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Siden sidst, formanden
StaFetten Nyhedsmodul

SF-Helsingørs nye
nyhedsmodul er
nu kommet op at
køre. Bestyrelsen
og webmaster
håber, at i vil tage
godt imod det, og
ikke mindst bruge
informationerne,
når det sendes ud.
Årsagen til, at bestyrelsen har igangsat
initiativet er der selvfølgelig en årsag til.
Fremadrettet bl.a. at lægge StaFetten
online, det vil sige at den skal læses på en
computer, eller en mobil enhed.
Ikke alle i SF-Helsingørs bagland er begejstret for denne StaFet-løsning. Men ved
at lægge den online kan partiforeningen
spare kr. 4700 kr. pr. år. Det er en slat
penge. Der er dog det problem at Partiforeningen fortsat har medlemmer der ikke
har en e-mailadresse, og disse bliver koblet
af, og særligt hvis de ikke er på ”Nettet”, så
de heller ikke der kan læse StaFetten. Der
er snart generalforsamling og måske et
emne der bør diskuteres. StaFetten er
i hvert fald ikke død.

overblikket. Stort set er princippet i
forhandlingerne, at partierne skal krydse
af – Ja eller Nej til en besparelse, hvor
konsekvenserne ikke tekstmæssigt er klare
og tydelige i info-feltet. Set i bakspejlet
kunne det måske være en ide, at der for
hver forslag blev en parti-afstemning.
Ud fra disse afstemninger ville knasterne
hurtigere kunne analyseres, forståes.
Lukning af Abildvængets bibliotek, flytning
af Klubben har bl.a. været oppe i pressen.
Det er ikke SF’s kop te skal understreges.
I det budgetmateriale/den mappe vi som
suppleanter fik udleveret, var disse forslag
ikke nævnt. De kom ind fra sidelinjen i en af
forhandlingsrunderne.
Psykiatrien i budgetforslagene var "spændende læsning". Hurtigere hjemtagning af
”behandlede” borgere ville gøre en besparelse. Men hvad kan/vil kommunen tilbyde
disse borgere – for at sige det mildt –
ingenting. Tidligere års nedskæring af bl.a.
Bo-støtte-ordningen, urealistisk
kasten rundt med den patientgruppe
til plejehjems-aktiviteter, steder hvor
personalet ikke er uddannet til at være

Vores skift af kasserer, har været en
meget lang procedure, men er nu
kommet på plads, så nu skulle der blive
110% overblik over økonomien.

Budgetforliget

Som 1. suppleant var jeg
med på sidelinjen. Interessant
oplevelse og måske særligt
denne gang at opleve en
meget presset tidsfrist. Jeg
tør godt sige, også som ny
deltager, mister man hurtigt
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støttende er tilbuddet. Kommunens
”Recovery” psykiatripolitik (at komme
sig på sin egen måde) har kommunen
misforstået. Der kan ikke regnes med, at
borgeren kan det hele selv, der er en årsag
til at de er under behandling. Tænk hvis
man behandlede en somatisk udskrevet
borger, f.eks med nye hofter på den måde,
blev der et ramaskrig.
Flytning af Klubben, nedskæring på
personale, professionel støtte/rådgivning
er konsekvenserne. Det kommer til at
koste - menneskeligt og økonomisk i den
sidste ende. Her klart et regnearks- et
administrationsprojekt. Det står selvfølgelig
for egen regning.
I budgetforhandlingerne taltes kun om
besparelser, som sjovt nok i terminologien
kan fremstå som indtægter. Hvad med reelle indtægter. Skal den private virksomhed
FCK-Helsingør fodbold f.eks. kun betale kr.
300.000 i leje for et stadion til omkring de
100 mio. som det sikkert løber op i 0,3%
i husleje! Her kunne vi måske havde
undgået lukning af Abildvængets Bibliotek.

