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Bestyrelsen siden sidst

❦

Vi har været lidt Corona-underdrejet, men påbedste beskub arbejdet
videre med div. opgaver.

Valg

Efter at have undersøgt
flere muligheder for at give vores medlemmer en mulighed for at afgive deres stemme/
godkende de opstillede kandidater til byrådsvalget i 2021, uden at mødes fysisk, har
vi opsat nogle løsninger som skal besluttes.
Katrine og Anders har holdt møde med bl.a.
Jannik Augsburg, vores gamle formand,
for at få de formelle og juridiske kriterier på
plads. Det er endt med følgende konklusion: at en stemmeafgivelse via vores hjemmeside, vil være nødvendig. Webmaster er
i gang med at få sat en løsning op. Alt dette
for at gøre det korrekt i forhold til vedtægterne i disse Corona-tider.
Afstemningen kan/skal gøres anonymt (dog
med sikkerhed for, at ingen afgiver stemme
mere end en gang), Vi foreslår at stemmeafgivelsen går direkte fra hjemmesiden på
mail til to uvildige, der tæller dem op. Jannik
Augsburg og Sten Olesen kan foreslås som
stemmeoptællere. Ellers er vores to revisorer også en mulighed.

Partiliste/sideordnet opstilling
Det primære ved det kommende kommunalvalg er, at SF kommer til at stå stærkt.
Vi har to muligheder:

kandidaterne aftaler indbyrdes, (evt. ved
lodtrækning) rækkefølgen.
Vores byrådsmedlem Bente har gjort og
gør et stort godt arbejde. Denne viden og
ageren bliver til en kompetence, som vi tror
at ingen er interesseret i at miste. Derfor
foreslår vi Bente som spidskandidat (står
først på listen).

Fredslisten
– den tredie opstillingsform
Navnet lyder alvorligt, som om der er ufred.
Det er der absolut ikke. Denne listeform betyder, at kandidaterne selv bliver enige om
rækkefølgen om, hvor de skal stå på stemmesedlen. Denne form har SF-Helsingør
tidligere anvendt. Medlemmerne skal her
blot godkende kandidaterne.
Når rækkefølgen, 1,2,3,4, ... er besluttet,
sendes den til medlemmerne, om de er enige i rækkefølgen. Hvis de, altså flertallet evt.
ikke er det, ja, så skal vi så opsætte en ny
valgprocedure og en stemmeafgivelse for
medlemmerne, hvor antal personlige stemmer på kandidaterne giver rækkefølgen. Så
er vi tilbage til de to første opstillingsformer.
Den sidstnævnte Fredsliste er nok at
foretrække. Medlemmerne kan læse om de
opstillede kandidater i det næste andet sted
i StaFetten og kommer også på SF Helsingørs hjemmeside. ■

Partiliste, hvor vores medlemmer bestemmer rækkefølgen af kandidater på stemmesedlen.
Ved Sideordnet opstilling godkender medlemmerne de opstillede kandidater, og
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Deltag
i bestyrelsesarbejdet
Det er ingen hemmelighed at bestyrelsen i
SF Helsingør tildels består af Tordenskjolds
soldater. Sådan behøver det ikke at være. Vi
mangler flere gode hoveder og hænder, og
vi kan godt bruge dig!

❦

Bestyrelsesarbejdet er god måde at blive
involveret i det politiske arbejde, og da vi
kun holder et møde om måneden, er det
overkommeligt.
Du behøver ikke at brænde for et bestemt
emne, men har du noget på hjerte, er det
også en måde at blive klogere på.
Lad os høre fra dig, generalforsamlingen
kommer først i det nye år, (Hvis vi må afholde den) og her ville det være skønt at se
enmasse nye og nysgerrige ansigter.
SF-Helsingør har startet en hvervekampagne. Så er det bl.a. op til dig som SF'er at vi
får flere medlemmer. Nogle af vores medlemmer er flyttet til andre kommuner, nogle
har meldt sig ud. Glædeligt er det dog at
vi i dette kvartal har fået nye indmeldelser,
SF'er. ■

>> Bliv medlem <<
Du bliver linket over til
SF-Helsingør’s hjemmeside
hvorfra du kan melde dig ind

Hvervekampagne

Hvad kan jeg gøre

SF-Helsingør har igangsat en hvervekampagne. Dette bl.a. på baggrund af at vi er
mange flere i kommunen der stemmer SF,
i forhold til medlemstallet. Vi har brug for
flere aktive medlemmer, støtter til vores arbejde. Dette i høj grad relateret til når vi skal
have kommunevalget den 16. november
2021.

