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www.sfhelsingor.dk

Anders Wilsbech, Formand

Hvad sker der …
Storbritanien/
England valgte at
udtræde af EU’s
fællesskab. I SF
perspektiv er det
kedeligt at folk
fravælger fællesskabet, og dette ikke
bare i EU regi. Blev
ligende afstemning
foretaget i de andre
EU medlemslande
vil ca. halvdelen være for eller imod EU. Det
er dog med forskellige baggrunde.
Vi skal tage Storbrittaniens afstemning
alvorligt, da det også fortæller/indikerer
at EU-projektet bør nytænkes, evalueres.
EU er på mange fronter kommet ud på et
sidespor som vi har været vidne/tilskuer til
de seneste år. ”Tilskuer” måske betegnelsen for problemet. Vi er blevet tilskuere til
et system som mere og mere fjerner sig
fra medlemslandenes borgere. Fælleskab,
demokrati, medbestemmelse og ansvar
på kryds og tværs er desværre blevet et
fremmedord indenfor EU-systemet. Kender
vi til lignende problem her i vores andedam,
Helsingør Kommune ?

TTIP og CETA

TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnership) og CETA, (Comprehensive
Economic and Trade Agreement). Førstnævnte har vi omtalt her i StaFetten. Har vi
hørt om CETA, nej vel- i hvert fald ganske
lidt. Det er en frihandelsaftale mellem EU
og Canada. Overordnet set kan sådanne
handelsaftaler/Partnership have et formål,
så ”fragtskibene” ikke støder ind i hinanden
på verdenshavene. Alle medlemslande-
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ne, EU borgere, vil blive underlagt store
multinationale selskabers indflydelse, og
deres produkter med bl.a. resistente GMOprodukter er ikke betrykkende. Siger vi eller
et andet medlemsland bl.a. nej til sådanne
produkter, kan følgerne blive, at den såkaldte ISDS-ordning (Investor to State Dispute
Settlement) investorbeskyttelse træder i
kraft. Den vil give de store multinationale
virksomheder ret til at sagsøge staterne om
erstatning/tabt arbejdsfortjeneste ved en
særlig overstatslig domstol. – er det betrykkende … Heldigvis ser Pia Olsen Dyhr også
et problem - men det er jo ikke nok. SF må
klart sige stop.

SF-Helsingør

Hvad har ovenstående med SF-Helsingør
at gøre. Det har det i høj grad. SF går ind
for fælleskabets styrke, nærdemokrati,
lokal forankring. Det er derfor vigtigt i alle
sammenhæng at have fælles fodslav. Derfor
skal vi diskutere, debattere, også uenigheder i SF, så beslutningerne, Ja eller Nej
bliver taget med den bedste baggrund.
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Andet steds i bladet er der bl.a. et medlemsindlæg som stiller spørgsmål til SF-Folder, skat og politik. Se side4.

SF’s arbejdsplan

SF arbejdsplan kan læses på www.sfhelsingor.dk under SF-Lokalpolitik. Her tager
SF, nemlig udgangspunkt fra dem der har
hverdagen i hoved og benene. Dem der
oplever og ser hvilken hverdag borgerne
har, hvordan Christiansborg politiken fungerer og hvilken tiltag og ændringer der er
nødvendige.

