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Vi ønsker alle en glædelig Jul
og et godt Nytår.
Tak for jeres støtte til
SF-Helsingørs arbejde i 2017
2018 er vi trådt ind i når
du læser dette nummer af
StaFetten, som har været udskudt
grundet KV17
Vi ses - tales ved i det nye år.

www.sfhelsingor.dk

Anders Wilsbech, Formand

Krydserne blev sat...
I Helsingør Valgstyrelse valgte man,
at vi til kommunevalget skulle sætte
vores krydser med
RØD kuglepen. Farven er nemmere at
se, når stemmerne
skal optælles.

Trods farven fik rød fløj ikke helt den
forventede fremgang. SF fik et status quo
valg med en tilbagegang på 192 stemmer.
Enhedslisten gik lidt frem med 263 stemmer. Lokaldemokraterne gik tilbage med
751 stemmer. Socialdemokraterne, dem
med den røde rose og torne der stikker, gik
frem med 823 stemmer, og det ønsker vi
dem tillykke med.
Bente blev flot valgt ind med over 600
personlige stemmer. Martin Holmgaard
fik næst flest stemmer og bliver derved 1.
Suppleant. Godt gået og tillykke til jer begge. Generelt var vi det parti, der havde den
største procentdel af personlige stemmer.
Bortset fra Bente lå vi andre byrådskandidater rent ens i antal personlige stemmer.
Det syntes jeg var flot.
Samlet set kunne rød blok med lokaldemokraterne (det tekniske valgforbund) ikke
mønstre et troværdigt flertal. Det blev derfor
Benedikte Kiær, der blev borgmester.
Som formand syntes jeg, at byrådskandidaterne gjorde en stort arbejde under
valgkampen. Ophængning af valgplakater,
uddeling af valgmaterialer på gader og
stræder i weekenderne, deltagelse i de
valg- debatter/paneler som vi var inviteret til
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og to gange TV-optræden. Når der var tid til
overs, omdeling af valgfolder i diverse lokalområder samt også indsende læserindlæg.
Alt dette blev gjort under vore slogan
”Løsninger i fællesskab”, og det syntes
jeg, at vi i den grad levede op til. Vi havde
oprettet en valgkampagnegruppe, hvor alle
kandidater også deltog. En særlig tak til
Jannik, som holdt styr på de mange indkøb
og opgaver.
Vi kan herfra og til næste valg analysere
valgtallene, men det ændrer ikke status. Vi
har den 17. januar et valg-evalueringsmøde,
analyse af valgkampen og tema etc. Der
var ting, vi gjorde godt, men sikkert også
ting vi kunne have gjort bedre. (læs i øvrigt
indlæg ”eftertanker om kommunevalget”
her i bladet.)

De næste 4 år

Som et af vores ældre SF-medlemmer
udtaler, skal valget vindes mellem valgene,
og der er noget om udsagnet. Vi må fremadrettet gøre SF mere synligt i dagligdagen,
debatere i medierne, tage initiativ, deltage
i lokale sager, for derved synliggøre SF’s
holdninger. Det kræver dog en øget støtte,
input og sparring fra medlemmerne, så vi
også internt lever op til medborgerskab og
samskabelse.
Som formand vil jeg takke de mange, der
tog et nap med. Bl.a. dem der hjalp med at
hænge valgplakater op, som man ikke bare
lige gør, kan jeg oplyse om. Plakaterne skulle også tages ned igen. SF har ingen klager
modtaget over forkert ophængte eller ikke
nedtagne plakater. Det tyder på at der var
styr på tingene. ■
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Diverse valgmaterialer til KV17
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Den 17. januar 2018 holder vi
evalueringsmøde om valgkampagnen.
Hvad gjord vi godt, hvad kunne vi have
gjort bedre - eller på en anden måde.
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Birgit Nørgaard

Eftertanker om kommunalvalget
Kig tilbage – Kig frem, – og læg en plan så!