På samme måde kunne vi også have
undgået flytning af Klubben ved at finde
indtægter på andre områder, så det
ikke går ud over dem der har det svært.
Desværre blev bl.a. vores skattestigning
nedstemt.
SF samt heldigvis et flertal fik standset
en øget elevnormering i vores folkeskoler.
SF mangeårige politiske, ”Minimum
normering i daginstitutioner” kom igennem.
At C og A partierne udmelder, at det er/
var deres hjertebarn, må udfordre deres
samvittighed.
Trods mæthed af at spise nogle kameler er
der dog ting SF fik indflydelse på. Dette kan
der læses om i Bentes budget-indlæg her
i bladet.
Så kære medlemmer: Vi må fremadrettet
have tilført nogle medlemsressourcer til
kommende budgetforhandlinger. Vi afholdt
et budgetmøde, det var godt men kan
sikkert blive bedre. Næste gang bør vi
være flere på sidelinjen. ■

SF - Solidarisk kontingenter for medlemmer
I SF betaler vi kontingent efter
indtægt, solidarisk. Kontingentet fastsættes af vores landsledelse og er for tiden:
A-medlem:
Årlig bruttoindtægt under kr. 175.000:
kr. 25,00 pr. måned.
B-medlem:
Årlig bruttoindtægt mellem kr. 175.000
- 250.000: kr. 50,00 pr. måned.

C-medlem:
Årlig bruttoindtægt over kr. 250.000:
kr. 75,00 pr. måned.
Byrådsmedlemmer betaler 10% af
deres løn i partiskat. Som valg tilforordnede ect. betales også 10% i partiskat.
Dette dog til SF-Helsingør.
Tjek dit kontingent - TAK
Du kan altid ringe til formanden

Dit medlemskontingent, opkræves af SF-Christiansborg.
Skal du have justeret dit kontingent +/÷ kontakt:
Medlemsadministration: Pernille Kristensen
pernille.kristensen@ft.dk eller på Tlf. 33374456
StaFetten nr. 4/2019
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Bertel Johansen, maskinmester

Vores fælles politikudvikling
Socialistisk Folkeparti`s tidligere formand,
ex. skatteminister og ex. udenrigsminister
Holger K Nielsen underholdt for nylig en
flok 60-plussere i en fornøjelig times tid på
Vandrerhjemmet. Som nu afgået kunne han
tale lidt frit og anekdotisk om hvad der i
hans tid er sket i politik, godt og skidt, men
én ting gik igen: De elektroniske mediers
udvikling til forjagede og forsimplende og
fordrejende aktører og den langsomme
afvikling af den debatkultur og politikudvikling i det offentlige rum som skiftet til
elektroniske medier har medført.
Det kunne jo udlægges som 60-plussernes
hang til ”gamle dage,” men Holger`s mange
konkrete eksempler på hvor meget politik
det har ødelagt og hvor meget det har haft
af negativ betydning for det politiske liv,
dokumenterede noget andet.

endeligt afskaffet under Villy Søvndal til
fordel for den prisbillige elektroniske afløser.
Men man får kun hvad man betaler for, og
billigere blev det jo heller ikke, kontingentet
faldt ikke, og partierne på Christiansborg
har aldrig haft flere penge til netop
partiarbejde end nu.
Så medlemsbladet Folkesocialistens
blev ikke afskaffet som en nødvendig
spareøvelse, men var en tankeløs
udskiftning af et kvalitetssikret
medlemsmedier til politikudvikling til
fordel for flere ansatte partimedarbejdere
med egne personlige karrieredrømme på
Christiansborg.
Dette blot som et lille memento i anledning
af STAFETTEN`s død i den virkelige verden
og genopstandelse på den virtuelle sky. ■

Tingene ændrer sig,
og nye måder kommer
til. Nostalgien fra
dengang vi startede
programdiskutionerne
på Livø i -77 og fortsatte
på Landsmødet kunne
han og jeg hygge os
med, men den medlemsinddragelse
partiavisen Folkesocialisten stod for
savnes, for ikke at tale
om dengang vi havde
Socialistisk Dagblad
til gennemtænkt
meningsudveksling
og oplysning.
Denne politiske
debatkultur blev i SF
4
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Katrine Bertelsen, journalist

