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Formanden har ordet
Som en del af jer allerede ved, så har jeg kæmpet det sidste år
med et dårligt helbred, der bare er blevet værre og værre.
Det er derfor med tungt hjerte, jeg bliver nødt til at meddele at
jeg ikke genopstiller som lokalformand eller i bestyrelsen til
næste generalforsamling.
Jeg har gennem længere tid haft svært ved at få enderne til at
nå sammen og bliver derfor nødt til at være egoistisk og tænke
på mig selv og ikke mindst min familie og fokusere på at få det
bedre. Jeg vil selvfølgelig stadig hjælpe lokalforeningen og DF
alt det mit helbred tillader.
Dorthe har ligeledes meldt ud at hun udtræder af bestyrelsen
pga. arbejdspres. Jeg håber derfor at der sidder en af vores
medlemmer derude der brænder efter at være den nye formand,
næstformand eller blot en del af bestyrelsen. Hvis der skulle
være nogen der er interesseret, så må I meget gerne kontakte
mig og få en snak om hvad det indebærer.
Vi er ved at gøre os klar til det kommende folketingsvalg.
Listen med valgtilforordnede er på plads. Hvis nogen af vores
medlemmer vil være med til at gøre en forskel her, så er der rig
mulighed for det. Jan Rytkjær Callesen, har brug for hjælp med
at dele brochurer ud, hænge valgplakater op, tage valgplakater
ned, gadekampagner, Vi skal jo dække et meget stort område
da Jan stiller op i hele Syddanmark. Så hvis i har noget familie
eller venner der har lyst til at dele valgmateriale eller hænge
plakater op i nogle af de sydjyske byer så er al hjælp
velkommen. Jan dækker udgifterne til benzin/diesel.
De bedste hilsner
Tanja Lillian Svendsen, Lokalformand

Socialdemokraterne forærede kasernen væk
Som I sikkert allerede har hørt eller
læst om i de lokale medier, så er
flere af gamle kasernebygninger
blevet solgt, hvilket egentlig burde
være en god nyhed. Dansk
Folkeparti har lige siden et flertal i
byrådet besluttede at købe kasernen,
tilbage i 2014, talt for et salg, så vi
kunne få private investorer ind for at
udvikle området, således det igen
kunne blive et aktiv for Sønderborg.
Derfor har det også været udbudt i salg af to omgange. Første gang satte vi alle
bygningerne til salg i ét udbud, hvilket resulterede i ingen indkomne købstilbud. Vi
prøvede derfor igen, denne gang med et udbud af de enkelte bygninger og med et fokus på
arbejdspladser fremfor udelukkende en pris. Dette gav et bedre resultat da vi fik hele 5
købstilbud på én eller flere af bygningerne.
Imidlertid viste den valgte model sig meget uhensigtsmæssig, da vi havde fået alle tilbud
på bordet. Ikke fordi det ikke var den højeste pris der vandt, det var nemlig aldrig
meningen at prisen skulle være den altafgørende faktor i salget, men fordi det viste sig
meget uhensigtsmæssigt at vi blev tvunget til at vælge det vindende bud, fordi de var det
eneste, der havde budt på alle de udbudte bygninger. Det kombineret med at de stillede et
meget højt antal arbejdspladser i udsigt, arbejdspladser som de vel at mærke ikke har i
dag, men har ambitioner om at skabe på den lange bane (8-10 år), det gjorde at vi,
sammen med Venstre, mente at udbuddet burde gå om.
Vi har således afholdt 3 møder, hvor det blev diskuteret frem og tilbage på rådhuset om
bygningerne skulle foræres væk for en slik, eller om salget skulle gå om. For at
tydeliggøre forskellen mellem højeste bud og det vindende bud, så var kvadratmeterprisen
på købers bud ca. 500,- kr., medens den på det højeste bud lå på ca. 1.500,- kr., altså en
faktor 3 til forskel, hvilket er mange penge når salgsprisen lyder på 5.000.000,- kr.
Ikke desto mindre var borgmesteren ikke til at hugge og stikke i, han havde besluttet sig
og bygningerne skulle sælges, selvom prisen var helt skudt ved siden af, sammenlignet
med de øvrige tilbud. Resultatet blev altså at køberen fik foræret den ene af de to
hovedbygninger kvit og frit, samtidig med at han fik et afslag i prisen på 2,1 mio. kr.,
hvilket må siges at være en rigtig god handel for køber, og virkelig dårligt købmandsskab
fra flertalsgruppens side…
Indlægget er skrevet af:
Stefan Lydal, 2. Viceborgmester