Valget er overstået, og SF klarede
lige pynten m.h.t. at beholde den
ene plads i Helsingør Byråd.
Tillykke til Bente Borg til en ny
periode, og til Martin Holmgaard,
der blev 1. suppleant!

vil og kan spille en rolle lokalt? Kan SF lokalt
leve op til forventningerne? Der er modvind.
Nye partier kommer til. Der er gået populisme i meget af det, der kaldes politik. De
hurtige overskrifter og de nye medier skubber til den demokratiske proces, som ideelt
set skulle bygge på saglig argumentation og
gode diskussioner. En god diskussion sker
mellem deltagere der mødes og har evnen
til at lytte, - men jeg tror det er ved at blive
mangelvare, ja næsten gammeldags.

SF-udviklings gruppe (SF-UG)

Efter selv at være kommet sig over udsigten
til, at SF skulle ryge helt ud, er det blevet
tid til en smule status. Borgmesteren roser
i HD Bente for sin vilje til at indgå kompromisser og belønner højlydt denne evne i
pressen. Men det er ”Et bittersødt bolsje”
med indlagte forventninger, konstaterer jeg
helt for mig selv. Sådan passiviserer man en
potentiel modstander!
Vi ved det er hammer svært at være ene
repræsentant i byrådet. Det er også svært
at være blot 2. For der er store stofmængder, som kan være næsten uoverkommelige
at få læst. Tilmed kan man godt drukne i
møder og kalenderøvelser, og føle sig i evig
ubalance med tid nok til familie/privatliv og
job contra politikken. Som borger må vi
have forståelse for de vilkår, der er. Hvilke
krav og forventninger er rimelige at stille?
Og hvad kan SF som parti stille op?
Jeg spekulerer på om ”SF Helsingør” fortsat
4

Er der brug for en SF-udviklings gruppe
(SF-UG?), der kan bistå med tid og tanker,
- dvs. kan undersøge ting, forberede sager,
sætte nye på dagsordenen? De skal kunne
supplere SF-byrodens kontakt til borgere,
der evt. er kommet i klemme. De må også
gerne (selv) kunne stille de frække spørgsmål og derved tegne SF som partiet, der
består af flere profiler med indsigt, vilje og
energi. Personer man kan henvende sig til i
tillid til, de vil lytte og forbedre tingene. Her
tænker jeg på noget andet end ”Baggrundsgruppen”, som mødes med Bente
forud for et byrådsmøde. Det er oplagt at
forestille sig at de kandidater, der var opstillede til valget, har lyst til at indgå med andre
i en ny ”SF-UG gruppe”, der tør være mere
udfarende og frække. Gerne uenige af og til
om det samme emne, - (dette er en sikker
vej til pressedækning!). Personer i et sådant
fællesskab vil opleve at blive uddannet i
”Praktisk Lokal-Politik” og i hvordan man
får indflydelse. De vil få erfaringer, man ikke
kan læse sig til. De vil blive trænet i mange
ting, sjove kontakter, nyt syn på tingene,
udbygget lokalkendskab, lytte evne, presStaFetten nr. 4/2017

sekontakt, konflikter,
prioritering af egen tid,
og meget mere. Der
vil være gevinst ved at
deltage.

Her er nogle ønsker
til det ny Byråd. Det
er emner, som ret
forskellige mennesker har nævnt for
mig:
• Julianelunds lovligørelse, miljø- og spildevands forhold der. Dette skulle være klaret
for længe siden, - med en passende
betaling fra beboerne.
• Det forfaldne, men fredede hus, Lundegade 2- 4. Det burde eksproprieres fra
nuværende ejer, der lader det forfalde.
Et markant beliggende hus, på vejen til
Kronborg, som kan blive et fint byfornyet
hus. Det er lige nu i en sørgelig forfatning. Der findes midler til den slags.
• Det forfaldne hushjørne overfor By-museet, dvs. hjørnet Sudergade/Sct. Anna
gade bør byfornyes med de midler, der er
til dette.
• Sports lobby´isternes hærgen skal inddæmmes:
1) Plan om det alt for store nye fodbold stadion for enden af en lukket Gl.
Hellebækvej som eneste tilkørselsvej. Der
lades hånt om indsigelser. Placering er
forkert. En privat virksomhed har sugerøret dybt i den kommunale kasse.
2) Cykkel-folk der med larmende højtalere
og afspærringer indtager Kongens have/
Marienlyst slotspark en hel weekend,
pløjer stier, skråninger, plæner op. Og
disse reetableres ikke. Intet varsel sker til
naboer, der må opleve tæt trafik, blokerede fortove og tæt parkerede biler på
deres veje i 2 døgn, dertil støj og larm.
StaFetten nr. 4/2017