Fodboldbanen på Mads Holms vej
– hvad skal den bruges til?
For nylig blev kommunens borgere oplyst om, at fodboldbanen på Mads Holms
vej i Helsingør skal nedlægges og området
udlægges til byggeri. Dermed er fodboldbanen rykket over i kassen med arealoptimerings-områder. Arealoptimering betyder,
at nogle af kommunens grunde skal
sælges til højestbydende, og der kan
bygges på området. Disse arealoptimerings-områder er der en del af i kommunen, men det er svært at finde en
opdateret liste over arealerne.
Fodboldbanen på Mads Holms vej er nu et
af de områder, der er blevet overflødig, da
skolen ikke skal bruge den mere, og den
bruges nu hovedsaglig til hundeluftning.
Men hvad skal man så bruge den grund
til? Fakta er, at den ligger 6-8 meter under
det omgivende landskab, og er et noget
sumpet område. Mod syd skygger et større
fantasiløst etagebyggeri på Kongevejen for
solen, mod vest, nord og øst ligger villaer
og lavt etagebyggeri på Mads Holms vej

og på Belvederevej. Området ligger til
gengæld meget bynært, og tæt på indkøb,
læge, station etc.

Her er et forslag der er ganske
gratis, og slår flere fluer med at
smæk.

Brug niveauspringet til at etablere en
parkeringskælder i et eller to dæk. Så
er en del af den gamle bydels parkeringsproblemer løst, og området kommer op i
niveau med de omkringliggende arealer
og får mere lys. Ovenpå kan der bygges
seniorboliger (ikke ældreboliger) i varierende størrelser, gerne med terrasser og
fælles faciliteter som fælleshus, gæsteværelser, lille park mm. Det burde en
kommune der stiller krav, en ansvarlig
bygherre og en god arkitekt kunne klare.
På den måde får vi løst flere udfordringer,
og byen får nogle af de attraktive seniorboliger (med bynær beliggenhed) som
mange ældre ønsker, og som der er
mangel på.
Hundelufterne må gå
lidt længere til Kong
Peders park, men
det et alternativ, der
er til at sluge, hvis
området til gengæld
ikke bliver plastret til
med højt, grimt og dyrt
etagebyggeri. ■
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Redaktionen, Anders Wilsbech

Arealoptimering
Som redaktør af StaFetten, kan jeg ikke
undlade, når plads haves at tage en StaFet,
for måske derved at komme hele vejen
rundt, inden SF-politikken på området
kommer i mål.
Katrines forslag til “arealoptimering af
Mads Holm Vejs fodboldbane” viser med
al tydelighed at der er interesse, viden
om nære lokaliteter og observationer.
Denne viden må være til stor hjælp for
”administrationen” hvor måske mange ikke
er bosat i kommunen. Dette bekræfter
bl.a. vigtigheden af at kommunen får
implementeret Borgerinddragelse.
Arealoptimering i kommunalt regi/
terminologi på godt gl. dansk oversættes
med - salg af kommunens, borgernes
arealer til investorer så arealer kan
bebygges. Er disse Arealoptimeringer
samlet set til gavn for kommunen og dens
borgere på den lange bane ?

ind på den generelle mangel på P-pladser i
det bynære. Her får kommunen igen
nu en mulighed for en løsning af P-forholdene. Kommunen har i andre “arealoptimeringsprojekter” overset eller glemt/ikke
tænkt på det accelererende P-problem der
er i Helsingør by. Og hvad fremadrettet flere borgere, flere biler betyder.
Der har være flere muligheder inden for de
sidste par år til løsning af problemet. Jeg
kan nævne Kampfeldt, grunden overfor
Byskolen, Kulpladsen ved havnen, som
nu skal bebygges og Kampfeldt grunden
planlægges nu også til udstykning. To
bynære områder, pladser og derfor oplagt
til at lave P-pladser.

Katrines indlæg/forslaget kommer bl.a.