Det skal være nemt og sjovt at være
SF'er.

Mange nye medlemmer.
Som i altid kan læse her i StaFetten byder
vi de nye medlemmer velkommen. I dette
kvartal 6 nye medlemer. Velkommen til dem.
StaFetten nr. 4/2020

Ud over at du har modtaget et nyhedsbrev med ovenstående valmueillustration som du kan sende videre.
Du kan også gå ind på http://www.
sfhelsingor.dk/bliv_medlem
downloade ovenstående, og sende
det til en ven.

Tak for din hjælp
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Bente Borg Donkin
Bente: bente@donkin.dk

❦

Bente Borg Donkin
Bor i Helsingør.
Gennem de seneste 12 år har jeg arbejdet
på at optimere SF’s indflydelse i Helsingør
byråd. I perioden 2009-2013 havde vi fire
mandater, og i de sidste 2 perioder fra
2013-2021 har jeg været ene kvinde om at
repræsentere partiet.
Jeg er SF’er med livserfaring og hjertet på
rette sted og har politisk tæft for at samarbejde på tværs af forskellige politiske ståsteder. Med kreativitet og god støtte fra mit
bagland, har jeg fået sat markante SF-aftryk
på byrådets beslutninger... og jeg tager gerne en tørn til.
Vi står overfor store klima- og miljøudfordringer som vi skal finde lokale politiske
løsninger på. Jeg arbejder benhårdt for, at
regningen ikke betales med nedskæringer
på social-, børne- eller ældreområdet. Og
for at vi finder solidariske og bæredygtige
svar på udfordringerne, så vi med nye lokale
arbejdspladser kan tage hånd om affaldssortering, genbrug og klimasikring af overfladevand og spildevand.
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Jeg vil arbejde for at vi bliver flere SF’ere
i byrådet, som kan være med til at tage
ordentligt vare på kommunens borgere,
vores gamle byer og den smukke natur fra
Espergærde i syd og til Hornbæk i nord. Vi
skal bevare byens særpræg, og nybyggeri i
bykernen skal arkitektonisk kunne gå hånd
i hånd med de oprindelige bygninger, og
skabe en smuk ramme om et blomstrende
kultur- og handelsliv. Og skal vi værne om
naturen, så vi er attraktive for såvel de unge,
børnefamilierne som den modne generation.
Jeg arbejder lokalt som fysioterapeut og
hjerneskadekoordinator og har 3 voksne
børn og 5 børnebørn. Jeg er lige begyndt at
spille golf. Der rigtig svært, skulle jeg hilse
og sige, men jeg skal nu nok også få DET
lært! ■
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Katrine Bertelsen - Kandidat til kommunevalget
Katrine: katrine@katrine.dk

❦
Katrine Bertelsen
Freelancejournalist. Bor i Helsingør.
Jeg vil arbejde for at gøre Helsingør kommune til et endnu bedre sted at leve, med
klimavenlige og grønne løsninger på alle
fronter.

• Fjernvarmenettet skal udbygges, så flere
får adgang til klimavenlig energi.

• Vores fine gamle byer skal ikke ødelæg-

ges af smarte spekulanter. Alle har ret til en
ordentlig bolig – der er til at betale.

• Den trafikale situation i kommunen er

ikke god nok. Vi skal have flere cykelstier,
få mindsket den tunge trafik, og etablere
chikaner for at forhindre vanvidskørsel. Vi
skal sørge for at den kollektive transport er
hensigtsmæssig og tilstrækkelig.

• Vi skal arbejde for, at der er gunstige mu-

ligheder for erhvervsvirksomheder, så de har
lyst til at skabe gode arbejdspladser i vores
kommune. Vi skal lette bureaukratiet for
iværksættere.
StaFetten nr. 4/2020

• Vi skal fastholde og udbygge vores kulturelle tilbud, så alle kan deltage, også børn.
Vi vil ikke lukke biblioteker. Natur er også
kultur. Vi skal passe på vores dejlige skov
og strand.

Alle børn og unge skal have mulighed for
at dyrke idræt og sport. Bedre samarbejde
mellem skoler og idrætsklubber/idrætsfaciliteter.

• Vores børn skal have bedre normeringer i
institutionerne.

