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Formanden har ordet.

Så er sommeren ved at være ovre, jeg håber alle har nydt det gode vejr, og
sommeren, sammen med familien.
Valget gik jo ikke lige som vi havde håbet på, og desværre blev der ikke
plads til Jan i folketinget igen.
Det er selvfølgelig ærgerligt, men det er jo vilkårene. Nu må vi så se fremad,
og gøre os nogle tanker om hvad vi kan gøre. Jeg tror det gælder om at gøre
os mere synlige, og derfor er det vigtigt at vi tænker længere frem, måske vi
allerede nu skal i gang med at forberede os på kommunalvalget.
Lars Løkke ”ødelagde”, jo vores tur til Lykkesholm, ved at udskrive valget,
det er jo selvfølgelig ærgerligt, men så må vi jo finde på nogle andre ting.
Derfor har bestyrelsen arrangeret en rundvisning på hotel Alsik den 16. september, med efterfølgende spisning, og møde med byrødderne, (mere herom
inde i bladet).
Rundvisningen på Alsik, er forhåbentlig en af mange efterfølgende arrangementer, men det kræver selvfølgelig, at vi har nogle penge i kassen, som vi
kan bruge på sådanne arrangementer. Derfor IGEN, en opfordring til jer der
har mulighed for det, at i modtager vores medlemsblad på mail, da dette er
vores største udgift vi har. Det koster os ca. kr. 10.000 i året, så disse penge
kunne efter bestyrelsens mening, bruges til noget der måske er en lille smule
sjovere.
Carsten

Medlemsbladet bliver digitalt
Vi har i bestyrelsen drøftet at medlemsbladet fremover bliver digitalt.

Det er en stor udgift i vores regnskab både i tryk og forsendelse, det kan undgås
hvis vi fremover kan sende det ud digitalt.

Du må meget gerne kontakte formand Carsten Sahl Andersen på telefon
29 87 66 20 eller på mail csa.elstrupcity@gmail.com
Hvis du fortsat vil have sendt medlemsbladet som brevpost eller få opdateret
din mailadresse.

Medlemmer der ikke har henvendt sig inden året er omme får medlemsbladet
digitalt fra år 2020.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen DF Sønderborg

Indbydelse

Dansk Folkeparti, Sønderborg, inviterer medlemmerne til:
Rundvisning på Hotel Alsik, mandag den 16. september.
Kom og oplev vores nye hotel helt tæt på, og nyd den dejlige udsigt, over
Sønderborg, og omegn.
Mødetid klokken 16:15, i receptionen.
Rundvisning, klokken 16:30.
Derefter spisning, (drikkevarer for egen regning).
Der er plads til max. 30 personer, så tilmelding er nødvendig.
Bindende tilmelding til Carsten på mail csa.elstrupcity@gmail.com, eller
telefon 29876620. (først til mølle).
Klokken 18:45 går vi til biblioteket.
Klokken 19:00 mød byrødderne.
Håber vi ses.

Carsten

Nyt fra byrådet
Skrevet af: Stefan Lydal, 2. Viceborgmester

Lokalplan for kasernen
Dele af den gamle Sønderborg Kaserne blev sidste år solgt til Castra ApS, der
i disse dage er i fuld gang med at omdanne “hotellet” og gymnastiksalen til
hotel-, konference- og kontorfaciliteter. På teknik- og miljøudvalgets møde i
starten af August vedtog vi den endelige lokalplan for det samlede
kaserneområde, der skal bane vejen for den fremtidige udvikling – kommunen
ejer jo stadig cirka halvdelen af de eksisterende bygninger i området. Planen
åbner op for mulighederne for at bruge kasernebygninger til hotel og erhverv,
samt offentlige formål, hvilket på sigt skal være med til at skabe liv i de
historiske bygninger. Det er næsten lige ved at jeg vil sige at det kun er
kreativiteten, der sætter begrænsningen – det passer ikke helt, men der er nu
skabt muligheden for en udvikling, og denne skal nu blot gribes af private
investorer, der ønsker at udvikle noget unikt i de gamle bygninger…

Uenighed om kasernens fremtidige anvendelse
Kort før sommerferien vedtog et flertal i økonomiudvalget (A, L, S, V) en
hensigtserklæring om at spendere henved 100.000.000,- kr. på renovering af
den ene af de to gamle hovedbygninger på den gamle kaserne, for foreløbigt
at fylde den med en stribe frivillige foreninger, samt Sønderjyllands
Sangcenter med pige- og drengekor.