Det forfaldne, bevaringsværdige hus,
Lundegade 2- 4

Parkens ”gå tur folk” og alle hunde venner
følte sig slemt kørt over.
• Helsingør Kommunes forvaltning, Kritik af
flere ting, bl.a. Lokal planer, der ikke overholdes eller ikke bliver fulgt op på. Indsigelser der overhøres (Espergærde) eller
høringer der helt springes over! For ringe
kontrakt skrivning fører til erstatnings
sager. Der burde f.eks. være en tilbage
falds klausul på kontrakter og salg af jord
og ejendom, der ikke bliver anvendt efter
formålet, (eks. Ny bolig bebyggelse ved
Nordhavnen/”Gummistranden”, der har
fået lavet en fin og nænsom lokalplan for
flere år siden!)
• Fortætning og bebyggelse af grønne områder, skal SF imødegå, de bør bevares
som grønne åndehuller, lokalt boldspil +
leg.
- Hele det sociale område er presset. Flere
ansatte og bedre ledelse ønskes, særligt
indenfor ældreomsorgen.

Arbejdet for et bedre valgresultat
om 4 år begynder nu.
Tydelige SF-aftryk i lokalpolitikken er en klar
forudsætning. De flere medlemmer kommer
ikke af sig selv. Kan partiet finde kræfterne?
Det var mine betragtninger. Modsig mig
gerne, eller tilføj og suppler. Det vil jeg
påskønne. ■
5

Bertel Johansen

Marginaliseringen af Helsingør
Helsingør er den største by i det nordøstlige
Sjælland nord for København, og byen er
grænseby til Sverige, og byen har fra gammel tid haft status som et center for en stor
del af Nordsjælland. Man tog til Helsingør
for at handle og for at more sig, og det var
en by med mange industriarbejdspladser.
Meget har ændret sig siden, meget til det
værre, lidt til det bedre. Vandet og skoven
har vi stadig, men det kniber med at holde
på og få tilført nye arbejdspladser, ligesom
underholdningsindustrien skranter og handels- og markedslivet går på hæld.
Helsingør har en erhvervspolitik der bliver
varetaget af hastigt skiftende udvalg og
organisationer. Men resultaterne er ganske
små, og næppe deres fortjeneste, men det
er også ”op ad bakke” når kommunen end
ikke formår at tilpasse den trafikale infrastruktur, men derimod aktivt modarbejder
ved f.eks. uforståelige udkørselsrestriktioner
og tåbelige omveje så kunderne skal lede
for at komme ind. Klostermosevej hvor
busserne holder og spærrer og H.C.Ørsteds Vejens udkørsel er blot et eksempler,
men også de besynderlige til- og frakørselsforhold uden skiltning til butiks- og
borgerservicecenteret på Prøvestenen, og

