledparken, må vi have til gode.

I dag må vi også finde andre løsninger under “parolen” sammen – men hver for sig,
for at fejre dagen. Teknologien giver os nye
muligheder til at forny solidaritetens bånd. Vi
kan mødes virtuelt, når det passer os, vi er

Denne 1. maj vil jeg opfordre til at vi dedikerer dagen til en særlig hyldest af de uselviske sundhedsarbejdere, som i kampen
mod corona pandemien udgør frontlinjen på
sygehusene og i det nære sundhedsvæsen.
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Men noget er ikke forandret, coronavirus
eller ej. Ulighed og underbetaling er stadigvæk aktuelle emner. Historien viser med
tydelighed, at kun hvis vi står samlet som
lønarbejdere, kan vi ændre på urimelige og
uretfærdige løn- og arbejdsforhold.
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Vi skal særligt hylde de sundhedsarbejdere,
der er i tæt fysisk kontakt med syge og svage medborgere, og som med fare for eget
helbred, varetager samfundskritiske sundhedsopgaver. Deres kernekompetencer er
den pleje, de behandlinger og den omsorg,
der skal hjælpe os igennem pandemien.
9.158 danskere er registrerede smitte, 452
er allerede døde og vi ved endnu ikke hvor
mange der vil komme til over de næste
mange måneder. Vi kan alle blive smittet. Vi
kan alle blive ramt af sygdommens konsekvenser.
De kritiske sundhedsfunktioner under en
pandemi, bygger på en holdindsats. Mange
forskellige faggrupper - SOSU-hjælpere og
-assistenter, sygeplejersker, læger og terapeuter, men også portører, laboranter, sekretærer, service- og køkkenmedarbejdere,
ambulancereddere og mange flere - understøtter og sikrer et sammenhængende forløb. Vi skal i dag anerkende betydningen af
denne holdindsats og dette arbejdsfællesskab på tværs af faggrænser. Kreativiteten
er høj til at finde nye løsninger på ukendte
udfordringer. Glemt er stramme faggrænser
og fagkampe.
Hver og en bidrager med en betydningsfuld
indsats. Alle er en del af den lange kæde,

som også har det til fælles, at de fleste tilhører lavtlønnede grupper. Derfor skal den
taknemmelighed, som vi i dag på arbejdernes internationale kampdag viser disse
‘hverdagens helte’ ved at klappe og synge i
fællesskab, følges op i morgen med et krav
om, at deres indsats også skal anerkendes
ved de kommende overenskomstforhandlinger. Den danske model skal vise sin styrke
ved, at vi i solidaritet prioriterer og kræver et
løft af lønningerne i sundhedsvæsnet.
For at det kan ske, kræver det solidaritet fra
alle andre lønmodtagere. Kun hvis vi står
sammen om at fastholde et fælles krav til at
løfte de lavtlønnede sundhedsarbejdere, vil
det kunne ske.
Så lad os sætte handling bag vores taknemmelighed og arbejde for at få løftet de
lavtlønnede sundhedsarbejdere, så vi er sikre på at der er nogen til at tage sig af os ved
kommende pandemier. De fortjener at vores
hukommelse ikke forsvinder når samfundet
lukker op igen og den normale hverdag
vender tilbage. ■

I ønskes en god 1. maj og pas på
hinanden både ude og hjemme.

1. maj 2019
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Opstilling/indstilling af
kandidater til kommunevalget
Den 16. November 2021 er der kommunevalg. SF-Helsingør skal hermed informere
medlemmerne, så de kan have i tankerne
og overveje at opstille. Det er måske ikke
lige her i dag du har tænkt på det, men nu
er muligheden der.

Opstilling af kandidater

Vi skulle gerne min. have 5 kandidater der
opstiller. Det skaber synergieffekt, og signalerer desuden at SF er bredt repræsenteret i
kommunen.
DET VIL SF
Vi skal i endnu højere grad udvikle nye ideer til, hvordan vi får
mest for skattekronerne.
SF ønsker at inddrage endnu
mere borgerne i denne proces,
så vi ikke taber velfærden på
gulvet og særligt de sårbare
grupper.

Et god børneliv fra dagtilbud til
videre uddannelse og en værdig
alderdom.