SF´s medlemmer

”Kommunen ud til borgerne” lyder flot men
fungerer kun som ord. Helsingørs Kommunes politik og administration opleves
som om de er gået i ”religiøs” selvsving.
Flere tilflyttere, fortætning, som desværre
ofte medfører overskridelse af vedtagne
kommuneplaner, tilsidesættelse af tinglyste
servitutter, (uden at disse aflyses ved høring)
for at please bygherre. Det medfører ikke
altid det bedste resultat.
Stort set i dag er det bygherre der udarbejder lokalplanerne, så deres investeringer
forrentes størst muligt. Når den sidste sten
er lagt er de forsvundet. Er der en lokalpolitiker der kan modsige dette? Se indlæg
side 6. SF siger ikke derved at Helsingør
Kommune ikke skal udvikle sig, men det
skal ske på en respektfuld/ansvar over for
de unikke aktiver vi har idag og ikke rejse
monumenter for dårlig planlægning.
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SF-Helsingør vil arbejde, og stemme for
at de fremtidige beslutninger for at by- og
landsbyudvikling bliver taget i samråd med
borgerne, og at disse indsigelser bliver hørt
med respekt, og ikke som en ”auto-procedure”. Borgerne vil gerne Helsingør, de vil
gerne invitere og se nye tilflyttere til Helsingør, men ikke på bekostning af at ødelægge
nogle af de kvaliteter lokaliteterne har. Her
i Helsingør ser vi desværre allerede mange
tidligere, nye som kommende ”øjebæer”
som eftertiden skal leve med.
SF budgetmøder.
Den 31. august afholdte SF-Helsingør første
Budget- gennemgangs møde på Rådhuset.
Vi gennemgik 1. budgetoplæg til de videre
forhandlinger. Mødet er også for at støtte
og diskutere dette med Bente Borg Donkin,
så hun endnu mere bliver forberedt på forhandlingerne, og SF i fællesskab kan lægge
en strategi. Alle medlemmer via hjemmesiden blev inviteret. 10 tilmeldinger er flot,
for budgettal er ikke altid lige det mest
spændende. SF vil i kommende forhandlinger klart signalere hvad vi ikke vil gå med til
samt fremsende finansieret budget forslag.

Nye medlemmer

Velkommen til de ny medlemmer, Annette
Brogaard og Peter Lauesen. Inden for snarlig fremtid tager vi en kop kaffe på Gæstehuset, som ligger overfor rådhuset, så vi får
sat ansigter på hinanden. ■
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Debat - Bertel Johansen

International konkurrence
VELF
-også på skat
Æ
Socialistisk Folkeparti forventes at
have et særligt blik for de forhold
samfundet byder de mindre bemidlede
og de mindre jobkvalificerede
personer. Det er derfor noget af en
kovending når folketingsgruppen efter
sommergruppemødet på Metalskolen i
Jørlunde vil hæve bundskatten (og dermed
for alle) med kr. 50,- pr. måned i 10 år,
angiveligt med det formål at ansætte flere
BUPL-medlemmer i børneinstitutionerne.
På TV mente partiets leder Pia Olsen Dyhr
endda, at alle og enhver sagtens kunne
undvære ”en flad halvtredser” mere i skat,
uden så meget som i en bisætning at
bekymre sig om det forhold, at det samlede
skattetryk i DK er europarekord, og at
netop dette forhold er den væsentligste
årsag til at de arbejdspladser de mindre
jobkvalificerede personer kan bestride
lukker og flytter til mindre hård beskattede
lande.

Pia Olsen Dyhr misinformerer

Tværtimod har hun hævdet, at skattetrykket i DK ligger langt nede på europalisten,
men som det er påvist på nettet, ser hun
helt bort fra ejendomsskat, moms, afgifter,
ejendomsværdiskat, vandafgifter, elafgifter,
benzinafgifter osv.
Uanset hvad det hedder: Det skal betales
til det offentlige som den samlede og
absolut største enkeltpost ud af den
løn som en mindre kvalificeret person
på arbejdspladsen kan tjene med sine
to hænder, og når skatten stiger må
fagbevægelsen nødvendigvis forlange mere
4
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i løn. Og endnu mere i løn betyder endnu
dårligere konkurrenceforhold for de danske
job for lavtuddannede i den internationale
konkurrence. For dem er det den direkte
vej til A-kassen og kontanthjælpen og
et sørgeligt liv på sagsbehandlernes
og politikernes nåde og vejen til fælles
fattigdom for os alle.

Vi kender løsningen

I 1988 var danske skibsfart endt i en
håbløs konkurrence med en række andre
flagstater, og der var akut udsigt til, at al
dansk international skibsfart med tilhørende
højteknologiske erhverv ville forsvinde, og
dermed både selskabsskatter og personskatter af de mange vellønnede job. Det
lykkedes dog branchen i fællesskab at
få politisk forståelse for genoprettelse af
konkurrenceforholdene ved oprettelse af
Dansk Internationalt Skibsregister med bl.a.
indkomstskattefrihed for de ansatte, og resultatet er, at ”Det Blå Danmark” i dag er en
StaFetten nr. 3/2016

meget succesfuld og indbringende branche
for både Staten og skattevæsnet, for de ansatte, for rederierne og for følgeindustrierne.
For der betales tonnageskat, og de ansatte
betaler ejendomsskat, moms, afgifter,
ejendomsværdiskat, vandafgifter, elafgifter,
benzinafgifter osv, og de ansatte betaler
endog skat af den pension de egentligt har
optjent som skattefri.