6

Gurrevej der er omdannet til en agilitybane
hvor busser og cyklister deler vejrabatten
demonstrerer niveauet.
Og et praktisk eksempel der i det små viser
problemet: Hvis en borger ønsker at etablere indkørsel til parkering på egen matrikel i
anledning af etablering af en lille forretningsvirksomhed, kræver kommunen at der skal
udføres forsænket kantsten med opkørselsrampe indfældet i fortov. Pris 20.000 kroner.
Kravet begrundes i ”æstetiske hensyn,”
men rent vejteknisk er der kun behov for en
asfaltrampe til 2000 kroner, og ydermere er
”den indfældede løsning” faktisk en ødelæggelse af fortovet til gene for barnevogne,
kørestole og synshandicappede. Men plus/
minus 18.000 kroner betyder faktisk noget
for borgerne, men embedsværket nyder
måske benspændene og magtens sødme.
Underholdningsindustrien er ikke helt død
rundt omkring, men i evig kamp med kommunen om retten til at være der med den
natlige uro og musik det nu medfører. Ikke
underligt at meget er blevet kommunaliseret
hen i kulturværftet. Men dette ”meget” er
slet ikke nok. De mange millioner til trods,
kan scenen end ikke rumme Sjællands
Symfoniorkester/Copenhagen Phil, og vel
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heller ikke de store turneteaterforestillinger,
og der blev ikke plads til de nødvendige
parkeringspladser, så det hele er meget
lokalt, og vi skal til den mindre by Hillerød
og i Frederiksborgcenteret for at opleve den
store kultur. Tydeligvis har Helsingør helt
opgivet sin gamle status som ”der hvor man
tog hen.” Nu tager vi ud, og det er småt
med hvad andre har at komme her efter, og
hvis de endeligt vil skal de ikke regne med
parkeringsplads i nærheden.
Helsingør har Øresund, og vi har havne. Og
Øresund er lystfiskereldorado og lystfiskere
er betalende naturnydere, så der er et stort
potentiale. Men kunderne til lystfiskerforretningerne i havnen mangler parkering. Der
er sådan set plads nok på kajer og andre
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steder i nærheden, men alt er forbudt af
”æstetiske årsager.” Det samme i Nordhavnen: Bådtrailer segmentet er betalende
kunder og de handler undervejs, og der
er masser af dem, men at kunne sætte en
trailerbåd i vandet fra de nye fine ramper og
få parkeret bil og trailer medens der fiskes
er en kafkask situation i evig konflikt med en
næppe reelt fungerende havneorganisation.
Rungsted er privat – og fungerer perfekt, så
det kan lade sig gøre. Lystfiskere er også
betalende turisme, men her i Helsingør er
man ligeglad, uanset indtjeningspotentialet,
da ”æstetikken” helt har vundet og resten
er kaos.
Vi har nu fået en nyt Byråd, så vi kan da
håbe på forbedringer, men nu som før kræver det at Byrødderne
tager ansvaret på sig
som embedsværkets
chefer til byens borgeres gavn og glæde.
Ellers ender det med,
at meget andet end
hospitalet og den store
kultur flytter til Hillerød.
■
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Redaktionen

Myter og Fakta
Bertel Johansens indlæg i StaFetten
03-2017 var rigtig spændende læsning.
Indlægget blev i en uforkortet udgave også
tilsendt SF.dk samt nogle fagblade hvor
det blevet taget vel imod. Det viser, at det
er vigtigt, at faktuelle data er og kommer
på plads, selvom det er i sammenhæng
med innovative tiltag for at beskytte miljøet
i fremtiden. Som SF’er er det derfor vigtigt,
at vi stiller spørgsmål for derved at få den
bedste baggrund for en beslutning.

antagelse? Flis skal hentes/dyrkes
i skovene. De store skov- og flismaskiner
udleder CO2. Biodiversiteten i skovene lider
last, ødelægges, altså mindre mulighed
for C02-optag. Transport fra produktionsstedet til udskibning. Dernæst fragtcoastersejlads til Hundested Havn, lastning på
diesellastbiler og kørsel til flis-anlægget i
Helsingør 17-20 transporter i døgnet. Er hele
det CO2-regnskab gjort op? Jeg tror det
næppe.

Der har i forbindelse med kommunens
dyre kraft-varme-flis-anlæg været tvivl om
CO2-beregningerne. Uden tvivl er det på
en kort bane bedre end fossile brandstoffer,
men hvor meget og hvor længe holder den

Vi må få tingene til at hænge sammen. Vi vil
have en miljøzone på Kongevejen – og det
er fint, men samtidig åbner vi op for en øget
CO2 belastning. Det er sikkert præmisserne
for at mindske en miljøbelastningen indenfor

VIGTIGE INFORMATIONER
Velkommen til vore nye medlemmer
Katrine Bertelsen, Charlotte Hummel, Sofie Andersen
og Liva Sun Miené

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

HUSK - kontingentindbetaling via betalingsservice
http://www.sfhelsingor.dk/vi-har-brug-for-dig
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et område. Men - vil regnestykket vise en
reducering, hvor lidt eller hvor meget af
den samlede forurening?
Jeg spørger, for jeg er lægmand !
■

HELSINGØR
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
plads. Det er fællesskabet
der tæller.
SFU er organisatorisk
adskilt fra SF, men det skal
ikke forhindre SF at støtte
StaFetten nr. 4/2017

op omkring arbejdet. Som
Martin konstaterer, 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 stillede op til Kommunevalget 2017, og blev
valgt som 1. suppleant.
Stort tillykke til Martin fra
SF-Helsingør ■