Nyt fra Folketinget
Finansloven giver arbejdende ældre flere penge i lommen
Det er særligt folk i pensionsalderen, der fortsat arbejder, som bliver belønnet i fredagens aftale
om næste års finanslov.
Desuden får pensionister helt generelt flere penge på lommen som følge af aftalen, og det gavner
særligt dem, som ikke har en høj indkomst.
- For pensionister med en højere indkomst er der ikke så meget ekstra i rådighedsbeløb.
- Den store gruppe, som ikke får det fulde pensionstillæg, de får med det højere fradrag 4600
kroner ekstra til næste år. Parrene får godt og vel 9500 kroner.
- Dem med lidt lavere indkomst, som ikke modtager den fulde ældrecheck, de får op mod 5000
kroner ekstra næste år
Regeringen og DF vil altså give et løft til pensionister med mellemindkomster. De bliver i dag
modregnet i ældrechecken og pensionstillægget, fordi de har sparet op til deres egen pension.
Fremover må folkepensionister tjene mere ved siden af pensionen. Beløbet hæves fra 60.000
kroner til 100.000 kroner om året.
I den nye finanslov er det blevet besluttet, at folkepensionen fremover bliver reguleret fuldt ud
med lønudviklingen i samfundet.
Folkepensionens grundbeløb stiger i 2019 og skal fra 2020 følge lønudviklingen, lyder det i
finanslovsaftalen.
Det er satsreguleringen, der bliver sløjfet.
- De pensionister, som arbejder og tjener 100.000 kroner, kan få et forhøjet pensionstillæg på
12.300 kroner, der kommer oven i de 4600 kroner, som den enlige pensionist får via forhøjelse
fra fradrag.
Seniorpræmie gives, hvis man arbejder fuld tid det første år, efter at man når
folkepensionsalderen.
- Det er et betydeligt beløb, man kan få til at forsøde pensionstilværelsen, hvis man arbejder
ekstra

Her er aftalen om de kriminelle udlændinges ø
Dansk Folkeparti er fredag blevet enige om en ny finanslov for 2019.
Her er det blevet aftalt, at øen Lindholm i Stege Bugt skal huse
udlændinge, der er på tålt ophold og kriminelle afviste asylansøgere.
Få overblikket over det nye center her:
* Opholdsstedet kommer til at hedde Udrejsecenter Lindholm. I forvejen
findes Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det bliver ikke lukket,
men fremover vil det kun være for afviste asylansøgere, der ikke har gjort
noget kriminelt.
* Centret på Lindholm vil være for udlændinge på tålt ophold og afviste
asylansøgere, som har begået særlige former for kriminalitet.
* Det er Kriminalforsorgen, der kommer til at drive centeret. Politiet vil
være til stede døgnet rundt, og der etableres detentionsfaciliteter, hvor
anholdte kan opholde sig i kortere tid, indtil de kan transporteres væk fra
øen.
* Færgerne til og fra Lindholm vil være indstillet fra sidst på aftenen til
næste morgen.
* Politiet vil også være mere til stede omkring færgelejet i Kalvehave, som
forbinder Lindholm med Stege.
* Etableringen af centeret vil ske trinvist frem mod 2021, hvor det
forventes, at centret kan tages i brug.
* Centeret vil have en kapacitet på 100 pladser med mulighed for
yderligere 25 pladser. Der vil desuden blive etableret faciliteter til centrets
medarbejdere og politiet.

Beretning fra Nordals Julemesse
Den første weekend i november deltog Dansk Folkeparti traditionen tro i årets
julemesse i Nordals Idrætscenter. I anledning af det kommende valg til
Europaparlamentet havde vi lørdag besøg af Europaparlamentariker Jørn
Dohrmann, der brugte eftermiddagen på at diskutere EU politik sammen med de
mange fremmødte. Selvom valget er 6 måneder ude i horisonten, var folk meget
interesseret i at høre om arbejdet i parlamentet og stillede mange spørgsmål til
Jørn omkring bl.a. de danske forbehold og brexit.
Vi havde også fornøjelse af at have vores lokalvalgte folketingsmedlem, Jan
Rytkjær Callesen, på standen hele weekenden, hvor han fortalte de mange
besøgende om arbejdet på Christiansborg som bl.a. IT-og teleordfører.
Igen i år var messen velbesøgt, hvilket også betyder at det vil blive gentaget næste
år, selvom arrangørerne ellers havde meldt andet ud. Husk at du som medlem af
Dansk Folkeparti kan få fribilletter til entréen ved at kontakte formanden i ugen
op til messen.
Indlægget er skrevet af:
Stefan Lydal, 2. Viceborgmester