Og i den situation tillader SF`s samlede
folketingsgruppe sig at foreslå øget skat.
Det tyder på en himmelråbende mangel
på forståelse for hvorledes et moderne
samfund fungerer, og det tyder på at vi
trænger til en helt ny partiledelse. ■

Skatten fordyrer arbejdskraften

I dag er forholdene for jobbene i den private
sektor der bestrides af de mindre kvalificerede
direkte sammenlignelige med søfarten dengang.
Den høje skat gør deres arbejdskraft så dyr, at
jobbene forsvinder, personerne henvises til et
sørgeligt liv i afhængighed af sagsbehandlerkorpset og som kastebolde i enhver valgkamp,
og Staten og skattevæsnet går glip af hele skatteprovenuet. Så i en revision af skattesystemet
er der akut brug for en voldsom nedsættelse af
skatten specielt på de lave indkomster så lønnen
kan holdes i ave uden at livskvaliteten forringes.

Debat - Steen Olesen

Regionernes
eksistensberettigelse
Da regionerne blev oprettet tilbage i 2006, var
vi i SF voldsomme modstandere af regionernes
oprettelse, og et af det vigtigste argumenter
imod dengang var, at da de ikke havde egen
skatteopkrævning, var de derfor i lommen på
den til enhver tid siddende regering, så ville de
bare blive et ekspeditionskontor for at foretage
de nedskæringer, som en regering selv ikke ville
ønske at foretage sig. Altså de nyttige idioter.

Og hvordan er det så gået?

Endnu værre! Sophie Lødhe (V) udtaler ved en
hver lejlighed, at hun da sandelig ville ønske
StaFetten nr. 3/2016

meget bedre løsninger på regionernes problemer,
og at de skam har fået de nødvendige midler,
men de gør det bare ikke godt nok.
Det er regionernes skyld det hele. Dårligere forhold på vores hospitaler, og nu også nedskæringer i den offentlige trafik. Stop det plattenslageri.
Lad SF melde klart ud, som man gjorde tidligere,
at regioner ikke er løsningen, men problemet.
Lad staten selv tage ansvaret på sig, og lad staten så selv svare for de nedskæringer, som bliver
resultatet. Så har vi da i det mindste en entydig
adresse at rette vores kritik mod. ■
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Debat - Anders Wilsbech

Kommunen tilsidesætter tidligere
vedtagne planbeslutninger
- nu må det være nok

Desværre er nedenstående sagsbehandling ikke enkeltstående. På Teknik-, Miljø & Klimaudvalget (TMK) møde
den 16-08-2016 skulle TMK tage stilling
til en ansøgning om boligbyggeri af 27
boliger kan godkendes som grundlag
for lokalplanarbejdet.
Sagen skulle være enkelt nok. Men-men.
I dagsorden pkt. 04 har man ikke oplyst
overfor medlemmerne af udvalget, at sagen
strider imod rammerne i Kommuneplanen
2009-2020 pkt. 1.B.90 som klart og tydelig
siger at der max. må bygges 16 boliger i
2 etager med en byggeprocent på 25%.
Denne oplysning fremkommer først i bilagssektionen i dagsorden side 124 til 128 af
dagsordenen på i alt 349 sider. Det oplyses
endvidere i bilag at afstand til fredet stendiger kan reduceres fra 15m til 8m.
Trods på baggrund af ovenstående skriver
TMK at: ”Sagen giver ikke anledning til

særskilt kommunikation/høring”. Hermed er
indstillingen godkendt.
Endnu værrer bliver det at boligerne ikke er
arkitektonisk beskrevet i beslutningssagen
for en startredegørelse for en lokalplan.
Dette ligeledes uhørt i et så naturmæssigt
åbent kuperet landskab ud mod den fredet
grønne kile. Disse oplysninger ville først
fremkomme en uge efter udvalgsmødet er
afholdt.
Hvordan kan ansvarlige udvalgsmedlemmer,
lønnet af Helsingørs skatteborgere, været
med til en sådan sagsbehandling! - Ved de
ikke hvad de stemmer om ?