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

At lægge en fælles kortkabale

Stemmerne talt op, konstituerings
aftale foretaget og måske, når
dette skrives, underskrevet, og hvad
bliver så fremtiden?
Alle, også dem i den borgelige politiske
regnbue, talte og lovede, at de vil arbejde for
større medborgerskab, transparens, indfly
delse og de mange andre gulerødder, der
blev uddelt. Vil politikerne ”medborgerskab”,
”samskabelse” og ”kommunen ud til borger
ne”, bør det også afspejle sig i den kommu
nale organisation.
Økonomiudvalget, der hvor stort set beslut
ningerne tages, er på nuværende tidspunkt
blevet nedskåret fra 9 til 8 medlemmer. I 2013
konstitueringen besluttedes det, at alle partier
blev repræsenteret med ét medlem. Herved
blev et mere demokratisk, politisk medborger
skab og borgerinddragelse født.
Hvis borgerne vidste, at der ved dette valg
ville komme en centralisering af magt og be
slutningsprocedure, er jeg overbevist om, at
krydserne ville være fordelt anderledes.
En konstitueringsaftale er et kortspil, en
kabale der lægges. De involverede partier skal
have en velsmurt regnemaskine i baglommen,
10

så kabalen kan gå op uden snyd. Tabes et kort
eller flere på gulvet undervejs, må disse hurtigt
samles op, så kabalen sluttelig kan gå op.
SF observerede, at det var tabt nogle kort
under forhandlingerne. Her gjorde SF et
konstruktivt indspark bl.a. på den reducere
de demokratiske magtfordrejning, der ville
opstå i Økonomiudvalget. Ikke alle konstitu
eringspartier observerede/så, at der var røget/
tabt nogle kort på gulvet. Heldigvis var der
nogle, der lyttede til SF og så rimeligheden af
et bredt sammensat Økonomiudvalg. SF blev
kontaktet dagen efter. Vi havde en åben linje
til de andre i valgforbundet. Det resulterede
i, at Enhedslisten og SF hver fik en plads i
Økonomiudvalget.
Lad os så håbe, at det bredere sammensatte
økonomiudvalg på den lange bane vil bidrage
til løsninger i fællesskab og bl.a. derved frem
me et medborgerskab/samskabelse for hele
Helsingør.
SF fik et fint, status quo valg. Vi takker de
mange, der stemte på os, og er også glade
for de mange personlige stemmer på vores
kandidater, som var jævnt fordelt. Det under
bygger og bekræfter bl.a. SF udgangspunkt
”Løsninger i fællesskab”. ■
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SF-Helsingør - Anders Wilsbech