Forretningslivet, butikkerne i byen klager
over de manglende P-pladser, og mener,
at det bl.a. er med til, forårsager butiksdøden. Denne butiksdød bliver jo også
understøttet bl.a. af ovenstående og
nu måske mere indirekte via tilladelse til
Drive-in restaurant i periferien af byen som

❶ Kampfeldt grunden - "solgt"

❷ Kulgrunden "Solgt"

❶
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signalerer: ... Blinkende skilt - Kør ikke ned i
Helsingør by, bliv siddende i ”bilen” og spis
her …
Det værste er, at administrationen og nogle
politikere argumenterer for endnu en Drivein restaurant at det skaber arbejdspladser!
Hvor mange arbejdspladser mister
Helsingør By så til gengæld?

SF kan selvfølgelig tage den beslutning, at
vi ingen biler vil have i Helsingør by og så er
det løst. Dette er gjort i mange provinsbyer
bl.a. i Svendborg og Fåborg. Disse byer har
dog i tæt relation til byen oprettet P-arealer.
I ovenstående ligger der yderligere nogle
”StaFetter” som ville være rart at nogle af
medlemmerne tog. ■

VIGTIGT - HUSK

@

Vi mangler fortsat e-mailadresser på 7 medlemmer.
Vi har adresserne, så de modtager dette nummer af StaFetten.
Når StaFetten bliver ONLINE får de fremadrettet ikke den mulighed
Send mailadressen til Anders Wilsbech, formanden på aw@privatmail.dk
eller ring til formanden på M: 2462 2880
SF hjælper dig gerne med teknisk support - så godt vi kan.

Redaktionen

Borgerinddragelse – Status

Den 25. nov. havde §17-udvalget foretræde for byrådet
Nogle af udvalgets medlemmer har
gennem lokale møder / samling gennemgået det af kommunen redigeret oplæg.
Alt i alt har teksten fra det vedtaget
i §17-udvalg forholdt sig udvalgets oplæg.
Desværre er der i kommunens flot opsatte
udgave forsvundet nogle vigtige tekst/
meningselementer, som blev vedtaget på
udvalgsmøderne. Nu må vi så vente på
hvad byrådet finder ud af. ■

Til

ret
n
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Bente Borg Donkin - Byrådet

SF og budget 2020
Som sædvanlig,
var jeg lige ved
at skrive, er
Helsingørs økonomi
udfordret. Vanen
tro starter (alle)
budgetlægninger,
med en præsentation om hvor sløjt
rigets tilstand er.
På ’’mirakuløs" vis findes der løsninger, og
det viser den brede budgetaftale for 2020
da også.
Vi er udfordret på økonomien med øget
pres på sundhedsområdet, det særlig
sociale området og for udsatte børn. Det
ved vi godt.
Vi kender historierne, hører det fra venner
og bekendte og læser fortvivlede beretninger om behov for bedre ældrepleje, flere
bosteder, bedre psykiatri tilbud og behov
for flere og særlige tilbud til handicappede.
Men også den positive side af sagen.
Vi lever alle længere, på trods af sygdomme, også folk med handicap og udviklingsforstyrrelser. Så demografien udfordre os.
SF gik til forhandlingerne med ønske om
bedre sammenhæng indenfor ældre området, bedre normeringer i daginstitutioner så
behov for særlige indsatser blev forebygget,
en sikkerhed af at socialpsykiatri området
ikke blev udsultet og miljøtiltag som sikre
Øresunds vandkvalitet.
SF har tidligere foreslået besparelser på
lederniveau og administrationen i stedet
for færre hænder i kommunale kerneområ8

der. Anmodet om at holde igen med nye
anlægsforslag. Og ikke mindst tilbagerulle
tidligere skattelettelser og øge selskabsskatten.

Vi fik en del og gav en del.
Sådan er for-handlinger.

SF er et parti der bider sig fast også i
de upopulære besparelser for at sikre at
udmøntningen af dem ikke bliver så brutal.
Besparelser der tilgodeser alternative
tilbud eller sammenlægninger kontra
nedlæggelser ser vi muligheder for, at
påvirke ned i de mindste deltaljer. For
deltaljerne i afskedigelser om personalet,
sikres fratrædelse eller et nyt jobtilbud,
omlægninger af arbejdsopgaver eller
organisationsændringer har også en
betydning.

