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Anders Wilsbech, Formand

Siden sidst
Kommunevalget
står for døren. Vi
startede forberedelserne allerede i det
tidlige forår med
indkaldelse til opstillingsmøde med
opfordring til at finde gode kandidater,
som kan repræsentere og arbejde for
en SF politik, vi kan
stå inde for. Det er
lykkedes - og tak til
jer kandidater.
Vi har nedsat en valgkampagnegruppe,
som samler trådene i fællesskab med alle
kandidaterne. Valgbrochurer, plakater, idéer
til valg-events, indkøb og produktion af
valggimmick, og ikke mindst holde styr på
det af bestyrelsen besluttede budget.
Dejligt som formand at have nogle medlemmer, der støtter op om det organisatoriske
arbejde. Det skal ikke være en hemmelighed, at flere kan vi altid være - ikke mindst i
de sidste måneder op til valget.
Der er indløbet mange invitationer til SF om
at deltage i panelvalgmøder/diskussioner.
Vi er glade for invitationerne, og disse bliver
af valgkampagnegruppen uddelegeret til os
kandidater relateret til vores politiske kompetanceområder. Vi som kandidater skal
have kendskab til alle de politiske områder
og deres problematikker set i SF-regi, men
jeg må også indrømme, at ekspert på alle
områder bliver man ikke fra den ene dag
til den anden. Derfor har vi jo bl.a. oprettet
baggrundsgruppemøder, hvor den lokalpolitiske dagsorden og tilgængelige informationer diskuteres.
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SF-lokalpolitikker. Medlemsmøde
Den 13. september starter vi med det
første medlemsmøde, hvor vi skal diskutere, revidere og opdatere vores lokalpolitiske program. Efter 4 år er der punkter i
programmet, der er opnået, punkter der er
forældede og nye mål for politikområder,
der skal ind. To ting jeg mener mangler i
programmet er ”Byudvikling – rammer for
disse”, og ”borgerinddragelse, borgerdrevne forslag”.
Nyt nyhedsbrev
Vi har valgt at udarbejde et mere spændende online-nyhedsbrev, hvor IT-teknologien
jo ikke er ubekendt for medlemmerne. Til
trods for at medlemmerne besøger hjemmesiden, håber vi på en hurtigere og bedre
medlemsrespons med det ny og mere
spændende nyhedsbrev. Der vil dog i nogle
tilfælde blive lagt links til hjemmesiden. Det
bliver ikke ugens tilbud, vi udsender. Vi
håber, at I tager godt imod initiativet til øget
medlemsaktivitet. Meld gerne tilbage
SF går frem - flere medlemmer
Det er dejligt at se, at vi her i Helsingør stille
og roligt får flere og flere medlemmer.
Vi byder dem velkommen på side 8. Det
plejer altid at være sådan, at når StaFetten
er i tryk, kommer en der ny indmeldelse.
Velkommen til jer nye medlemmer.
Håber snarligt at
se dig/jer, så
vi kan få sat
ansigt på
hinanden.
■
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Thomas Kristensen, BYRÅDSKANDIDAT

Slip pædagogikken fri
Som det er i dag bliver personalet i kommunens daginstitutioner ikke en gang hørt inden
kommunen vedtager et nyt
tiltag (såsom DGI-certificering).
Som minimum må man da
forvente at der bliver indkaldt
til stormøde eller laves et medarbejderudvalg som kan være
med i udformningen!
Men jeg mener vi skal gå et
skridt eller to videre...
Jeg mener vi skal gøre op med
centraliseringen og dermed
ensretningen af pædagogikken
i vores daginstitutioner. Hvor
enten politikere eller embedsfolk finder på tiltag som så
bliver pålagt daginstitutionerne.
I stedet skal vi have et langt mere
mangfoldigt udvalg af daginstitutioner,
hvor forskelligheden og fagligheden kan
blomstre.
Vi skal som kommune stille en masse
forskellige værktøjer til rådighed, som
den enkelte institution så kan til- eller
fravælge alt efter, hvad der giver
mening for dem.
På den måde sikrer vi, at alle
forældre kan finde en institution
med en pædagogik og et værdigrundlag, som tiltaler netop dem, og som de
finder er gavnligt for deres barn.
Vi sikrer også at pædagogerne føler ejerskab for den pædagogik og de værktøjer
som netop deres institution har valgt at
drage nytte af, og at den dertil følgende
dokumentering (og dermed tid væk fra børStaFetten nr. 3/2017