Rammer for vækst - byudvikling
Artikel også bragt i Helsingør dagblad
Ud fra kommunens tal kan det ses, hvor
mange boliger, der er lokalplanlagt, samt
dem der er under vejs. Vi taler i alt om ca.
1475 boliger. Hermed må kommunens mantra om vækst, 800 nye familietilflyttere inden
2020, været nået. Til information er 505 af
boligerne d.d. under opførsel.
Det, der er bekymrende, er, at nogle af de
planlagte og kommende bebyggelser, bl.a.
Kelleris, ikke overholder de almindelige
gængse regler for afstande til bl.a. skovbyggelinier, som er 300 meter. Her har kommunen og kommende nye byrådspolitikere
et ansvar for, at disse byggelinjer og ikke
mindst også bebyggelsesprocenterne overholdes. Dette også relateret til de besluttede
rammer, som står i planstrategien.
Et andet meget vigtigt syn på, eller mangel
på samme, er, at der ikke tænkes voldsomt
i billige boliger samt i almene- og andelsboliger. De gange disse boligformer har været
på tale og forslået i byrådet, bliver det ofte
kædet sammen med boliger til flygtninge og
socialt udsatte, hvor argumenter bliver fremført med et unuanceret menneskesyn, som
ikke er Helsingør og dets borgere værdigt.
Det er ikke bygherrerne (udenbys investeringsselskaber?), der skal bestemme, hvordan vores attraktive blå-grønne kommune
skal udvikle sig. De ser ikke på en overordnet byplanmæssigt sammenhæng, men på
en økonomisk bundline.
Der tales i Regionen om ”gulddrengene”, der
har fokus på og gør forretninger i Helsingør.
En sådan udtalelse kommer ikke ud af den
blå luft. Det er ikke deres private bundlinje,
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der skal bestemme lokalplanerne. Vi, borgerne i Helsingør kommune, kan sagtens
sætte de rammer, vi vil have gældende for en
bæredygtig udvikling til glæde for eksisterende borgere, og dem der flytter til, deres fælles
fremtid i en blå- grøn kommune.
Der har været tale om, og det er aktuelt
foreslået, at nogle af de gamle, nedslidte og misligholdte erhvervsarealer kunne
bebygges med boliger. SF syntes, det er en
udemærket ide, men her igen skal det ses i
et større samspil mellem boliger og arbejdspladser. Vi skal tænke på nye innovative virksomheder og håndværksvirksomheder, hvor
vi jo samlet set gerne vil have arbejdspladser
- også for de unge. Så billige boliger til unge
under erhvervs- og håndværksuddannelse
skal tænkes ind også i et sådant forslag.
505 igangsatte boliger, 967 planlagte. Hvad
kommer denne vækst egentligt at koste
Helsingør kommune? Vuggestue- og børnehavepladser. Skoler, infrastruktur, vedligeholdelse af samme i forhold til skatte- og afgiftsindtægter. Det er klart nogle parametre,
SF vil have indarbejdet, når rammerne for de
store nybyggerier er i planlægningsfasen.
Som SF byrådskandidat, borger, medejer af
kommunen, var bl.a mit fokuspunkt at skabe
bæredygtige rammer for vækst, så vi ikke
for fremtiden kommer til at ødelægge den
blå-grønne Helsingør kommune.
SF vil fremadrettet observere ovenstående problemer samt sætte fokus på
manglende vedligehold af bevaringsværdige boliger i kommunen. ■
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Jannik Augsburg

Nye affaldsregulativer er rigtig
godt - dog 2 torne i buketten
Artiklen også bragt i Helsingør dagblad og Frederiksborg Amtsavis
Helsingør Kommune er på vej til at få nye
regulativer for Husholdningsaffald og Erhvervsaffald. Det er rigtig godt. Vores affald
er en del af fremtidens ressourcer. Så rigtig
godt. Begge regulativer har været i offentlig
høring her i efteråret. Ligesom Agenda 21
og andre, benyttede SF Helsingør anledningen til at afgive høringssvar. Fra administrationens side (Center for By og Land) gav alle
høringssvar ikke anledning til ændringer i
indholdet i de 2 forslag til nye affaldsregulativer. Det er jo et valg.
Regulativet for Erhvervsaffald blev besluttet
på Byrådets møde den 27/11-2017. Beslutningsprocessen for regulativet for Husholdningsaffald er stillet i bero. Man afventer
”analysen på storskrald”. Så det kan nås
endnu, det som SF Helsingør især ser som
2 store konkrete ankepunkter i forslaget til
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det kommende nye regulativ for Husholdningsaffald.
For det første: Fremover skal alle husholdninger dele deres affald op i følgende
fraktioner: Madaffald/restaffald, plast, metal,
papir og pap. Til gengæld skal husholdninger ikke frasortere fraktionen ”tekstiler” som
for eksempel tøj, det slidte sengetøj, gardiner, de gamle og ganske forvaskede håndklæder. Det er ganske uforståeligt, at der
ikke fremover også skal frasorteres tekstiler.
Måske det skyldes, at man ikke vil konkurrere med eller trække forretningsgrundlaget
væk fra de mange genbrugsforretninger,
der sælger brugt tøj. Tøj som rigtig mange
mennesker er rigtig gode til ganske frivilligt
at aflevere til genbrugsbutikkerne samt til
organisationer som for eksempel Røde
Kors. Det skal naturligvis fortsætte. Tilbage
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bliver til gengæld alt ”det andet” af både uld,
bomuld, kunststof og blandingsprodukter
(det gamle og udslidte sengetøj, håndklæder, forvaskede kortærmede trøjer, trøjer,
undertøj, hullede sokker, soveposer, gamle
tæpper med mere). Teknologien er i dag
kommet så langt, at vi kan genbruge næste
alle former for tekstiler. Så hvis vi ikke afleverer til en genbrugsbutik, så bør det være et
krav at også tekstil sorteres fra og afleveres
til genbrug. Det skal ikke bare kommes i
”restaffald” eller i ”småt brandbart”.
For det andet: I forslaget til nyt regulativ for
Husholdningsaffald, er der lagt op til, at det
er den enkelte husholdning (grundejer), der
har ansvaret for, at affaldsbeholderne, der er
af plastik, er rene nok. Man må selv vaske
dem, når der er behov herfor, men man kan
også købe sig til, at det sker.
For SF Helsingør ligger problemet i reglen
om, at man kan vælge selv at vaske en
beholder. For det beskidte vaskevand skal
bagefter hældes i en spildevandskloak. Det
vil for de fleste formentlig betyde, at man
skal bære det beskidte vaskevand i spande
ind i sit hus og for eksempel hælde det i toilettet. Hvor mange vil gøre det? Medmindre
man lige kan finde og løfte et kloakdæksel.
Hvor mange kan gøre det? Så står man for
eksempel ude ved fortovet og vasker sin
beskidte affaldsbeholder, må man ikke blot
hælde det beskidte vaskevand i vejkloakken. De fleste vil som sagt skulle ind og
hælde det i toilettet. Det vil vist ikke ske ret
ofte, er vores påstand.
Fra den kommunale administrationens side
er det forventningen, at ”behovet for vask
af beholdere vil være minimalt”. Også den
beholder man bruger til madaffald. Fordi
man i administrationen tror på effekten af, at
al madaffald ”skal emballeres i solide poser,
for at forebygge lugtgener eller uhygiejniske forhold”. Det må man håbe på bliver
efterlevet. Men vi er jo alle blot mennesker.
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Billed fragt i HD i forbindelse med artiklen