På billedet, fra venstre mod højre, Stefan Lydal, Tanja Lillian Svendsen, Jan Rytkjær Callesen og Jørn
Dohrmann. Desuden deltog også Carsten Sahl Andersen og Emely Wind Thomsen.

Nyt fra DFU!
Vi har i DFU Sønderjylland siden sidst afholdt 2 arrangementer i
Sønderborg og et enkelt i Aabenraa.
Vi gentog i november måned succesen fra sidste år, nemlig Sønderjysk
kaffebord hvor vi havde fornøjelsen af at nyde 16 skønne kage, i et
fantastisk selvskab. Vi fik her besøg af Peter Kofod Poulsen, der som altid
kan fortælle om det spændende arbejde på Christiansborg og den nye
finanslov som nu er landet. De resterende kager donerede vi efterfølgende
til den nærliggende varmestue herberget Alberta. Vi er utroligt glade for at
flere fra både Dansk Folkeparti Sønderborg og Aabenraa også havde lyst til
at deltage. Det skal i have stor tak for.
I december måned deltog vi i åbningen af skøjtebanen i Sønderborg, og så
har vi været i Aabenraa for at uddele noget af vores materiale til de mange
julehandlende.
Vi ser positivt frem mod det nye år med arrangementer, kurser, det
kommende folketingsvalg og naturligvis flere gode timer med jer, vores
partifæller.
Vi ønsker glædelig jul og godt nytår til alle DF Sønderborgs medlemmer Må i alle komme godt ind i det nye år.
Mvh. DFU Sønderjyllands bestyrelse.

Nyt fra Region Syddanmark
Af regionsrådsmedlem og sygeplejerske Anne-Marie Palm-Johansen.

Et år er gået siden valget og perioden har budt på mange spændende
udvalgsmøder og regionsrådsmøder.
Et budget for 2019 er også blevet forhandlet og det med et ganske solidt DF
fingeraftryk.
Der er flere punkter indenfor mine områder, som jeg særligt glæder mig over og
som jeg kort vil uddybe.
Non Halal
Patienter skal i fremtiden oplyses om, at de på menuen kan fravælge/ tilvælge
kød, der er halal-slagtet kød. Netop det punkt har taget 7 år at få igennem, men
det er med stor tilfredsstillelse for DF at dette endelig er lykkedes.
Høreområdet
DF har i denne periode stor fokus på høreapparater og ventetiderne følges fortsat
tæt.
Området har fået tilført en pulje og allerede nu kan man se at ventetiden er
faldende.
Seneste status på høreområdet i Region Syddanmark viser at det går i den rigtige
retning.
Pr.den 18 november 2018 er den aktuelle ventetid:
Odense (OUH) = 100 uger (fald fra 121 uger i april)
Vejle (SLB) = 30 uger (fald fra 123 uger i april)
Sønderborg (SHS) = 28 uger (fald fra 59 uger i april)
Esbjerg (SVS) = 52 uger (fald fra 72 uger i april)
Ventetiden til den regionale høreklinik i Sønderborg er aktuelt 16 uger.
Tal viser at det primært er OUH, der har flest patienter, og som har udsigt til mere
end 6 måneders ventetid, men dette forventes reduceret når der fremtidigt
etableres en fysisk kapacitet i form af hørebokse i Svendborg og Middelfart.
Og som det nyeste er der i den nye finansaftale også fokus på nedbringelsen af
ventetiden på høreapparater. Så udviklingen forventes at gå i den rigtige retning.