Jeg er mest glad for

• sikring af sammenhæng på ældreområdet, så der skabes større tryghed
omkring dominoeffekten når sygdom
rammer en.
• Flere hænder omkring omsorgen for
vores børns opvækst (husker I sloganet
“en pædagog har kun 2 hænder”?)
• Og sikring af social udsatte med
fastholde af gode botilbud
• Og bedre overgange fra psykiatrien til
tilbagevending til hverdagslivet.
• På miljøområdet at vi sikrede en
vaskeplads til lystbåde så giftige
miljøstoffer ikke vaskes direkte ud i
Øresund.
StaFetten nr. 4/2019

• At vi sikre et udvidet natherberg for
udsatte i sammenhæng dog med et nyt
klubtilbud kontra bare en lukning.

Jeg er ærgelig over

Jeg er mest ærgerlig over at Abildvængets
bibliotek lukker, inden det står tydeligt
hvordan et nyt kulturhus er sat i tydelige
rammer. Ærgerlig over at der ikke er
solidaritet omkring tilbagerulning af tidligere
skattelettelser, så forældre og ældre må
bøde med forhøjelse af egenbetaling.
SF er optaget af at der er god og tydelig
formidling af byrådets beslutninger. Både
dem vi er kritiske over og dem vi er tilfredse
med. Jeg følger alle implementeringer
af aftalerne tæt. Indflydelse i de “svære”
beslutninger skal sikres for brugerne.Så
læs budgetavisen grundigt igennem.
(Den ligger på Kommunens hjemmeside,
har også været bragt i Gratis-avisen
Nordsjælland)
Kom til vores baggrundsmøder og
medlemsmøder. Bland dig med stort og
småt. Kun sådan kan vi sammen udvikle
Helsingør så SF værdier får større kraft. ■

Sådan fordeler udgifterne
sig i 2020
BY-, PLAN- OG MILJØUDVALGET (MIO. KR. 141,4)
KULTUR- OG TURISMEUDVALG (MIO. KR. 85,0)
IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET (MIO. KR. 34,2)
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG (MIO. KR. 1.066,0)
OMSORGS- OG SUNDHEDSUDVALGET (MIO. KR. 924,4)
SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET (MIO. KR. 1.202,3)
ØKONOMIUDVALG (MIO. KR. 687,7)
DERTIL KOMMER ANLÆGSUDGIFTER (MIO. KR. 117,4)
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SF-Helsingør - lokalpolitik - psykiatrien

Psykiatrien
SF-Helsingør er nu ved at lægge
sidste hånd på vores lokalpolitiksom vil blive fremlagt og debatteret
på et medlemsmøde i januar
måned. Bringer her oplæg, udkast
til social- og psykiatri politikken

Overordnet ønsker SF-Helsingør at borgere med en psykiatrisk diagnose har et godt
sammenhængende patientforløb. Med
dette mener vi en samlet koordineret indsats i det regionale sundhedsvæsen
– der hænger sammen i et forløb med
den kommunale indsats. Det vil sige,
der skal være fokus på selve forløbet
fra indlæggelse til udskrivning – og evt.
genindlæggelse . Der skal være fokus på
kvaliteten i indsatsen internt i regionen –
internt i kommunen – men specielt fokus på
overgange mellem den regionale indsat og
den kommunale indsats.
Man skal lytte til borgerens ønsker og behov og være forpligtet til at inddrage pårørende.
Der skal tales i et sprog, som alle brugere
og pårørende forstår.
Sagsbehandlingen skal ”speedes op”. Lige
nu har borgere med diverse somatiske
sygdomme (også ubetydelige) meget
strikse rettigheder om hurtig behandling
– borgeren med en psykiatrisk diagnose
har ingen rettigheder – dette skal vi have
ændret.
Der skal laves en koordinering (forpligtende
aftale) mellem region og kommune, så det
sikres at patienten ikke ”falder mellem flere
10
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stole”. Det skal sikres at sagsbehandlere
har den rette kompetence, så det sikres at
borgeren ikke ”kastes rundt i systemet”.
Der skal være den hjælp, som borgeren har
brug for efter udskrivningen. Hjælpen skal
ikke være afhængig af at medarbejderen
skal på kursus – have ferie – være syg –
eller barn syg – borgeren skal have den
hjælp, borgeren er visiteret til.
Der skal etableres psykiatriske team – så
der kommer personer hos borgerne, der
kender de udfordringer borgerne har. Det
vil sige alle de indsatser omkring borgerne
skal være tilknyttet Psyk. Team – med dertil
hørende kompetencer.
Der skal etableres varierede former for
botilbud – alt afhængig af den enkelte
borgers behov.
Kommunen er forpligtet til at skabe ordentlig arbejdsforhold for medarbejdererne
inden for socialpsykiatrien med udgangspunkt i borgernes/klienternes psykiske
tilstand og deres formåen, mobilitet.
D.v.s. at skabe rolige samlede rammer,
og ikke kaste dem rundt i miljøer, som
ikke er tilpasses borgerne, og ikke mindst
sende dem steder hen, hvor personalet
ikke er uddannet til at håndtere denne
borgergruppe.
Borgere med psykiatriske diagnoser skal
hjælpes (der skal være minimumsrettigheder) i aktivering/ beskæftigelse – ud
fra deres formåen og behov.
■
Birgitte og Anders
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SF-Helsingør - lokalpolitik - socialpolitik