Kan vi spare penge ved ikke at tilkøbe en
vaskeordning, mon så ikke mange vil vælge
den løsning?
Samlet set håber SF Helsingør på, at
Byrådet vil indse det fornuftige i, at der må
fortages ændringer i regulativet for Husholdningsaffald, så der fremover både skal sorteres i fraktionen ”tekstil” og at renholdning
af beholderne ikke bliver et ansvar for den
enkelte grundejer, men lagt ind som en lille
stigning på det fremtidige affaldsgebyr, alene fordi man må forudse, at meget beskidt
spilde vand ikke vil ende i spildevandskloaksystemet, men i vejrkloakken (regnvandssystemet, regnvandskloak), såfremt det er
husholdningerne/grundejerne, der skal (kan)
stå for vasken af affaldsbeholderne. ■
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Bente Borg Donkin

Kære SF’ere
Valget er slut, konstitueringen er
stemt igennem, og SF holdt skindet
på næsen.
Jeg er dybt taknemmelig
for alle mine 606 person
lige stemmer og dermed
muligheden for at fortsætte
mit byrådsarbejde, som jeres
repræsentant for SF.
Desværre fik vi ikke flere mandater til rådig
hed. Men set i lyset af Alternativets opstilling
og SF placering med 5,2 % i meningsmå
lingerne på landsplan, er resultatet ikke
overraskende. Tag ikke fejl af, at det har den
største betydning, at vi stadigvæk er repræ
senteret på en af de 25 stole i byrådet.
Mit mandat giver en plads i økonomiudval
get og Udvalget Omsorg og sundhed.
Der kunne jo have været en anderledes
konstituering, men den politiske ledelse fra
S var desværre ikke tilstede, så Benedikte
Kiær fik med dygtighed samlet et stort flertal
bag sig og fortsætter nu som Helsingør
Borgmester i de næste 4 år.
Det blev ikke, som vi havde håbet og arbej
det for. Jeg skal ikke lægge skjul på, at det
er skuffende at se til, at muligheden var til
stede for et rødt flertal, og at det ikke blev
udnyttet af god politisk forhandlingstæft.
Men hvis du ikke kan forhandle, skal man
ikke være borgmester.
I skrivende stund er der meldt politiske pej
lemærker ud fra konstitueringspartierne C,
DF, R, V og S, men hvilken status pejlemær
ker har i de beslutninger, der skal træffes
14

gennem de næste budgetforhandlinger, er
ikke umiddelbart synligt. S har pakket deres
valgmotto “ alle skal med” ind i blå bloks
økonomiske politik.
Det kommer til at kræve en velforberedt op
position i et samarbejde mellem Ø,L og SF.
Martin Holmgaard er blevet
ny 1. Suppleant til Byrådet.
Skarp forfulgt af Anders,
Thomas og Peter.