• Der skal tages bedre hånd om vores syge
og svage borgere, så de har samme muligheder som alle andre.

Jeg er gift med Erik og vi har to hjemmeboende hunde ;-). Jeg bruger fritiden på at gå
lange ture med hundene og dyrke sejlsport.
Og så elsker jeg at lave mad!
Mit politiske fokus ligger især på klima, miljø, natur og kultur/idræt. ■
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Pernille Brahe - Kandidat til kommunevalget
Pernille: pernillebrahe@hotmail.dk

❦

Pernille Brahe
Sygeplejerske
Bor i Helsingør
Jeg er 54 år og kommer oprindelig fra Frederiksberg og flyttede til Hornbæk i 1997.
Jeg har boet i byen i egen bolig i 20 år, og
hvor mine 2 voksne sønner er opvokset.
Nu bor jeg på 3 år i Helsingør i et alment
boligbyggeri. Det betyder at jeg har erfaring
med at bo forskellige steder i kommunen og
i forskellige boformer. Jeg elsker mangfoldigheden de forskellige områder i kommunen byder på, og jeg er rigtig glad for vores
fantastiske natur.
Jeg arbejder som sygeplejerske med stor
erfaring inden for både det kommunale og
regionale område. Jeg har gennem mit job
talt med mange mennesker der oplever
udfordringer med at finde rundt i sundhedsvæsnets tilbud og ikke mindst i overgangen
fra hospital til eget hjem eller kommunale
tilbud. Især overgangen fra hospital til eget
hjem eller kommunale tilbud trænger til optimering.
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Kommunens ældreområde kan tænkes
langt mere kreativt, her tænker jeg bl.a. på
aktivering af ældre borgere der sidder hjemme alene, har mange forskellige mennesker
i deres hjem ugen igennem og som oplever
et presset personale, der ikke har tid til omsorg og nærvær. Personalet der arbejder i
hjemmeplejen skal løftes og føle værdighed
og anerkendes og respekteres. Der er et
stort behov for en stemme, der vil kæmpe
for de mennesker, der ikke har et bredt
netværk eller en økonomi, der kan købe
private ydelser. Den stemme vil jeg gerne
repræsentere.
Vi bor i en kommune der byder på mange
skønne og bevaringsværdige områder, dem
skal vi sikre og værne om. Vi skal tænke på
fremtiden med flere grønne og åbne pladser
hvor naturen kan nydes af alle og hvor børn
har kort afstand til en legeplads.
Jeg er bestyrelsesmedlem i partiforeningen
Helsingør. Jeg er repræsentant i Storkredsen for SF-Helsingør.
Bestyrelsesmedlem i RegionHovedstaden.
Jeg interesserer mig for den del af politikken, hvor vi kan have direkte indflydelse, og
jeg vil gerne ind i Helsingør Byråd som et
nyt ansigt, der repræsenterer SF. Jeg kæmper for social retfærdighed og et grønt miljø
til gavn for alle borgere i Helsingør. ■
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Redaktionen, Anders Wilsbech
Anders: aw@privatmail.dk

❦
Anders Wilsbech
Pensioneret Grafisk Designer
Bor i Snekkersten
Har nu gennem mange år og fortsat aktiv
i lokale foreninger for bl.a. at fremme en
dialog mellem borgere og kommunen,
borgerinddragelse. Sidder i SF-Helsingør
bestyrelse, "formand"
Mine fokusområder er, at borgerne, børn,
unge, voksne som ældre skal inddrages i
de kommunale forhold der vedrører deres
dagligdag og fremtid. Det kalder jeg borgerinddragelse. Det kræver borgeransvar.
Vores børn er vores aktiv. Derfor vigtigt at
institutioner, skoler og dets personale har
et arbejdsmiljø, som smitter af på børn og
unge og giver dem en god start på livet og
deres uddannelsesmuligheder.
Borgere, som er fysisk/psykisk syge, skal
have en værdig sagsbehandling uden lang
sagsbehandling og systemets kassetænkning. En investering i mennesket skal sikre
fremtiden og vores velfærd.
StaFetten nr. 4/2020