nene) er noget der løfter fagligheden og ikke
blot laves fordi det er et krav fra kommunen.
Det vil jeg kæmpe for sker efter valget i
november ■
Thomas Kristensen, Byrådskandidat
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SF forslag om jobskabelse
af småjobs til ledige
Ledige på kontanthjælp risikerer at blive ramt af 225 timers reglen, hvis de
ikke har arbejdet i mindst 225 timer det seneste år. (V) Regeringen indførte
i 2016 kontanthjælpsloftet og nye krav til borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller på integrationsydelse.
Reglen, loven går ud på, at alle skal have mindst 225 timers ustøttet arbejde
om året. Ellers mister man ret til fuld ydelse.
Hårdest ramte bliver bl.a. ugifte på voksensats, som står til at miste 1000 kr.
om måneden.
Ægtefæller, hvor begge er på en af de nævnte ydelser mister hele dens enes
ydelse, hvis den ene i parret ikke lever op til reglerne.
SF mener, at dette er en tåbelig lovgivning. En masse borgere kommer til at
stå uden forsørgelse og vejen til samfundets bund bliver kortere.
I mødet med hjemløse og kontanthjælpsmodtagere kan man høre, at virkeligheden er meget mere nuanceret og kompliceret, at årsagssammenhæng er
for at borgere ikke er i arbejde eller kan forsørge sig selv. Mere kompliceret,
end at borgerne motiveres af udsigten til yderligere fattigdom.
Derfor foreslår SF, at der oprettes korttidsstillinger (småjobs) i Helsingør
kommune, som kan søges af kontanthjælpsmodtagere og andre, så der reelt
for denne gruppe er en chance for at få en vej ind til jobmarkedet. Kontanthjælpsmodtagerne vil komme et skridt nærmere arbejdsmarkedet, da de
ledige får selvtillid og lærer om arbejdsdisciplin.
Korttidsstillingerne kan f.eks dække behov for yderligere renholdelse, oprydning og vedligeholdelse af byens rum og vores kyststrækning hele året.
Sortering af genbrugs materiale eller grøn vedligeholdelse. Helsingør satser
massivt på øget turisme og events i byen, hvilket stiller store krav til en ren
og indbydende by.
SF foreslår:
• At der oprettes mindst 10 kommunale korttidsstillinger under job- og
beskæftigelsesudvalget som udbydes offentligt.
• At sagsbehandlere forpligtiges til at opfordre og visitere kontanthjælpsmodtagere til at søge korttidsjob.
SF, Bente Borg Donkin
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Fra venstre: Martin Holmgaard, Bente Borg Donkin, Anders Wilsbech,
Peter Lauesen og Thomas Kristensen

Byrådskandidater klar til valget
SF-Helsingør fik sat et godt hold

på medlemsmødet, hvor der blev opstillet
byrådskandidater, som med deres personlige erhvervs- og arbejdserfaring og SF-engagement gør SF rustet til at tage ansvar
efter kommunevalget 2017.
Vi stiller op i sideordnet opstilling. Relation/
forhold til opstilling på partiliste vil byrådskandidaterne på sideordnet liste komme ind
i forhold til deres personlige stemmer.
StaFetten nr. 3/2017

Bente Borg Donkin blev enstemmigt
valgt/støttet som spidskandidat.
Rækkefølgen på stemmesedlen bliver
1. Bente Borg Donkin
2. Thomas Kristensen
3. Anders Wilsbech
4. Peter Lauesen
5. Martin Holmgård
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Bertel Johansen

Myter og fakta om
batteribiler og emissioner

- og hvornår får vi en brinttankstation i grænsebyen Helsingør ?
Politikere er ikke enige om afgifter på
batteribiler. Nogle hævder, at batteribiler
er CO2-neutrale og kan redde klimaet, og
andre tvivler på den påstand, og finder at
skatter og afgifter er hovedsagen.
Samtidig svømmer internettet over med
påstande og reklamedata for alle bilmodeller og med stærkt divergerende data på
forbrug og emissioner, og Svenska Miljöinstitutet IVL har beriget debatten med en
livscyklusanalyser omkring elbilers batterier
der viser, at produktionen af et almindeligt 100 kWh batteri udleder 15-20 tons
CO2, som det tager rundt 8 års kørsel at
indhente. Så for at sprede lidt lys i mørket
kan vi starte med at se på hvor strømmen i
stikkontakterne til batteribilerne komme fra
ved at bruge deklarationen fra SEAS-NVE
2016 som eksempel.