BENTE BORG
DONKIN

THOMAS
KRISTENSEN

ANDERS
WILSBECH

PETER
LAUESEN

MARTIN
HOLMGAARD

Som byrådsmedlem for SF har jeg altid
været optaget at skabe forandringer.
Små som store. Den sociale og sundhedsmæssige ulighed skal fortsat
mindskes og vi skal gøre en særlig
indsats for samfundets svageste.
Vi skal have gode og billige institutioner,
uddannelses- og arbejdspladser til alle.
Vi skal gøre Helsingør til Danmarks
smukkeste og grønneste kommune.

Jeg stiller op til byrådet for SF for
at give børnene en stemme. For jeg
mener, alle har ret til den bedst mulige
start på livet.

Mit fokusområde er, at borgerne, børn,
voksne som ældre, skal inddrages i
forhold til det administrative systems
love og regler. Det kalder jeg borgerinddragelse.

Jeg er optaget af, at Helsingør Kommune bliver en attraktiv kommune både
for nuværende borgere og for tilflyttere.
Vi skal gøre mere for at sikre lokale
arbejdspladser. Kommunale kerneopgaver skal forblive på kommunale hænder, og udlicitering skal kun finde sted,
når kommunen ikke selv har mulighed
for at ansætte kvalificeret arbejdskraft.

Jeg stiller op for SF til byrådet, for at
give det grønne og de unge en stemme.

Men i Helsingør er vi også udfordrede
på økonomien. Derfor er det vigtigere
end nogensinde, at ressourcerne
fordeles klogt og i samarbejde med os
borgere.

Jeg mener det er nødvendigt at kigge
langsigtet og investere i vores fremtid
– børnene!

I det kommende byråd vil jeg
desuden arbejde for:
• at kommunens medarbejdere får ret
til fleksibel/nedsat arbejdstid for
bedre balance mellem arbejdsliv og
privatliv
• at der bliver afsat flere uddannelsesmidler til ledige,
• øgede muligheder for virksomhedspraktik der kan føre til faste job i samarbejde med jobcentret,
• fritidsjob - også for unge med handicap,
• mentor til unge med særlige jobvanskeligheder,
• skabe vækst og arbejdspladser
gennem grøn omstilling,
• jobcentrets kontakt til private virksomheder skal
udbygges.

Derfor vil jeg kæmpe for
• Billigere og bedre busdrift for unge.
• Et kulturpas til de unge i kommunen,
for at komme social ulighed til livs.
• Bevarelse af grønne områder.
• Opgradering af renseanlæg i Helsingør kommune. Der skal være rent
havvand, såvel som drikkevand.
• Et ungeråd i Helsingør kommune.

• ønsker at din stemme bliver hørt,
• mener at politik handler om samarbejde frem for mudderkastning,

• synes at politikere skal turde være
visionære,

• foretrækker mangfoldighed og vil
have flere kvinder i byrådssalen.

Jeg er ansat i Helsingør Kommune som
handicapkoordinator for familier med
børn, der har brug for en særlig indsats.
Sammen med min mand Chris har jeg
nydt at se vore tre børn vokse op i trygge omgivelser tæt på byens liv og med
skov, strand som smukt bagtæppe. Jeg
bliver aldrig træt af mågernes skrig og
duften af hav.
Jeg har igennem 8 år repræsenteret SF
i byrådet. Med en vedholdende indsats
og en samarbejdsorienteret linje har jeg
været med til at skabe mange resultater for kommunens borgere.

Pædagog.
Bor i Kvistgård.

Jeg arbejder til daglig i en skovbørnehave. I fritiden elsker jeg at cykle og
vandre i den smukke og varierede
natur i Helsingør kommune, den skal vi
værne om og gerne udbygge.

Jeg vil derfor kæmpe for:

• Bedre normeringer i daginstitutio-

nerne. Det betyder konkret max. 3
børn pr. voksen i vuggestuen, 6 børn
pr. voksen i Børnehaven
og 9 børn pr. voksen i SFO.

• At gøre op med ensretningen af

vores daginstitutioner med diverse
tiltag besluttet af kommunen.
Jeg ønsker i stedet et langt mere
mangfoldigt daginstitutionsområde
med udgangspunkt i pædagogernes
faglighed.

• Kortere afstand mellem politiker

og borger. Konkret vil jeg, hvis jeg
bliver valgt, holde åbent hus en gang
om måneden. Her kan alle, der har
noget på hjertet, komme og få en
dialog ansigt til ansigt.

Grafisk designer.
Bor i Snekkersten.

Det vil jeg arbejde for:
• Vores børn er vores aktiv. Derfor er
det vigtigt, at institutioner, skoler og
dets personale har et arbejdsmiljø,
som smitter af på børn og unge og
giver dem en god start på livet.