Ved byudvikling, nybyggeri skal borgerne
i lokalområdet inddrages fra dag ét. Administrationen, Kommunen skal fastholdes i
de vedtagne visioner i lokalplanerne. Først
borgerinddragelse, dernæst udarbejdelse,
så høring til baggrund for endelig byggetilladelse eller lokalplan. Så er rammerne sat
for bygherre / investorer så disse ikke løber
med med hele gevinsten.
SF skal bevare og beskytte de store naturaktive værdier vi har. Vi skal skabe grønne
miljøer i by og land, for derved at støtte den
grønne energis udvikling. Her er borgernes
aktive medvirken en forudsætning.
Gift, har to voksne døtre bosat i Helsingør.
Naturmenneske der benytter og nyder vores
grønne og blå kommune. Spiller tennis og
bordtennis. Er aktiv i diverse tværpolitiske
interessegrupper for her også at være med
til at beskytte og udvikle de aktiver vi har i
Helsingør kommune. ■
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Bertel Johansen

Landets allerdyreste kulturbudget
- en debat, vinkel på budgettet

Disse fire er den officielle kommunale museums-liste, og de skulle vel kunne trives så
udmærket indenfor landets absolut højeste
skatteyderbetalte kommunale kulturbudget.
Men det gør de tilsyneladende ikke.

Helsingør har mange museer, og landets
højeste kommunale kulturbudget pr. borger,
sport og idræt ikke medregnet. Desuden
også mange statslige museumsseværdigheder og udstillinger, Øresundsakvariet,
Karmeliterklosteret, Kronborg, M/S Museet
for Søfart, Gurre Slotsruin og lidt endnu:
Danmarks Tekniske Museum.
De kommunale midler skal så dække Bymuseet, Skibsklarerergården, Flynderupgaard,
og Værftsmuseet, foruden lidt fornuftig støtte til de statslige som tak for deres bidrag
til byen.
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Den opmærksomme vil straks se, at der
mangler noget på denne kulturinstitutionsliste. Hverken Marienlyst Slot og Park er med
på listen, ligesom Kulturværftet og Toldkammeret mangler, og her har vi så nok noget af
forklaringen på, at Museerne vantrives selv
om kulturbudgettet har sprængt alle rammer.
En sammenligning med Hillerød kan være
særdeles relevant, da de også har en stort
statsligt kulturel turistmagnet i form af Frederiksborg Slot. Men kulturbudgettet i Hillerød er kun på 850 kr pr. borger pr. år, hvor
det i Helsingør er det dobbelte 1.650 kr.
Hvor bliver pengene så af ? Et godt gæt er,
at kulturmastodonten på Havnen, det såkaldte kultur-værft som en anden gøgeunge
har skubbet alt andet til side, og nu render
med broderparten af pengene, og tilmed
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❦
har kannibaliseret distriktsbibliotekerne så
kulturløsheden breder sig derude.
Kort sagt: Det hele er noget makværk, pengene fosser ud, uden at kulturen strømmer
tilbage til borgerne. Kulturværftet er et af
landets flotteste og mest rummelige provins-biblioteker, fint nok, men det var ikke
noget, nogen udenfor Byrådet manglede eller efterspurgte dengang Byrådet besluttede
det, og slet ikke da det så også kostede os
distriktsbibliotekerne.
Nu hænger vi på det, og vi hænger også på
et gammelt fredet slot som kongehuset for
længst har forladt. Det koster kassen bare

at holde det stående uden at det bruges til
noget, for museer har vi rigeligt af i forvejen.
Hele fire rigtige kommunale museer i en
provinsby er vel i overkanten.
Så noget må gøres, og her ligger det jo lige
for at tage Marienlyst Slot i brug til noget af
den kommune-kultur vi SKAL have og som
passer ind, f.eks. Musikskolen og de kreative fag der pt. er henvist til de skumle lokaler
i Toldkammeret, og så sælge Toldkammeret
til hvem som helst, bare én eller anden der
vil hjælpe os af med dette dystre skrummel
der dagligt minder os om byens uheldige
fortid som skøge for enevoldskongernes
sørøveri på Øresund.
Og hvis kulturværftet samtidigt
fik besked på, at alle aktiviteter
ud over bibliotekets kerneydelser SKAL give overskud og selv
betale personaleforbrug, lys og
varme og husleje, kunne der
måske blive råd til de rigtige
kommunale museer. Og hvem
ved: Måske til et kulturbudget
der ikke længere var landets
allerdyreste. ■

StaFetten nr. 4/2020
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Bertel Johansen