Generel deklaration 2016 på leveret
elektricitet i stikkontakten:
Deklarationen viser produktionssammensætningen samt de tilhørende emissioner ved almindeligt salg af elektricitet i
SEAS-NVE`s område. Sammensætningen
er således: kul 48%, naturgas 25%, olie
1%, kernekraft 14%, vind, vand og sol 8%,
affald, biomasse og biogas 4%. Så 74% af
elektriciteten kommer fra fossile brændstoffer, 14% kommer fra kernekraft og 12%
kommer fra vedvarende energikilder.
Her er det så bemærkelsesværdigt, at Danmark politisk helt har afskrevet kernekraft,
men alligevel for 14% vedkommende er
afhængig af den i elforsyningen til Østdanmark. (Se Figur 1)
Ud fra disse data kan der foretages en
emissionsmæssig sammenligning på CO2

Figur 1. Emissionsforholdene for denne elproduktion er deklareret således
pr. kWh leveret elektricitet:
Emissioner til luften, Gram/kWh

Restprodukter, Gram/kWh

CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) 469
CH4 (Metan - drivhusgas) 0,19

Kulflyveaske 16,3

N2O (Lattergas - drivhusgas) 0,005

Afsvovlingsprodukter (Gips m.v.) 6,5

Drivhusgasser (CO2-ækv.) 475

Slagge (affaldsforbrænding) 3,8

SO2 (Svovldioxid) 0,05
NOx (Kvælstofilte) 0,21

RGA (røggasaffald) 0,6

CO (Kulilte) 0,1
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) 0,04
Partikler 0,01

Radioaktivt affald (NB: mg) 0,4
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Kulslagge

2,6

Bioaske 0,1
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Figur 2. Målt forbrug

Alle tal er pr. 100 km.

Peugeot Tepee HDI
Diesel

Mercedes Benz B200
Electric Drive

Forbrug

6,25 liter diesel

29,5 kWh

CO2-emission

16.210 gram

13.836 gram

Diverse partikler og slagger

FAP partikelfilter, deponi

882 gram til deponi

SO2 (Svovldioxid)

0,0

1,5 gram

NOx (Kvælstofilte)

ingen data

6,2 gram

CO (Kulilte)

ingen data

3,0 gram

Radioaktivt affald

0,0

0,012 gram

og andet relevant imellem 2 mellemklasse
familiebiler, Peugeot Tepee 1,6 HDI diesel
med partikelfilter og en Mercedes Benz
B200 Electric Drive.
Misinformation på energiforbrug
For begge biler lægges konkret målte
energiforbrug for normal kørsel i Nordsjælland til grund for perioden 23/12.2015 til
20/6.2017, således at der er taget hensyn
til temperatur- og årstidsafhængigt forbrug.
Alle fabriksopgivne emissionstal er ligeledes
korrigeret til disse konkrete målte forbrug.
(Figur 2)

forhold, herunder tilkomsten af 0,012 gram
kernekraftaffald pr. 100 km. kørsel. Og hvis
vi i virkeligheden afsværgede kernekraften,
sådan som den danske kernekraftpolitik
tilsiger, ville CO2-emissionen for batteribilen
stige til 16.313 g/100 km, altså det samme
som dieselbilen. Så i det omfang batteribiler
i Danmark overhovedet kan siges at bidrage
til en lidt lavere CO2 emission, skyldes
det altså udelukkende den importerede
kernekraft. Det er faktisk rent miljøpolitisk
lidt skizofrent !

Kernekraften giver CO2-nedsættelsen
Ud af tallene ses, at batteribiler som
CO2-miljøteknologi ikke rigtigt løser nogle
problemer ved kørsel i Danmark, idet
forskellen i drivmiddel i høj grad er, at
udskifte ren svovlfri diesel med kulkraft og
kernekraft. Ganske vist er CO2-emissionen
i batteribilens favør, men det er vel et spørgsmål om en nedsættelse af CO2-emissionen på 14% kan opveje de øvrige

Skatte- og afgiftskonsekvenser
Dertil kommer, at med 1,8 mill. familier med
bil i DK, ville en komplet overgang til privat‑
ejede batteribiler med nuværende beskatningsforhold (2016) betyde, at statskassen
ville mangle 17 milliarder om året i skatter
og afgifter, og det er der næppe politisk vilje
til at finde udvej for i finansloven som prisen
for en sølle 14% nedsættelse af CO2-emissionen i privat personbils transport.