• Borgere, som er fysisk/psykisk syge,
skal have en værdig sagsbehandling
uden systemets kassetænkning.
En fælles investering skal sikre
fremtiden og vores velfærd.

• Ved byudvikling og nybyggeri skal

borgere i lokalområdet inddrages fra
dag et. Først udarbejdelse, høring og
vedtagelse af lokalplan, så rammerne
er sat for bygherre.

• Vi skal bevare og beskytte de store

naturværdier, vi har. Vi skal skabe
grønne miljøer og støtte den grønne
energis udvikling. Her er borgernes
aktive medvirken en forudsætning.

Er gift, har to døtre som er bosat i
Helsingør. Er et naturmenneske, der
benytter og nyder vores grønne og blå
kommune. Spiller tennis og bordtennis.
Er aktiv i diverse tværpolitiske borgergrupper for derved at være med til at
beskytte og udvikle de aktiver, vi har i
Helsingør kommune.

Produktionsmedarbejder.
Bor i Helsingør.

Jeg har været faglig aktiv i 20 år og
vil nu gerne bruge mine erfaringer i
kommunalpolitik, især til gavn for dem
der bliver klemt i systemerne.
Far til 2 + bonusfar til 1. Uddannet
maskintekniker. Jeg startede mit aktive
erhvervsliv på Helsingør Skibsværft.
Derefter 10 år i søværnet. Har efterfølgende haft forskellige jobs i det private.

Ved opstilling af kandidater og indstilling
skal så vidt muligt sikres mangfoldighed/
repræsentation. Hvad angår køn, alder, etnicitet og sociale baggrund, f.eks. gennem
målrettet rekruttering.

SF skal have et godt valg i 2021

Til Folketings- og regionsvalget i 2019 fik
SF-Helsingør en stemmefremgang på ca.
121%. Kan vi fastholde bare 50% får vi en
ekstra i byrådet. Det skal vi gå efter.
Som alt andet kommer alt andet falder appelsinen ikke ned i turbanen. Derfor vigtig
at I/du melder ind til valgkamp, opstilling,
så vi i fællesskab kan skabe
SF-politik i Helsingør.

LØSNINGER
I FÆLLESSKAB

Vi skal gøre Helsingør til Danmarks smukkeste og grønneste
kommune. Det aktiv skal vi
værne om, så bl.a. byudvikling
ikke ødelægger disse aktiver.

Fysioterapeut & Cand Pæd.
Bor i Helsingør.

Opstilling/indstilling af kandidater til folketingsvalg, Regionsrådet eller kommunalvalg
samt evt. ændring af opstillingsliste sker på
et dertil indkaldt medlemsmøde.

Student 2017,Bioteknologi,
Helsingør gymnasium

Jeg går op i, at det skal være attraktivt
at bo i Helsingør kommune. Det er vigtigt at have fokus på de unge såvel som
miljøet, så det ikke kommer i anden
række, i takt med Helsingør kommunes
udvikling.

Som ung og bioteknologi student, har
jeg selv oplevet eller studeret disse
problematikker.
Derfor vil jeg kæmpe for en attraktivt by
for unge, såvel som miljø orienterede.

Opstiller du som kandidat
vil der fra partiforeningen og
SF.DK være kurser, opbakning til kandidaternes ageren,
deres kampagne etc.
SF-Helsingør bestyrelse, den
nedsatte valggruppe, afsætter
økonomi til fælles valgmaterialer,
annoncer ect., så dette ikke skal
være en hindring for at opstille.

MED LØSNINGER
I FÆLLESSKAB
KOMMER VI LÆNGST

StaFetten nr. 2/2020
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Jonathan Schwartz

En brændeovns-brugers
bekendelser
I Politiken (05/032020) faldt jeg over
en artikel, som gav
mig dårlig samvitighed. "Borgmester
ønsker København
uden brændeovne",
ved Søren Nørgård
Lund.
Sisse Marie Welling, miljøminister i København vil foreslå en lov, der forbyder brug
af brændeovne i byen. I løbet af de 4 måneder, som fyringssæsonen varer, udleder
Københavns 17.000 ovnene dobbelt så
mange farlige partikler, som samtlige biler
udleder på et helt år. Mange af ovnene
er forældede, og det er dem, der er mest
skadelige for omgivelserne. De nye ovne
er bedre, hvis de bruges rigtigt. Professor Morten Grønbæk, direktør for statens
Institut for Folkesundhed, udtalte, at på
partikelfare-skalaen var brug af brændeovne
det største miljøsvineri. (Man kunne efterlyse
hvor mange brændeovne er i brug i Helsingør kommune).