Hvem skal passe på Øresund ?
Rensningsanlæggene er for små når det en
gang imellem regner rigtigt meget. Det bliver
så i dagspressen til, at Sundet forplumres
med lortebakterier og at hele vandmiljøet
ødelægges.
På årsbasis skulle problemet angiveligt være
ca. 300.000 m3 beskidt vand, mest
regnvand, og en mindre del
normalt spildevand med
hvad det nu indeholder. Det er naturligvis galt nok, men
dog ikke værre
end ”en dråbe
i havet,” så
det forårsager næppe ligefrem
miljøødelæggelser.
En hurtig
beregning
viser, at det er
mindre end en
fem-milliontedel
af Øresunds vand
der i øvrigt er både
biologisk livligt og strømmende.
Men problemet skal naturligvis løses, og nogle plæderer for at det er grundejerne der skal
betale. Der nævnes beløb på 100.000 kr pr.
grundejer, hvilket f.eks. Helsingør Dagblad´s
redaktionschef finder rimeligt og i orden med
den begrundelse at ”vi alle har et fælles ansvar for klimaet.” Den bemærkning bruges tit,
men hvad i alverden har klimaet at gøre med
Byrådets forsømmelser på kloak området ?
10

Der bygges ud, udstykkes og annonceres
efter flere borgere, uden at rensningsanlæggene og kloaksystemerne er udbygget tilsvarende. Så skal det jo gå som beskrevet.
Og det er vel ikke kun grundejerne der benytter træk-og-slip og går i bad og vasker
tøj og har tag over hovedet med
afløb til kloak. De borgere
der ikke er grundejere er
næppe holdt op med
at bruge toiletter,
og der falder
også regn på
de tage de
som flest
gerne vil bo
under.
Det er en
fælleskommunal opgave at sørge
for kloakering
og rensningsanlæg, og dette
FÆLLES omfatter
alle skattepligtige
borgere i kommunen,
da vi alle er lige gode om
at nyde godt af kloakering og
rensningsanlæg. Og med en finansiering over kommuneskatten sikres det
også, at de der tjener mest også betaler
mest. Det er det der hedder en fælles og
solidarisk løsning på et fælles problem, i
stedet for at udpege særlige syndebukke
og skyldige borgere der skal betale det hele
på grundlag af nogle løbske og fejlagtige
ejendomsvurderinger. ■
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❦
Snekkersten strand

Lokalpolitisk program

Alle møderne er fra kl. 16:00 til 18:00
Tilmelding nødvendig så kaffe/kage stemmer
23. september
Emne: Bedre Psykiatri hos Birgitte Rasmussen
29. oktober
Emne: Kunst og Kultur i kommunen
26. november 		
Emne: Socialområdet - Investering i mennesker
17. december 		
Emne: Socialområdet - idræts og foreningsliv
28. januar 2021
Diskussion og samling af emnerne

Følg med på http://www.sfhelsingor.dk/kalender >>
StaFetten nr. 4/2020
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Vi skal have flere
kandidater til kommunevalget
Den 16. november 2021 er
der kommunalvalg.
Vi skulle gerne kunne
opstille 2 til, så vi er
6 kandidater ialt.
Vi har allerede 4 kandidater
som du kan læse om her
i StaFetten.
Hvorfor flere kandidater
Hver kandidat tiltrækker stemmer. Fordi
"Hende","Ham" kender jeg og får min
stemmer. Vores kandidater bor stort set
i Helsingør og de nærliggende postnumre.
Vi mangler nogle fra Ålsgårde, Hornbæk,
Tikøb og Espergærde.

Til sidste kommunevalg fik vi stemmer
fra ovennævnte byer. Det er vigtig at SF
er repræsenteret i disse byer så vi får en
bedre repræsentation med lokalkendskab
til vores politiske arbejde.

SF skal have et godt valg i 2021

Til Folketings- og regionsvalget i 2019 fik
SF-Helsingør en stemmefremgang på ca.
121%. Kan vi fastholde bare 50% får vi en
ekstra i byrådet. Det skal vi gå efter, og
det skal vi have.
Som alt andet falder appelsinen ikke ned
i turbanen. Derfor vigtigt at I/du melder
dig til valgkamp, opstilling som kandidat,
så vi i fællesskab kan skabe SF-politik i
Helsingør.
Opstiller du som kandidat vil der fra partiforeningen og SF.DK være kurser, opbakning og økonomi til kandidaternes ageren,
deres kampagne etc. Du kommer ikke til
at stå alene - det kan vi garantere.
SF-Helsingørs bestyrelse, den kommende
nedsatte valggruppe, afsætter økonomi til
fælles valgmaterialer, annoncer ect. Dette
så ikke er en hindring for at opstille.
Det vil dog medføre at du deltager i vores
bestyrelsesmøder samt baggrundsmøder
så du også her er godt rustet ■