Socialpolitik
SF ønsker en socialpolitik i Helsingør, der
viser at hvert menneske har værdi og skal
behandles med respekt og værdighed.
Socialpolitik er med til at definere hvem vi
er og hvad vi vil som samfund. SF ønsker
at styrke et velfærds samfund der giver alle
mennesker mulighed for et godt liv – uanset hvor eller hvad de kommer fra.
Den udsatte borger skal blive herre i eget liv
(igen). Hjælp til socialt udsatte skal derfor
tage udgangspunkt i at styrke borgernes
egne ressourcer og handlemuligheder. Med
socialpolitiske initiativer skal man have respekt for og tillid til både borgeren og den
professionelle medarbejder.
Helsingør kommune skal bidrage med en
enkel og overskuelig adgang til sagsbehandling, hvor menneskelighed, faglighed
og sammenhæng er tænkt ind i lovgivningens rammer.
Mennesker med særlige behov skal
inkluderes i fællesskabet. SF tror på at
mennesker ønsker at klare sig selv, med de
ressourcer de nu engang har til rådighed.
Mennesker med særlige behov, fysisk eller
psykisk skal tilbydes relevante træningstilbud eller behandlingsformer. Jo tidligere
indsatsen tilbydes, jo større mulighed for at
kunne klare sig selvstændigt senere i livet.

SF vil arbejde for:

• En særlig indsats for udsatte kvinder.
Gerne skærmede enheder i herberg
og med tilbud målrettet til voldsramte
kvinder.
• Tilbud til børn af stof og alkoholiserede
forældre.
• Opsøgende indsats for psykiske syge
unge ved indlæggelse og udskrivning.
StaFetten nr. 4/2019
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• En sammenhængende proaktiv indsats
på børne og ungdomsrådet.
• Tilbud om hjælp til rådgivning om
gældsanering.
• En indsats for at forebygge ensomhed
hos både unge og gamle.
• En sammenhængende indsats mellem
social og sundhedsområdet for flygtninge og deres børn.
• Vi skal sikre anbragte børn en kontinuerlig skolegang.
• Vi skal styrke sundhedsplejen og tilbud
til nye familier, så barnets og familiens
start bliver så tryg som muligt.
• Børn og voksne med erhvervet hjerneskade skal sikres en kontinuerlig rehabiliterende indsats gennem livet.
• Der skal være fokus på overgange fra
region til kommune både for somatiskeog psykiske dianoser.
– man skal simpelthen være bedre til at
arbejde på tværs. Der skal være mere
fokus på ”den røde tråd” indenfor arbejdet i kommunen – lige nu er det frakmenteret opgaveløsning – hvordan kan
vi gøre arbejdet med de psykisk syge
til en sammenhængende koordineret
indsats, som ikke er så langsommelig.
Hvordan kan vi undgå genindlæggelser.
Man skal høre på hvad brugerne og de
pårørende ønsker.
■
		