6

Jeg har fyret i brændeovn i København og i
Helsingør, hvor jeg har boet det meste af
de 50 år, jeg har boet i Danmark. Jeg føler,
at jeg nu må bekende mine synder. Synderiet begyndte i 70`erne under oliekrisen og
de bilfrie søndage. Dengang var boligerne
mangelfuldt isolerede, så det var nødvendigt at varme op. Folk fyrede med en masse
dårlige materialer f.eks. mælkekartoner tæt
pakket med avispapir. Mange af os var
imod at afbrænde forurenende materialer.
En god ven af mig i Helsingør , en skovarbejder (Jørn Kjærsgård d. 2019) lærte mig
at kløve tørt bøg-og birketræ til en gammel
ovn (nu kasseret) til min kones mors lejlighed. Jeg samlede det i en nærliggende
skov og forsynede hende med det. Ruth
Rønne (d.1985) var taknemmelig, og jeg
blev en værdig svigersøn. Denne tidlige oplevelse, som jeg var stolt af dengang, er nu
forvandlet til en syndig opførsel.
Vi boede i København fra 1993- 2007 i en
stor lejlighed tæt på Marmorkirken, hvor
vi have en smuk svensk kakkelovn. Ifølge
lejekontrakten, som jeg underskrev, måtte
ovnen ikke bruges. Jeg fulgte
reglerne indtil 1998, hvor jeg besluttede at lave en lille test for at
se om røgen kunne gå op gennem
skorstenen. Jeg bad ovenboen
om at se, om røgen kom ind i
deres lejlighed. Ovnen virkede, og
jeg begyndte at samle nedfaldent
træ i Fælledparken. Ligesom de
indfødte amerikanske indianere
gjorde før i tiden, gav jeg grenene
en handy størrelse ved at slå dem
kortere med et slag mod en stor sten. På
den måde kunne der lige være et par lange
StaFetten nr. 2/2020

grene i den papkasse, der
var sat fast bag på cyklen.
For det meste joggede jeg
2 gange rundt i Fælledparken for at udsøge
de tørre stykker. Efter joggingturen cyklede
jeg rundt og samlede dem op.
Jeg forestiller mig selv som en af de bønder i Rhin-landet, som Karl Marx skrev om,
da han som ung boede i Trier. I starten af
1840’erne blev der udstedt en lov som forbød bønder at samle dødt træ. Marx skrev,
at den lov gjorde dødt træ til en "fetish".
Han resonerede, at den private ejendomsret
var en "fetish", en afgudsdyrkelse. Bønderne havde i mange år praktiseret denne
rettighed i skovene, som tilhørte adelen og
kirken. For Marx betegnede loven overgangen fra feudalisme til kapitalisme. Min synd
i Fælledparken var som bøndernes. Dem
der dengang blev gjort til tyve. Jeg var en
"krybskytte".
Vores to katte kunne lide at ligge tæt ved
ovnen, når der var tændt op. Jeg flyttede
stolene tættere på for dem. Vores børnebørn kunne lide at se flammerne og føle
varmen... Jeg husker orkanen i december’
99, da der væltede et birketræ i Fælledparken. Dengang begyndte jeg at tage min
sav med på joggingturen. Indtil 2007, hvor
StaFetten nr. 2/2020

vi flyttede til Helsingør, har jeg aldrig købt
træ. Jeg samlede mit eget i skovene. Jeg
tændte ikke meget op om vinteren. Det var
mest, hvis vi havde gæster eller hvis kattene
ville have det.
Jeg besluttede at købe to moderne ovne til
vores hus, en på hver etage. Det første år
købte jeg et sankekort og cyklede op ad
Esrumvej med min sav, ligesom jeg havde
gjort i København. Jeg blev tit voldsomt forpustet af at cykle, slæbe og save det træ,
som hørte til mit område. Jeg kunne se det
tidligere Helsingør Hospital i nærheden.. En
god ven og nabo (Carl Henning Jacobsen
d.2015) sagde, at han købte bøgebrænde,
som blev leveret ved hans dør. Så siden
2008 begyndte jeg at købe brænde fra
samme leverandør. Vi hjalp hinanden med
at pakke ud og stable.
Min kone og jeg tænder op hvis vi tørrer tøj.
Først hænger vi det ud i gården senere ind
ved ovnen for at tørre det færdigt . Tøjet
dufter vidunderligt af frisk luft. Det er svært
at forestille sig at den luft er forurenet af røg.
Vores kat er død, men jeg tænker på ham
hver gang jeg tænder op. ■
Med stor tak til Helene Garnæs for
oversættelsen.
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Bertel Johansen