MED LØSNINGER
I FÆLLESSKAB KOMMER
VI LÆNGST
Fælles valgplakat fra kommunevalget 2017.
Personlige plakater blev der også produceret
12
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Redaktionen

Samarbejde
SF, Lokaldemokraterne, Enhedslisten og Socialdemokraterne har
indrykket nedenstående annonce.
Hvor meget skal skatteborgerne støtte private grundejere
som er hovedargumentet for at indrykke annoncen.

StaFetten nr. 4/2020
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3-Klimadage i Helsingør
25.-27. marts 2021
Agenda 21 Helsingør
Herved opfordrer vi medlemmerne i SF til at vide noget mere om
1kg. Co2 opgørelse og fremtidens energikilder til opvarmning.
Så deltag i Agenda 21 Helsingørs "3 Klimadage i Helsingør", der
afholdes i Toldkammeret i dagene 25.-27. marts 2021-

Program
Torsdag 16.00 - 17.00 Thomas Roland
Hvor meget Co2 er der i en indkøbskurv med dagligvarer.
Torsdag 17.00 - 18.00 Carsten Vejborg fra EnergiTjenesten  
Fremtidens klimavenlige opvarmning af din bolig.  
Regeringen har besluttet at naturgas skal udfases i løbet af de
de kommende år.
Hvilke løsninger er der så?  
Er dit hus klar til varmepumpe eller lavtemperatur-fjernvarme?
Skal der jordvarme i din indkørsel eller have, måske hellere solceller
på taget?
Hvor store er investeringerne, og hvor meget billigere
bliver opvarmningen?  
Torsdag 18.00 - 19.00 Fællesspisning
Ca. 70 kr. + drikkevarer Ca.30 kr.
Torsdag 19.00 - 20.00 Program kommer senere
Torsdag 20.00 - 21.00 Seniorforsker Erik Christensen (DTU)
Spaltning af vand til Brint.
Torsdag 21.00 - 22.00 Afslutning og oprydning.
Fredag

Fredag
Fredag
Fredag
Lørdag
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16.00 - 20.00 Besøg på Stande med bemanding
Danmarks Naturfredningsforening
Agenda -21 Helsingør
Helsingør Forsyning
Energistyrelsen
18.00 - 19.00 Fællesspisning      
Ca. 70 kr. + drikkevarer Ca.30 kr.      
19.00 - 21.00 Musik ved Musikskolen
21.00 - 22.00 Afslutning og oprydning
13.00 - 15.00 Politikerne indbydes indbydes til debat
Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F), Christian Donatzky (R)
og Mette Lene Jensen (V).
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SF- Redaktionen

SF skal tage
murskeen i hånden
Stop for nedrivning af
bevaringsværdige bygninger
- hvad bliver de erstattet af!
StaFetten skal nødigt være et katalog over
de sidste byrådsperioders skandalebeslutninger over byggesager, nedrivninger af bevaringsværdige ejendomme og dispensationer der medfører at kommunen ikke er herre
over, hvad der så kommer i stedet
At SF skal gå ind og bevare bygningsværdier bl.a. i Saveværdier (Natationalmuseets
værdier for bevaringsværdige ejendomme).
Det kan lyde konservativt, men er med til at
bevare kommunens bygningsmæssige værdier, alsidighed.
SF går ind på alle andre områder og vurderer overordnet sammenhængen til fælles
bedste, det gælder for såvel byudvikling
som nybyggeri. Det visuelle fællesrum vi
skal agere i, har jo stor betydning for den
fælles trivsel.

Boligblokke, villakvarterer, nye som ældre
har deres historie og nybyggeri skal tilpasses derefter – det står klart i lokalplanerne.
Uafhængig af områder kræver det respekt
for historien, dvs. den tid det blev etableret.
Vi har i dag evidens for følger af byplanlægning og arkitektur der ikke fungerer.
De illustrerede eksempler, samt de sager
hvor kommunen giver dispensation for en
historisk bygningsnedrivning er for det meste på den velstående klasses lokaliteter. Uf
– det giver et politisk signal i sagsbehandlingen. Konservative og Socialdemokraterne
har flertal i By Plan og Miljø-udvalget som
indstiller til bevarelse eller nedrivning. Konservative ved vi hvor vi har, men hvor er
Socialdemokraterne henne?
Sat på spidsen: Skal de velbjergede have
lov til at flashe med deres status, som kun
ser det indefra og ud og ikke omvendt?
Deres valg, arkitekter ser ikke sammenhæng med, hvorfor de gerne vil bo i en
Nedrivning af Save
værdi 4 og erstattes
med dette byggeri.
Kommer til at ligge i det
bevaringsværdige gl. villakvarter i Snekkersten,
hvor der oven i købet
foreligger en lokalplan.