StaFetten nr. 3/2017
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Transport uden emissioner
Noget andet er så, at udviklingen frem mod
mindre fossil brændstof på transportområdet jo fortsætter.
Og her er hybridbilerne en helt anderledes
positivt teknologi. Dels bibeholder disse biler
rækkevidden på eksisterende brændstofinfrastruktur, og dels nærmest halverer de
energiforbruget og dermed emissionerne.
Men endnu bedre tegner brintteknologien, idet denne kan udformes som helt ren
VE-teknologi ved i DK f.eks. kun at anvende
solcelle-el og vindmøllestrøm til produktion
af brint, der kan lagres og distribueres. Teknologien er her allerede, med 10 tankstationer i DK og med flere personbilmærker på
markedet.

næppe blot, fordi USA har valgt at holde
sig udenfor klimaaftalernes planøkonomiske
virvar. Så den ægte VE-teknologi skal nok
komme på transportområdet, men en satsning på den rene batteribil med tankning
fra elnettet som vi ser det nu, er en både
miljøteknisk og økonomisk blindgyde i et
Danmark uden kernekraft. ■

Teknologien til tung truckerkørsel på VEbrint er pt. ved at blive udrullet i USA af
firmaet NIKOLA, og det projekter stopper

VIGTIGE INFORMATIONER
Velkommen til vore nye medlemmer
Anne Sofie Olsen, Maria Rosenberg, Sandra Aittala,
Lisbeth Elkjær Höök og Tobias birkkjær Madsen
ALLE MEDLEMMER - HUSK AT OPLYSE JERES MAILADRESSE
Formand, Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk

HUSK - kontingentindbetaling via betalingsservice
http://www.sfhelsingor.dk/vi-har-brug-for-dig
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SFU opstartsmøde
SFU havde den 21 august
opstartsmøde i Helsingør,
ved Kyhns Gæstehus.
Et møde som ønskede at
informere om, hvad SFU
kæmpede for. Mødet forløb
godt, hvor der blev udvekslet ideer og holdninger.

et mere aktivt ungdoms
politisk liv i Helsingør.
Af fremmødte var der blandt
andet støtte til SFUs opstarts, fra både Konservativ
ungdom, og Alternativets

ungdom Nordsjælland, i forbindelse med planerne om
et aktivt ungdoms politisk liv
i Helsingør. ■
Martin Holmgaaard

Der var dog nogle interessede i SFU, som ikke kunne
møde op. Planerne om
hvordan SFU Helsingør, skal
blive bemærket er mange.
Her vil det blandt andet tage
udgangspunkt i, at skabe

HELSINGØR

HELSINGØR
Dejligt at se, at vi er ved at
få SFU-Helsingør (SF-Ungdom) etableret og gjort aktiv.
SF-Helsingør har haft dette
som et mål - men uden de
unge kan det selvfølgelig
ikke lade sig gøre.
Martin Holmgaard og
Sofie har taget initiativ til at
være tovholder i det store
arbejdet det medfører at få
SFU etableret. SF’s bestyrelse har vedtaget, at vi kan
støtte økonomisk i opstartsfasen, indtil SFU-Helsingør
er kommet op at køre og på
StaFetten nr. 3/2017

plads. Det er fællesskabet
der tæller.
SFU er organisatorisk
adskilt fra SF, men det skal
ikke forhindre SF at støtte
op omkring arbejdet Som
Martin konstaterede, at der
er flere SFU medlemmer
med adresse i Helsingør
end dem, der også har
meldt sig ind i SF-Helsingør.
Man kan nemlig godt være
medlem begge steder.
Martin stiller op til Kommu‑
nevalget 2017. ■

Er du interesseret i at støtte,
eller blive medlem af SFU,
skal du kontakte:
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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Anders Wilsbech, BYRÅDSKANDIDAT

På Nordre Strandvej
Nu har vi en optimal situation for at samle
ketcher-sporten på Nordre Strandvej. Badminton, tennis, squash og bordtennis skal
bl.a. indgå i et sådant.
Disse sportsgrene har meget svært ved
at fungere i en traditionel sportshal, hvor
der er baneopstregninger til andre sportsaktiviteter, f.eks. håndbold og volleyball.
For de ketcherrelaterede discipliner er det
også tidskrævende at opstille og nedtage
nettene, bortennisborde samt rydde op, før
anden aktivitet skal foregå. Gulvbelægninger
har også betydning på, hvorledes ketcherdisciplinerne afvikles.
Et sådan ketchercenter miljø kræver ikke
det store ydre anlæg, lysanlæg, tilskuerpladser og vil derved samlet kunne blive godt
indpasset på arealerne i volumen og højde
på Nordre Strandvejs arealerne.