Mangelfuld information
til borgerne
Regeringen har valgt at
håndtere den igangværende corona-influenza-virus med
drastiske tiltag så
som et omfattende
erhvervsforbud og stop
for al uddannelse og
institutionsvirksomhed
og forsamlingsforbud,
kombineret med nogle
hygiejneregler og adfærds-og hilseregler. Og
statsministeren har skaffet sig ret til at regere pr. dekret.
Kort sagt: Grundloven er sat ud af kraft. Jeg
skal ikke her forholde mig til den specifikke
relevans af de forskellige tiltag, men blot
beklage at informationen til offentligheden
om nødvendigheden af at betræde vejen
hen imod det totalitære samfund hele tiden
har været endog særdeles mangelfuld og
selektiv.
Nogle eksempler
Italien har været holdt frem som et skræmmebillede. Tal på antal døde har været
nævnt, uden at disse er sat i relation til tidligere tilsvarende epidemier. Hospitalsvæsnet
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i Norditalien har været et skræmmebillede,
uden at vægte, at det drejer sig om enkelte
byer, hot-spot, og uden at sætte dette i
relation til, at Danmark ikke er Italien. Vi bor
anderledes, vi omgås anderledes og det
danske hospitalsvæsen er anderledes (bedre) end det pågældende Italienske.
Vi er blevet præsenteret for teoretiske kurver
over hvor galt det kunne gå, uden at der har
været sagligt belæg for denne spådomskunst. Og når det så ikke går så galt, tager
man æren for det. Disse kurver er derfor ren
politisk manipulation.
Der oplyses daglige tal for døde, og de
benævnes ”corona-relaterede.” Det er en
eufemisme for mange forskellige primære
dødsårsager, på nøjagtigt samme måde
som der hver eneste vinter, specielt med en
influenzaepidemi, sker et ”peak” på kurven
over døde og et efterfølgende fald i samme
kurve. Intet nyt her.
Mortaliteten i Danmark (Danmarks Statistik
5 år tilbage) er i vintermånederne nov.-april
156 døde hver dag. I sommermånederne
maj – okt. dør der i snit 138 hver dag. Så
normalsituationen er 1213% flere daglige døde i ”influenza-månederne” eller 18
flere døde hver eneste dag.
Corona-virussen har vi haft
i hvert fald siden starten af
marts, formentligt allerede
fra juletid. Hvis vi antager
fra midt januar (som test i
donorkorpset indikerer) til
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skrivende stund midt april, er normalsituationen 1.638 flere døde end sommertallet for
samme periode. Og i skrivende stund er det
”corona-relaterede” dødstal 310. Eller i snit
+ 3½ om dagen.
Hverken regering eller medier gør sig den
ulejlighed at oplyse befolkningen om sådanne relationer, der over en bred kam indikerer, at denne virus ikke afviger signifikant
fra andre tidligere, og ikke på nogen måde
kan retfærdiggøre, at Grundloven sættes ud
af kraft, at ti-tusinder tvinges ud i arbejdsløshed og at ti-tusinder at selvstændige
næringsdrivende forbydes at udføre deres
erhverv og ruineres, og at kunstnere og alle
andre der lever af forsamlinger berøves deres levebrød. Hygiejneregler for erhvervene
og oprustning på hospitaler og OBS på de
udsatte ville række.