StaFetten nr. 4/2020
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Ø.tv. Sindshvile, Kommunal ejendom ved
kvistgård. Ø.th Tilladt byggeri indefor kirkebyggelinien. Gl Fiskerhus som nabo.
Sandholmgård ved Rørtang. Privat ejendom
som er misligeholdt. Hvad kommer der istedet er nærliggende at spørge.

attraktiv kommune med den lokalitet, natur
som er et aktiv for bosætning i Kommunen.
Her vil jeg mene, at kommunen sover i
timerne. Vi har nogle fantastiske boligkvarterer som er at bevare. Kommunen kan
gøre noget hvis de vil. Sætte rammer inden
byggetilladelserne spolere det hele.
SF vil gerne tage murerskeen i hånden, så vi
kan få en dialog, før vi ødelægger de unikke
aktiver og historiske lokaliteter inden det er
for sent. Tales der også om klimagevinst er
der meget at hente ved renoveringer.

Desværre er det således, at hvis administrationen, kommunen ikke MELDER KLART
UD, så får bygherren rettigheder iflg. §-byggeretten, til stort set ret til alt. Derfor er det
vigtigt, at kommunen har en holdning.
Læs mere om bevaringsværdige og
fredede bygninger her.
https://danskelove.dk/bygningsfredningsloven.
■

Redaktionen har ikke haft tid til at gennemfotografere alt det nuværende byggeri som
kommunen har sagt ok for. Det beklager vi!
Men vi viser her bl.a. to dårligt tilpassede
arkitektoniske ”mesterværker” som vi personligt mener er fantasiløst og dårligt tilpasset, der ikke er relateret til lokaliteten udarbejdet af bygherre/arkitekter. De respekterer
ikke lokalitetens historie. "Her er jeg, se
mig", og kommunen giver dispensation.
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SF - Helsingør

Webmaster
Kære medlemmer

StaFetten som online. Bestyrelsen håber
selvfølgelig at I nu er fortrolige med at læse
StaFetten Online. StaFetten vil i også modtaget via vores nyhedsmodul.

SF base
for unge

Download

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

HELSINGØR
Kontakt
Lucas Conrad
Lvsc@live.dk
M: 6047 6310
Du kan også kontakte
SF-formanden
Anders Wilsbech
aw@privatmail.dk
M: 24622880

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

Kom med indlæg til Stafetten, så de
bliver et levende medlemsblad.

Velkommen til vore nye medlemmer
Erik Christensen, Gunna Suwalski, Lisbeth Nørtoft,
Nicky Schmidt, Susanne Basic,
Robert Sixten Pedersen og Kirstine Kuntz.

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

HUSK - kontingentindbetaling via betalingsservice
Hilsen SF’s partikontor på Christiansborg.
StaFetten nr. 4/2020
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Bente Borg Donkin