Et ketchercenter vil ikke skæmme kystskrænten, og den grønne kile som ligger
oppe på skrænten. Et ketchercenter med
tilpasset arkitektur kan fastholde en smuk
åben ind- og udkørsel til Helsingør. Badminton- og tennishallerne får og har ikke
samme højde og volumen som f.eks. et 3-4
etagers huse, som klart vil være en bygherres interesse at bygge.
Det eksisterende udendørs tennisanlæg på
den anden side af Nordre Strandvej kan så
udstykkes til f.eks. nogle klyngehuse med
en byggeprocent ifølge området og tilpasset den omkringliggende bebyggelse på
Opheliavej og Nationernes Alle. Den gamle
bevaringsværdige badmintonhal renoveres
og kan indgå innovativt i bebyggelsen.
Ketchersporten, i lighed med fodbold,
håndbold, andre boldspil og idrætsgrene

De nuværende udendørs
tennisbaner, markeret med
rødt, flyttes over på arealet.
Det nuværende fodboldsanlæget markeret med blåt.
På arealet skal der så bygges en ny badmintonhal.
Det vil også være optimalt,
at der bygges 2 nye indendørs tennishaller, da der er
stort pres på de eksisterende 2 vinterbaner.
Hvorledes det skal bygges
rent indholdsmæssigt, må
klubberne og kompetente
arkitekter diskutere og
løse.
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skal selvfølgelig have så optimale forhold,
som husholdningspungen kan klare. Det er
SF politik. FC-Helsingør har nu fået et stadion, d.d. nu ca. 58 mil. kr. I Espergærde
er der gang i at samle sport/idræt omkring
gymnasium- området, som jeg tror bliver et
stort aktiv. Så vidt vides skulle finansieringen
på den aktivitet være på plads.
Nu må vi opgradere ketchersporten i kommunen med et ketcherCenter. Da SF-politik
er borgerinddragelse, borgerindflydelse, i
dette tilfælde klubberne, har jeg selvfølgelig

talt med klubberne. Fik bl.a. oplyst, at der
har været lidt kontakt, kommunen og klubberne imellem, men mere er der ikke sket.
Som byrådskandidat for SF kan og vil jeg
ikke love, at vi har et sådan ketchercenter
i morgen. Jeg vil dog gerne love, at SF og
jeg vil arbejde og sætte fokus på, at få et
sådant op at stå. ■

Anders Wilsbech, byrådskandidat

SF-Helsingør

Budgetforhandlingerne
Budgetforhandlingerne er allerede i gang,
mens dette skrives. De afsluttende forhandlinger afventes at foregå den 20.-21.
september på Bymosehegn Kursuscenter i
Helsinge.
Bestyrelsen har tidligere diskuteret de tidligere års forløb i de hæsblæsende, urimelige
tidskonditioner i forhandlingerne. Vi vil derfor
yderligere støtte Bente og Birgitte (suppleant) ved at oprette en budgetgruppe til
sparring og støtte i de hæsblæsende timer.
Gruppen skal så indlogeres i et
værelse på Bymosehegn.
Det er et stor og vanskeligt stofområde. Et
ændret budgettal på ét område kan skjule
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og forårsage nogle konsekvenser, som kan
være svære at opfange og se, og som ikke
er SF-Politik.
Denne proces og overskuelighed i de
mange timer er ikke nemt. SF vil jo gerne
have og har fået meget gennemført. Hvis
et forhandlingsresultat måske skjuler noget
katastrofalt i SF-regi, vil det være rart for
Bente at kunne sige:
- et øjeblik, skal lige tale med min budgetgruppe
EN
GOD
SF SIGNAL VÆRDI
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SF-Helsingør

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

Bestyrelsesmøder 2017

Næstformand og bestyrelsesmedlem
Thomas Kristensen
Munkegårdsvej 65, 3490 Kvistgård
thkr80@gmail.com

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

Kasserer
Steen Olesen
Bakkegårdsvej 16, 3060 Espergærde
solsteen@gmail.com

Onsdag
Onsdag
Onsdag

>

4. oktober
1. november
6. december

Møderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

>

Baggrundsgruppemøder

Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
Stengade 58, 3000 Helsingør
ovekyhn@sol.dk

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

Bestyrelsesmedlem

Møderne tager udgangspunkt i dagsorden for
det kommende Økonomiudvalgsmøde.

Peter Lauesen
Ingemannsvej 7, 3000 Helsingør
pbbl123@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Rex
Strandpromenaden 3C th, 3000 Helsingør
lisbethrex@hotmail.com
Webmaster
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
aw@privatmail.dk

14. september
12. oktober
9. november
7. december

Dagsorden kan hentes på:
https://polweb.helsingor.dk/SitePages/Startside.aspx
Følg med på SF-kalenderen på
www.sfhelsingor.dk/kalender
hvor aktiviteter løbende bliver opdateret

Husk medlemsmøde
den 13. september

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

www.sfhelsingor.dk
StaFetten
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