Pernille og Bente

Følgende politikker er på vej
Økonomistyring-styring, Grøn
omstilling og miljø, Ehvervspolitik,
Kulturpolitik og By- og Planpolitik.
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Bertel Johansen, maskinmester

Kulturløst Byråd
Budgetforliget indeholder, at Abildvængets
Bibliotek lukker. Tidligere lukkede Byrådet
også biblioteket på Vapnagård, og hver
gang er begrundelsen en ret beset meget
lille udgift på kulturbudgettet der let kunne
være fundet ad anden vej, hvis der havde
været en smule vilje.

Bogen som samfundsforudsætning
Der er en grund til, at det demokratiske
oplyste velfærdssamfund kun omfatter et
ret lille mindretal af klodens befolkning.

Det er ikke kulturpolitik, men en langsom
afvikling af det oplyste demokratiske velfærdssamfunds fundament.

Men vi kan notere os, at disse har et sammenfald med, hvor lande og stater i et par
hundrede år har sørget for at lære børn at
læse med offentlig tvungen skolepligt og
sørget for at udbrede oplysende læsning
bl.a. med nem biblioteksadgang.

Uden den viden og den refleksion der opstår ved læsning af verdenslitteraturen
uden elektronisk filter, bliver det vanskeligt
på sigt at forvente folkelig opbakning til
netop denne samfundsmodel der er den
mest komplicerede og udfordrende verden
endnu har set. Så den er ikke specielt nem
at holde i live.

Men kulturløsheden breder sig, og Byrådet
går forrest. Biblioteker erstattes af billige
kulturhuse, men ikke nok så meget kommunalt kulturhus med events, symposier,
performance, gadegøgl og veganer-spisning
kan erstatte litteraturens rolle som et
bærende element i det humanistiske
oplysningssamfunds fortsatte beståen.

Overladt til de elektroniske mediers ureflekterede og kortlivede hidsige meningsudveksling vinder den åndløse forenkling,
og det peger frem mod politiske modeller
kun de færreste i dag ønsker eller forventer.

Det vi ser nu, er det de fleste af os frygtede
ved kulturværftsprojektet. Dette ene
biblioteks- og kulturhus-projekt er så stort
og dyrt, at det nu suger alle kulturpengene
til sig. Og trods sin størrelse er det alligevel
ubrugeligt for vores eget
symfoni-orkester, Sjællands
Symfoniorkester.
Så når vi føler trang til
at opleve civilisationens
ypperligste frembringelse:
Et fest-klædt Symfoniorkester fremføre de store
værker i en smuk sal, skal
vi køre langt udenbys.
Og skal der lånes lidt
verdenslitteratur skal
vi nu alle sammen ned
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på Havnen, men uden at Byrådet har
bekvemmet sig til at skabe ordentlige
adgangsforhold med parkering for de der
nu får lang vej til Bogen.

Sparemuligheder andre steder

Pengene skal passe på budgettet, og et
lille satellitbibliotek som Abildvænget har
ikke flere ansatte, end at det som sparefigur naturligvis kan findes andet sted i en
kommunal butik med 4.050 ansatte. Nå
alene ansættelsesgruppen med én eller
anden akademisk titel er vokset med
33% på 10 år, må der
være muligheder i dette
administrative lag af
plagsomme projekt-magere.

have? Skal det hele være kommunalt?
Også Marienlyst Slot udvikles nu som
kommunalt projekt og koster helt
uforholdsmæssigt meget p.g.a. alder og
forfald og fredningskrav. Så der er masser
af muligheder for at tilpasse budgettet
uden at nedlægge et lille samfundsnyttigt
satellitbibliotek.
■
1043 underskrifter blev afleveret for
nej til lukning af Abildvænget biblioteket

Eller man kunne tage den
logiske konsekvens af, at
Toldkammeret kun ligger
450 meter fra Kulturværftet
og lukke og sælge det ?
Der foregår jo sådan set
det samme begge steder,
så hvor mange kommunale
eventsteder skal vi egentlig
StaFetten nr. 4/2019
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Redaktionen, Anders Wilsbech

Kan kun blive til et NEJ
Kært barn mange navne!