Men Stats-TV hepper på angsten og dødsskrækken når de f.eks. 11. marts som en
alarmerende nyhed fortæller, at nu har epidemien på verdensplan passeret en milepæl
med 100.000 døde. Men de undlader at
fortælle, at op mod 1 milliard hvert år rammes af en sådan influenza-virus, og at den
hvert år medvirker til 650.000 døde. (Kilde
Weekendavisen).
For at afbøde al den elendighed regeringen
har forårsaget, har man besluttet hjælpepakker. Men de rækker højest til en 50-75%
erstatning. Og det hjælper jo ikke, når det
er de sidste 25% de erhvervsdrivende lever
af. Og alle de kunstnere der lever af forsamlinger er man ligeglad med.
Alligevel er det dyrt. Der tales om 300 milliarder. Det er 52.000 pr. borger, fra baby til
olding. Men regeringen slår ud med armene:
Intet problem, de penge kan
staten bare låne ! Og imedens synges der Alsang fra
altanerne. Statsministeren
synger selv for på Facebook. Det minder om Titanic: Der spillede orkesteret
også da chefen havde sejlet
skibet i sænk. ■
Illustration fra Statens
Serum Institut
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Katrine Bertelsen

Hvad sker der for den
kollektive transport?
Region Hovedstaden og Movia vil svinge
den store sparekniv over Nordsjælland. I
Helsingør tales der om at nedlægge busrute
390R, der kører fra Helsingør til Helsinge.
Undervejs dækker ruten adskillige mindre
byer, der ikke har andre alternativer udover
egen bil. Dvs. at det går hårdest ud over
skolelever og pensionister (igen), og kan
være direkte ødelæggende for de ældres liv.
Derudover arbejdes der også med at indskrænke driften på lokalbanen Lille Nord.
Der er visse ting et samfund burde prioritere
uden at skele til profit. Offentlig transport
skal være til at betale og køre ofte nok, så
der er et alternativ til bilen. Det skal ikke

give overskud, men være noget der bare
virker – også selvom det koster det offentlige penge. Det er service, ikke en profitgivende forretning.
I øjeblikket lider Danmark under coronakrisens nedlukning, men trafikalt set har
det været en fryd at slippe for de enorme
mængder biler, der buldrer igennem Helsingør. Hvis fremtiden skal være grøn og
mindske CO2-udledningen skal den kollektive transport have et ordentligt boost, så
den er et reelt alternativ til privatbilismen. Og
mængden af biler stiger ukontrollabelt – er
det en menneskeret at alle husstande skal
have tre biler? ■

Lokalbaner
Busrute 390R

Esrum
Helsingør

Helsinge

Gurre
Tikøb

KONTINGENT RESTANCER
SF-Helsingør har desværre nød til at slette 10 af vores
medlemmer grunden kontingent restancer.
Partiforenningen have næsten kr. 6000 udestående på den konto.
Det går bare ikke i et SF fælleskab.
10
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Birgit Nørgaard og Anders Wilsbech

Bevaringsværdige huse
Vil Helsingør Kommune tage ansvar
Et mangeårigt og fortsat problem er at passe på vores arvegods, den historie vi har i
Helsingør. Just har vi haft sagen om Lundegade 4, nu jævnet med jorden.
Et andet sted i vores bymidte ligger ejendommen på hjørnet af Sankt Annagade
23/Sudergade 36 lige overfor Bymuseet.
Denne ejendom er misligeholdt og kraftig i
forfald, uden at der bliver grebet ind. Ejendommen er kategoriseret i bevaringsklasse
C i lighed Rådhuset, Lundegade 4 og ca.
60-70% af ejendommene i bymidten.
Skal SF ikke i højere grad end i dag arbejde
for at ejere af sådanne ejendomme bliver
forpligtet til et vedligehold, så det bliver i
overensstemmelse med Helsingørs Kom-

munes vision og værdier? Fine ord og formuleringer skal hænge sammen med teori
og praksis.
Kommunen eksproprierer gladelig jord for at
skabe adgangsforhold til en Drive-in restaurant på Klostermosevej, med begrundelsen
at det er til ”almenvellets interesse – ja, du
læser rigtigt.
Ikke bare i bymidten forekommer der misligholdelse af bevaringsværdige ejendomme.
Der gives tilladelse til nedrivning grundet
ejendommens stand. Ned med skidtet,
opførsel af nye huse og i nogle tilfældet et
skæmmet lokalitet, kulturarv. ■
Læs også næste side >>

Kilde: Historiske huse i Helsingør.
Nationalmusset 1973
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Redaktionen - Anders Wilsbech

Hvilken historie vil SF bevare

Skal Kommunens visioner, lokalplaner ikke efterleves.
Hvis Kommunen, By- Plan og Miljø og Byrådet ikke hurtigst muligt får styr på by- og
udvikling af vores unikke historie, arvegods
ser fremtiden ikke lysende ud. Pengestærke investorer og private bygherrer presser
hårdt på for egen interesses skyld, ofte
uden hensyntagen til de omgivelser de
agerer i. Her er det i første omgang kun
kommunen med lovhjemmel, dvs. lokalplaner der kan gribe ind. Men gør de det!
Kommunen har nedskrevet fine visioner og
værdier, som de bør finde frem.