Jeg håber, I vil tage godt imod ham (dem)
og støtte godt op omkring Martins kom
mende politiske arbejde, den nye spirende
SFU afdeling og hjælpe et generationsskifte
ind i SF bestyrelsen frem mod næste valg af
disse yngre kandidater.
Dette kræver en organisatorisk målsætning
for politisk uddannelse og igangsættelse
af nye lokale politiske initiativer, som kan
synliggøre og udvikle den dygtige gruppe
af suppleanter, vi råder over lokalt. Der skal
også gerne komme flere til.
På den kommende generalforsamling i for
året vil jeg foreslå en debat om den politisk
strategi for det fremadrette byrådsarbejde.
Jeg håber, at mange af jer vil deltage og
give jeres bidrag til, hvordan vi i fællesskab
udarbejder dette. Jeg håber, vi sammen
kan udvikle vores lokalpolitiske arbejde
og i den kommende periode fortsætte de
mange gode initiativer, som dette valgår har
igangsat.
■
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Resultater - Komunevalget 2017
Kandidatlister

A
B
C
D
F
I
J
L
O
P
T
V
Ø
Å

Socialdemokratiet
Radikale Venstre
Det Konservative Folkeparti
Nye Borgerlige
SF - Socialistisk Folkeparti

Stemmetal

(+/-)

Procenter

(+/-)

8.587

823

24,4%

2.2%

1.742

149

5,0%

0.4%

11.527

1.134

32,8%

3.0%

816

816

2,3%

2.3%

1.245	-192

3,5%	-0.6%

Liberal Alliance

507	-352

1,4%	-1.0%

Frit Demokrati

348

1,0%

348

1.0%

Lokaldemokraterne

1.523	-751

4,3%	-2.2%

Dansk Folkeparti

3.241	-550

9,2%	-1.6%

Bella Listen
Tryghedslisten

19

19

0%

0.0%

515	-81

1,5%	-0.2%

Venstre

1.396	-1.503

4,0%	-4.3%

Enhedslisten

2.735

263

7,8%

0.7%

964

964

2,7%

2.7%

Alternativet

Kandidatlister

A Socialdemokratiet
B Radikale Venstre
C Det Konservative Folkeparti
D Nye Borgerlige
F SF - Socialistisk Folkeparti
I Liberal Alliance
J Frit Demokrati
L Lokaldemokraterne
O Dansk Folkeparti
P Bella Listen
T Tryghedslisten
V Venstre
Ø Enhedslisten
Å Alternativet
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Mandater
8
1
9
0
1
0
0
1
2
0
0
1
2
0
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Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
Tlf. 2462 2880
aw@privatmail.dk
Næstformand og bestyrelsesmedlem
Thomas Kristensen
Munkegårdsvej 65, 3490 Kvistgård
thkr80@gmail.com
Kasserer
Steen Olesen
Bakkegårdsvej 16, 3060 Espergærde
solsteen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
Stengade 58, 3000 Helsingør
ovekyhn@sol.dk
Bestyrelsesmedlem

Peter Lauesen
Ingemannsvej 7, 3000 Helsingør
pbbl123@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Rex
Strandpromenaden 3C th, 3000 Helsingør
lisbethrex@hotmail.com
Webmaster
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SF byrådsmedlem
Bente Borg Donkin
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Alle indlæg dækker kun den enkeltes mening, og ikke
nødvendigvis SF-Helsingørs

Bestyrelsesmøder 2018 - 1. halvår
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

3. januar
7. februar
7. marts
4. april
2. maj

Alle bestyrelsesmøder starter
klokken 19.00 i 3F’s lokaler på
Rønnebær Alle 106, 3000 Helsingør.

>

Møderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

>

Baggrundsgruppemøder 2018
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

18. januar
8. februar
15. marts
(11. april )
17. Maj		

ØK 22-01
ØK 19-02
ØK 19-03
ØK 23-04
ØK 22-05

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