Hvornår har du sidst
			talt med dine
bedsteforældre
		 om deres alkoholvaner?
Jævnligt er der fokus på unge og deres
alkoholforbrug. Og det med rette. Vi har i
Danmark desværre en kedelig Europarekord
når det drejer sig om unge 15-åriges alkoholdebut. Det er der opmærksomhed på,
og det taler vi jævnligt om. Sundhedsstyrelsen og kommunerne har oplysningskampagner, særligt tilrettelagte indsatser og der
er fokus på behandlingstilbud.
Men vi taler ikke om den ældre generations store alkoholforbrug. Den nationale
Sundhedsprofil 2017 viste, at blandt de
65-74-årige var der 11,9%, der i løbet af en
typisk uge overskrider Sundhedsstyrelsens
risikogrænse. Det betyder, at der er stor
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sandsynlighed for, at den veluddannede
bedstefar eller bedstemor på 72 drikker lige
så meget – hvis ikke mere – end sit 19-årige
barnebarn. Og det på trods af, at det er
mere risikabelt for ældre at drikke over højrisikogrænsen, end for voksenbefolkningen
i øvrigt. Ældre tåler ganske enkelt alkohol
dårligere end yngre. Mange ældre er end
ikke klar over, at alkohol er et problem for
deres sundhed. Men når kroppen ældes,
kan den ikke tåle samme mængde alkohol
som tidligere. Medicinforbruget stiger også
med alderen, og her kan alkohol give uheldige bivirkninger. Alkohol og ældre har i lang
tid været et overset og tabubelagt område.
Det skal vi ændre på.
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❦
I en undersøgelse - i en sammenlignelig
kommune med Helsingør - oplyste 13% af
medarbejderne i hjemmeplejen, at de dagligt kommer hos en borger med alkoholproblemer, og omkring 70% af medarbejderne
har kontakt med en eller flere borgere med
et problematisk alkoholforbrug. Om tallet
er ligeså højt i Helsingør ved jeg ikke, men
noget tyder på det. Helsingørs seneste
sundhedsprofil fra 2017 viste at 13% af de
65+ årige havde et storforbrug af alkohol og
7% af de 65+ årige blev kategoriseret med
rusdrikkeri.

Hvad kan vi gøre?
Vi må starte med at bryde tabuet, og erkende, at alkohol er en del af livet og derfor
skal vi tale om det. Vi skal som kommune
indbyde de ældre til en snak om alkoholvaner, og det skal foregå lige så naturligt, som
når man taler om kost, rygning og motion.
Fokus skal ikke være på, om de ældre overskrider genstandsgrænserne, men hvordan
alkohol påvirker deres sundhed og hvad det
betyder for deres hverdag.
De ældre skal oplyses om, hvordan alderdom, alkohol og medicin påvirker helbredet.
Ældre over 65 år bruger 40-50% af al receptpligtig medicin. Alkohol kan forstærke
eller forringe medicinens effekt og kan fremkalde uventede bivirkninger. Sundhedspersonalet skal tilskynde den ældre til at spørge
lægen om, hvordan alkohol virker sammen
StaFetten nr. 4/2020

med den udskrevne medicin og give udtryk
for bekymring, når alkohol påvirker den
ældres helbred. Et højt alkoholforbrug hos
ældre kan hænge sammen med ensomhed.
Derfor skal sundhedspersonalet klædes
godt på til dialogen.
SF vil arbejde for, at vi får målrettet informationsmateriale til brug i ældreplejen og
at vi tilrettelægger forebyggende indsatser
til ældre i eget hjem og på vores rehabiliteringscenter.
For som en gammel ølreklame engang sagde: Øl er til lyst ikke til trøst. Måske værd
særligt at huske på i denne coronatid. ■
19

SF-Helsingør

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

Bestyrelsesmøder 2020-21

Næstformand
Katrine Bertelsen
katrine@katrine.dk

Alle bestyrelsesmøder starter klokken 17.00
i 3F’s lokaler på Rønnebær Alle 106

Kasserer
Henning Frederiksen
Klostermosevej 115A
3000 Helsingør
hjfr@live.dk
Bestyrelsesmedlem
Birgit Nørgård
bibanorgaard@sol.dk
Bestyrelsesmedlem
Brigitte Haase
mail@nonna.dk

>

❦>

Bestyrelsesmedlem
Pernille Brahe
pernillebrahe@hotmail.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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Onsdag.... 2. december - Husk kl. 17.00
Onsdag.... 6. januar 2021 kl. 17.00
Onsdag.... 3. februar 2021 kl 17:00

Møderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

>

Baggrundsmøder 2020-21
Torsdag.. 10. december - kl. 19:00
Torsdag.. 14. januar 2021 - kl 19:00
Torsdag.. 17. februar 2021 - kl. 19:00

Baggrundsmøderne åbne
for alle SF-medlemmer.

>

Møderne tager udgangspunkt i dagsorden for
det kommende Økonomiudvalgsmøde.
Vi starter kl. 19:00. Kom og deltag.
Møderne foregår hos Bente
VIGTIGT: Dagsorden kan hentes på:
https://polweb.helsingor.dk/SitePages/
Startside.aspx
SFs kalender for 2021 bliver udarbejdet
snarligt på www.sfhelsingor.dk.
Bestyrelsen har talt om rullende bestyrelsesmøder, så følg med i SF-kalenderen

www.sfhelsingor.dk
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