Strandvejen 127

Når der tales om nedrivning af Strandvejen
127, 3070 Snekkersten bør Helsingør Kommune læse partiel byplanvedtægt nr. 40
for ”Et område i Espergærde mellem Egebæksvang og Øresund”.

Incitament for vedligeholdelse.

Et forslag kunne være forlat skabe incitament til, at ejerne vedligeholder de
bevaringsværdige bygninger. Fredede bygninger betaler i dag ikke ejendomsskat, det
frigør midler til vedligehold. Lignede ordning
kunne foreslås ved at blive fritaget for %-vis
ejendomsskat i en periode. Fritagelsen skal
selvfølgelig sættes i forhold til vedligeholds-,

Skal de se sådan ud for fremtiden! Kirkebyggelinien bl.a. her ikke overholdt, dispensation.

renoverings omfang og udgifterne. Der skal
indgå tilbagebetalingskrav, hvis ejendom
men sælges indenfor en årerække. ■
Hasselgaarden ved Rørtang er
måske en kommende sag hvis
det ikke er for sent. Ingen har
grebet ind. Hasselgaarden, og
nabogården Sandholmgaard
er to af de sidste store gårde i
Rørtang der er tilbage.
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SF - Helsingør

Webmaster
Kære medlemmer

StaFetten som online. Bestyrelsen håber
selvfølgelig at I bliver fortrolige med at læse
StaFetten på den måde. StaFetten har i
modtaget via vore nyhedsmodul.

StaFetten
Helsingør

Nr. 2. Maj 2020 - ONLINE

Side 2.
Bestyrelsens
siden sidst
Side 3
1. Maj 2020
Sammen – men hver
for sig…

Den grønnne 1. maj
kommer vi til at huske!

Side 5
Opstilling af kandidater til kommunevalget 2021
Side 6
En brændeovnsbrugers bekendelser
Side 8
Mangelfuld information til borgerne
Side 10
Hvad sker der for
den kollektive transport?
Side 14
Virus i Sundhedshuset

1. maj møde med den sanselige
oplevelse af fest, farver og en
fælles fadøl, må vi
have til gode.
Læs side 3

www.sfhelsingor.dk

Base for
unge

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

HELSINGØR

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

Bestyrelsen har af budgetmæssige årsager
valgt at spare omkring ca. kr. 5000 årligt.

Kom endelig med indlæg
til StaFetten

Velkommen til vore nye medlemmer
Johnny Jørgensen og Zakaryae Azzouz
HUSK AT OPLYSE JERES MAILADRESSE
Ellers mail til medlemsansvarlig, Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk

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

http://www.sfhelsingor.dk >>
StaFetten nr. 2/2020
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Anders Wilsbech

Virus i Sundhedshuset!

Test Sundhedshuset for budgetpandemi
Vi kan alle blive enig om, at fra dag ét var
Sundhedshuset i Murergade en forhastet
beslutning, der blevet taget i forbindelse
med den hurtige nedlukning af Helsingør
Hospital. Derfor var og er det en god ide at
få flyttet sundhedshuset fra Murergade. Nu
kunne det jo ikke blive på det gl. Helsingør
Sygehus, den chance er røget – trods man
nu kan bygge boliger i komplekset er noget
pudsigt. Nu bliver det på Birkedalsvej ved
siden af borgerservice.
2016 blev det så besluttet at et nyt skulle
bygges. Det blev budgetteret til 250 mio. kr.
Ved alle større anlægsarbejder, også kommunale, går der hurtig virus i et projekt.
Bl.a. opdager entreprenøren at der skal
bygges på et moset areal, trods at der er
givet dispensation, tilladelse til at nedlægge/
flytte nogle søer på byggearealet. Så øgede

udgifter til pilotering. Oven i denne logik
kom der så yderligere ekstra udgifter da
totalentreprenøren Elindco havde ”overset”
manglende brandsikring og andre nødvendige faciliteter i et sundhedshus ikke var
indregnet indgik i tilbud.
Efter de første ”uforudsete” udgifter blev
budgetrammen så øget til 344 mil.kr.
Så skriver vi 2020. Så tales der om, og
besluttes en ekstra etage, udvidelse af
Sundhedshuset. Det begrundes bl.a. med
”I forbindelse med at Region Hovedstaden
igangsatte et analysearbejde med henblik
på at flytte yderligere opgaver fra Det Nye
Nordsjællands Hospital til kommunale sundhedshuse, forespurgte Region Hovedstaden
Helsingør Kommune om mulighederne for
eventuelt at udflytte yderligere opgaver