Krydstogtkaj, Fliskaj (husk "l"), Multikaj,
Erhvervskaj. Ja - hvad bliver det næste
kælenavn for at få borgerne, politikerne til
at sluge projektet. Som SF i Helsingør kan
det være meget svært at finde bare et argument for ovenstående kajprojekter. Dette
selvfølgelig sat i perspektiv, relateret til SF
politiske standpunkter og holdninger.
Projektet er estimeret til 250 millioner
kroner bare for anlægsarbejdet. Et
areal på 9-10 fodboldbaner. Heri
ligger der ikke, hvad den tilhørende infrastruktur påkræver. Heri
ligger heller ikke de miljømæssige omkostninger. Busser frem
og tilbage når der tales om
krydstogtgæster.
Når der så tales om Multikaj,
Erhvervskaj er vi ude i et omfang
som Helsingørs infrastruktur og beliggenhed overhovedet ikke forsvarligt kan understøtte følge aktiviteterne.
Kraner, losning til og fra, oplagspladser
samt den medfølgende lastbiltransport.
For at nævne endnu en ting. Investorerne,
hvis de er der, vil fremadrettet få en ret,
byggeret på deres/dette areal. En sådan
ret vil kommunen aldrig nogen sinde kunne
håndtere.
Det er også bekymrende, at havnebestyrelsen (hele ØK-udvalget) har sagt ok for
at havnen ansætter en person der har til
opgave at søge EU om midler til en af de
mange "kælenavne" for et kajanlæg.
■
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SF - Helsingør

Webmaster
Kære medlemmer

I må i fremtiden forvente, at nyheder, info,
invitationer bliver sendt ud i det nye nyhedsmodul. Der vil dog fortsat være nogle
nyheder med kort responstid som udsendes via hjemmesiden, uden billeder da det
tidsmæssigt er hurtigere.

Base for
unge

StaFetten vil
blive sendt ud
via nyhedsStaFetten
modulet. Her
vil der være et
link markeStaFetten sendes
ret med en
videre til 2020
StaFetten ønsker
pil. Når der
alle en god jul,
et godt nytår når
klikkes på
vi når så langt
pilen, billedet
kommer StaFetten frem
som du så
kan læse. Det
kan du gøre på en af dine mobile enheder.
På hjemmesiden vil StaFetten fortsat altid
ligge, kunne læses og Downloades.
Helsingør

Nr. 3. september 2019

Side 2.
Siden sidst

HELSINGØR

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

Side 3
Børnehavenormeringer

Side 4
Skal Helsingør have
en whistle blower
ordning?

s

Side 5
Kortsigtet tennishall
løsning

Side 6
Hvorfor International
Fælles Jura
Side7
Borgerinddragelse

Side 8
Det fredede Øresund
Side 10
Budget 2020-23

Alle debatindlæg dækker kun
den enkeltes mening, og ikke
nødvendigvis SF-Helsingørs

www.sfhelsingor.dk

Velkommen til vore nye medlemmer
Gaya Petersen, Jørgen Nimb, Vagn Hansen

og Erik Nørlem

HUSK AT OPLYSE JERES MAILADRESSE
Ellers mail til formanden, Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk

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

http://www.sfhelsingor.dk
StaFetten nr. 4/2019
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SF-Helsingør

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

Peter Lauesen har desværre været nød
til at trække sig af private årsager.
Kasserer
Gunvor Johansen
Nannasvej 18
3000 Helsingør
gujo0307@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
ovekyhn@sol.dk
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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Bestyrelsesmøder 2020
Onsdag 8. januar
Onsdag 5. februar
Onsdag 4. marts
Onsdag 1. April
Alle bestyrelsesmøder starter klokken 19.00
i 3F’s lokaler på Rønnebær Alle 106

>

Møderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

>

Baggrundsmøder 2020
Torsdag 16. Januar
Torsdag 6. februar
Torsdag 18. marts
Torsdag 16. april

>

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
SF 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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