En tanke – har der være en sådan!

Grunden har stået ubebygget i mange år
trods ”tilladelse” / kommuneplanen til at
bygge de 16 boliger. Nu er grundet købt af
en kendt lokal ejendomsmægler som står
som bygherre og ansøger om at bygge 27
boliger i 2 etager, altså 60% flere
boliger. Wupti – så kører det. Det
er ikke i orden trods kommunens
mantra ”Tilflyttere-tilflyttere, fortætning og fortætning.

SF lokal forankring- Vigtigt

Lokale borgere- og grundejerforeninger har heldigvis fået opsnuset
sagen og prøver nu at få kommunen på rette spor. Det er jo rystende hvis en sådan sagsbehandling
ikke kommer for dagen. Ifølge TMK
tids- og procesplan vil den allerede
6
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komme til politiske behandling og endelig
vedtagelse februar 2017. Lov mig – den offentlige høring vil så blive lagt i julemåneden.
Og her vil der som sædvanlig ikke kunne
flyttes et komma.

Årsag til indlægget

Det er vigtig at vi bl.a. som SF’ere lokalt
forankrer os, så vi kan være med- og
modspillere i Helsingørs lokalpolitik. Dette
kan nemt gøres ved at vi stiller spørgsmål,
engagerer os i de lokale sager som på den
ene eller anden måde har og får betydning
for fællesskabet. Som ovenstående sag og
lignende, besluttes de hen over hovedet på
borgerne.
SF kan ikke stå model til disse kommunale
”magt-procedurer”. Tag en snak med jeres
grundejerforening, naboen, jeres kollegaer,
eller skolebestyrelser så SF derigennem kan
oplyse Helsingør Kommune om de positiveog negative konsekvenser deres beslutninger har og får.

Skibsegen

Rørtangvej

Evt. kommende boliger ved Rørtangvej
i Snekkersten markeret med blåt.
Når du alligevel har fat i dem vil det aldrig
være en dårlig idé at opfordre dem til et
medlemskab i SF-Helsingør eller kontakte
os via hjemmesiden. ■

Velkommen til vores nye medlemmer
Annette Brogaard og Peter Lauesen
INDMELDELSE KONTAKT: Formand, Anders Wilsbech
E-mail:aw@privatmail.dk eller Telefon:2462 2880
eller på www.sfhelsingor.dk > Bliv Medlem <

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 aktiviteter.
TAK
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SF-Helsingør

Formand
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
Tlf. 2462 2880
aw@privatmail.dk
Sekretær og medlemsansvarlig
Birgitte Ljungreen Rasmussen
Snerlevej 55, 3000 Helsingør
biras@stofanet.dk
Kasserer
Steen Olesen
Bakkegårdsvej 16, 3060 Espergærde
solsteen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
Stengade 58, 3000 Helsingør
ovekyhn@sol.dk
Bestyrelsesmedlem
Thomas Kristensen
Munkegårdsvej 65, 3490 Kvistgård
thkr80@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Rex
Strandpromenaden 3C th, 3000 Helsingør
lisbethrex@hotmail.com
Webmaster
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
aw@privatmail.dk

Bestyrelsesmøder 2016
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

>

13. september
5. oktober
2. november
7. december (julefrokost)

Bestyrelsmøderne er åbne
for alle medlemmer.

>

Alle bestyrelsesmøder starter
klokken 19.00 på 3F,
Rønnebær Alle 106, 3000 Helsingør.

Baggrundsgruppemøder

Grundet de forstående budgetforhandlinger
har vi ikke sat datoer på baggrundsgruppemøderne.
Følg med på hjemmesiden
Følg med på SF-kalenderen på
www.sfhelsingor.dk/kalender
hvor aktiviteter løbende bliver opdateret
1. SF-budgetmøde er blevet afholdt den
31. august. Vi forestiller os at der bliver
oprettet en ”Budget side” på vores
hjemmeside så medlemmerne kan følge
med.

SF byrådsmedlem
Bente Borg Donkin
Læssøevej 5, 3000 Helsingør.
bente@donkin.dk

StaFetten
Redaktør: Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk
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