Kompetenceudvikling
Gennem de seneste år har de Fælles Akut Modtagelser og flere medicinske
afdelinger oplevet en større personaleudskiftning end andre afdelinger.
Derfor er der i budgetforlig 2019 afsat midler til målrettet
kompetenceudvikling og introduktion af nyuddannede sygeplejersker.
Afdelingerne tildeles 13 mio. kr. til kompetence-udvikling m.v.
Til seneste sundhedsudvalgsmøde blev der fremlagt en plan for
udmøntning af midlerne og her var det glædeligt at se, at man har husket
udgifterne til de vikarer som skal erstatte de sygeplejersker som skal på
uddannelse.
For desværre har det været sådan flere steder, at uddannelserne blev sat på
stand by grundet for lidt personale og manglende økonomi.
Så den fremtidige plan er bestemt et løft i den rigtige retning.
Den akutte indsats
Den akutte indsats bliver styrket, dels via udbredelse af mobile skadestuer,
dels ved etablering af en psykiatrisk udrykningstjeneste.
Den psykiatriske akutfunktion er særlig spændende og jeg håber på at vi
også kan få implementeret nogle sociale kompetencer på denne tjeneste. Så
vi får en akutfunktion som kan spejle sig i den Københavnske model
Sociolancen.
Den endelige form kendes endnu ikke og skal på
tegnebrættet.
Se evt. vedhæftet link, hvis du vil læse lidt om mit besøg hos den
københavnske sociolance:
https://www.facebook.com/DFSygeplejersken/posts/429435254245514
Det var et lille udkast af budgettet fra Regionen.
I bund og grund var det en flot budgetaftale med tydelige aftryk fra DFgruppen og vi fik sat fingeraftryk på stort set alle områder i budgetaftalen.
Læs hele aftalen på dette link: https://www.regionsyddanmark.dk/dwn685922

Julefrokost
Vi har igen i år holdt julefrokost i Bowl and Fun hvor vi var ude og bowle
og fik derefter julebuffet. Stort tak til de medlemmer der havde lyst til at
deltage. Det er altid så hyggeligt i jeres selskab. Vi håber vi bliver endnu
flere næste år. 

Mød Byrødderne
Mandag den 21. Januar 2019 kl. 19-21
Multikulturhuset – Mødelokale M3.3
Nørre Havnegade 15
6400 Sønderborg
Kom og møde din(e) repræsentant(er) i Sønderborg Byråd og i Folketinget. De vil
orientere omarbejdet og resultaterne i år.

Kære alle
I ønskes en rigtig god jul samt et godt nytår!
Det sidste år er bare fløjet af sted. Det er næsten ikke til at følge med.
Lige om lidt skal vi igen trække i arbejdstøjet og kæmpe for at vi får et
valgresultat vi kan være stolte af da Folketingsvalget venter lige om
hjørnet. Dansk Folkeparti har sørget for at få nogle rigtigt gode ting med i
Finansloven, som vi kan være stolte af.
Tak for støtten og alle de smil vi møder på vores vej.
Det varmer 
De bedste hilsner fra bestyrelsen

Adresseliste for Dansk Folkeparti i Sønderborg lokalforening
Formand
Tanja Lillian Svendsen
(2019)

Næstformand
Byrådsmedlem
Dorthe Mehlberg
(2020)

Bestyrelsesmedlem
2. Viceborgmester
Stefan Lydal
(2019)

Bestyrelsesmedlem
Carsten Sahl Andersen
(2020)

Bestyrelsesmedlem
Emely Wind Thomsen
(2020)

Bestyrelsesmedlem
Ellen Bak
(2019)

Bestyrelsesmedlem
Dannie Poulsen
(2019)

1. Suppleant

2. Suppleant

Lebølvej 14
Lebøl
6470 Sydals

Mobil: 20 95 18 53

Grundtvigsparken 6
6400 Sønderborg

Mobil: 23 11 29 22

E-mail: tanjalillian@gmail.com

E-mail: dorthemehlberg@stofanet.dk
Perlegade 60, 1
6400 Sønderborg

Byrådstelefon: 27 90 37 18
E-mail: df@stefanlydal.dk

Flædbækvej 4
Elstrup
6430 Nordborg

Mobil: 28 87 66 20

Jes Thaysensvej 4
Rinkenæs
6300 Gråsten

Mobil: 27 34 56 23

Gartnervænget 3, 01. Th
6400 Sønderborg

Mobil: 91 25 29 33

E-mail: csa.elstrupcity@gmail.com

E-mail: emelt@live.dk

E-mail: ellenbak@hotmail.com
Langballe 25
Nybøl
6400 Sønderborg

Mobil: 27 65 21 20
E-mail: dannie_poulsen@outlook.com