Det nye Sundhedshus er et
stort projekt i kommuneregi.
Budget mæssigt siden start
2016-17 er det steget fra
250 mil. kr. til 420 mill. kr.
Det bliver sikkert flot iflg.
prospekter, tegninger.
… men kommer budgettet
til at holde fremadrettet
indtil det står færdigt ?
14
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svarende til ca. 2.000 m2.” Disse 2000 m2.
er yderligere forøget til 5175 m2 da det
forventes at kunne udleje disse ekstra m2
til klinikker, praktiserende læger, sundhedsfremmende organisationer. Har byrådet taget den beslutning ud fra devisen – jo større
jo bedre? Hvordan er det lige gået med det
nye Hospital i Hillerød!
Nu står vi så her i Helsingør Kommune med
en budgetramme på 420 mil.kr. Jeg fristes
til at spørge om der nu er sikret tag på den
nye 1. sal, så det ikke kommer til at regne
ned med ekstra udgifter.

den 30. marts står under pkt. 7 ”Risiko”
i dagsordenpunkt 03, at kommunen og dermed borgerne har 31 mio. kr. i risiko. Denne
risiko på 31 mio. kr. opstår som tidligere
nævnt ved, at der ikke er indgået noget
form for kontraktlige bindende lejeforhold.
Under punktet skrives der: ”Skulle det ikke
lykkedes at indgå lejeaftaler for de fulde arealer, er der desuden mulighed for eksempelvis at indrette lokalerne til kommunale administrative arbejdspladser eller aktiviteter,
som i dag sidder i eksterne lejemål.” – Men
lejemålet koster fortsat 31. mio. kr. med årlige vedligeholdsudgifter på 775.000 kr.

Der kan være ”gode grunde” til beslutningen på baggrund af Region Hovedstadens
analyse. Der er jo sparet så meget på det
nye Nordsjællands Hospital, så der snart
ikke er sengepladser nok. Så gør Region
Hovedstaden en analyse, skubber budget
problemet videre her til Helsingør Kommune
– uden noget form for garanti, kontraktlige
aftaler. Større behøver ikke at være bedre …

Inden den første mursten lægges vil jeg
foreslå kommunalbestyrelsen at sikre, at der
ikke kommer uforudsete udgifter, kvalitetssikre, også på maxpris overfor entreprenører. Dernæst nok så vigtigt, at få en nøjagtig
beskrivelse af behovene, herunder tilsagn
om medfinansiering fra Region Hovedstaden.
■

Byrådet må dog være bekendt med denne
budgetvirus. I referatet fra Byrådetmødet
StaFetten nr. 2/2020
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SF-Helsingør

Formandspladsen er vakant
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
Tlf. 2462 2880
aw@privatmail.dk
Næstformand
Katrine Bertelsen

Bestyrelsesmøder 2020
Onsdag 6. maj Aflyst
Onsdag 3. juni
Torsdag 11. juni + Baggrundsmøde
Onsdag 12. august
Alle bestyrelsesmøder starter klokken 19.00
i 3F’s lokaler på Rønnebær Alle 106

>

Kasserer
Henning Frederiksen
Klostermosevej 115A
3000 Helsingør
hjfr@live.dk

Baggrundsmøder 2020

Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
ovekyhn@sol.dk

Torsdag 14. maj
Torsdag 11. juni + Bestyrelsesmøde
Torsdag 20. august

Bestyrelsesmedlem
Pernille Brahe
pernillebrahe@hotmail.dk
Bestyrelsesmedlem
Katrine Bertelsen
katrine@katrine.dk
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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Møderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

Gruppemøderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

>
>

Møderne tager udgangspunkt i dagsorden for
det kommende Økonomiudvalgsmøde.
Vi starter kl. 19:00. Kom og deltag.
Møderne foregår hos Bente
VIGTIGT: Dagsorden kan hentes på:
https://polweb.helsingor.dk/SitePages/
Startside.aspx
SFs kalender bliver løbende opdateret
på www.sfhelsingor.dk.
Bestyrelsen har talt om rullende bestyrelsesmøder, så følg med i SF-kalenderen

www.sfhelsingor.dk
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