Dansk Folkeparti mener helt bestemt at der skal ske noget med de gamle
historiske bygninger, men i en tid hvor vi sidder og vender hver en mønt, for
at blive enige om fremtidige kvalitetsstander på alt fra ældrepleje til klipning
af vejrabatter, mener vi at det er et forkert signal blot at udskrive, hvad der må
betegnes som en blankocheck, til kasernen. Det er lykkedes at få en privat
investor ind på den ene del af kasernen, så hvorfor skulle det ikke også være
muligt at få afsat resten til private udviklere, der kan skabe liv i de gamle
bygninger, også udenfor kontortiden?

Kasernen spiller en væsentlig rolle i historien og i bybilledet, så det er vigtigt
at der sker noget, men vi er ikke enige i præmissen om at det skal være
kommunale midler, der driver udviklingen…

Miseren omkring Dalsmark
På byrådsmødet i August 2018 vedtog flertalsgruppen at plejehjemmet Dalsmark i
Rinkenæs, der i dag drives af Danske Diakonhjem, skulle kommunaliseres. Det skete
trods massiv modstand fra Dansk Folkeparti og Venstre, der forgæves forsøgte at
appellere til socialdemokraternes to støttepartier, men desværre havde de set sig
blinde på at juridisk notat, der kan tolkes på mange måder.
Notatet sagde grundlæggende at den aftale kommunen har med Danske Diakonhjem
ville være ulovlig, hvis den blev indgået i dag, men ikke at den nødvendigvis er
ulovlig som den ligger nu. Vi forsøgte forgæves at udfordre dette, men mødte mildest
talt manglende vilje. Ikke før januar 2019, hvor opsigelsen af kontrakten blev
offentliggjort, var det muligt at få en reel debat om emnet, nu skete det bare i pressen
i stedet for på rådhuset. Støttepartierne fornemmede hurtigt at de havde truffet den
forkerte beslutning, og pressede nu borgmesteren til at finde en løsning. Hans løsning
blev så at spørge Ankestyrelsen, der tilkendegav en svartid på op til tre måneder. Det
blev vi i økonomiudvalget enige om at vi godt kunne vente på, selvom vi inderst inde
godt vidste at Ankestyrelsen blot var en syltekrukke.
Tre måneder blev til fem, som blev til syv! I August fik vi endelig svar, og svaret var
klart og tydeligt: Ankestyrelsen kan ikke tage stilling! Vi har altså spildt syv måneder
på ingen ting… Økonomiudvalget drøftede svaret på vores møde i August og
resultatet af denne drøftelse blev at Sønderborg Kommune nu trækker sin opsigelse
af aftalen med Danske Diakonhjem tilbage, og Dalsmark Plejecenter kan således
fortsætte som om intet var hændt.
Det er et resultat vi i Dansk Folkeparti er overordentligt tilfredse med! Danske
Diakonhjem har hidtil leveret et rigtig godt arbejde, og hvis denne sag har vist os
noget, så er det at de har en kæmpe opbakning fra pårørende til såvel nuværende som
tidligere beboere, hvilket blot vidner om at de laver et godt stykke arbejde. Nu kan vi
blot håbe at der kommer ro omkring Dalsmark, det er alle bedst tjent med.

Biogas i Kværs
Debatten om et biogasanlæg er næppe gået nogens næse forbi. Ej heller at Dansk
Folkeparti som det eneste parti i byrådet stemte imod. En beslutning vi blev kaldt alt
andet end modige for at træffe, men ikke desto mindre en beslutning vi tog fordi vi
valgte at lytte.

Vi lyttede til kværsborgernes mange indsigelser, særligt deres bekymringer gående
på den tunge trafik. Bekymringer vi ikke kunne lukke øjnene for, som alle de andre
partier har gjort, men bekymringer som vi mener, der bør handles på. Men hvorfor
egentlig begynde at lave en masse trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger – på
borgernes regning – når man har mulighed for en anden placering, hvor
infrastrukturen til sådan et anlæg allerede er på plads? Dansk Folkeparti har derfor
helt klart anbefalet at vi taler bedre sammen med vores nabokommune og finder en
løsning, der involverer en placering i Kliplev, hvor en lokalplan allerede er vedtaget,
og det vel at mærke uden store protester, men den mulighed var der desværre
manglende vilje i byrådet til at få afdækket nærmere.

Kommer der så et biogasanlæg i Kværs? Det kan kun tiden vise, men der er næppe
plads til to så store anlæg, med blot få kilometers afstand, når der også ligger et stort
anlæg i Sønderborg… Foreløbigt er lokalplanen blevet indklaget til Planklagenævnet,
så det kan have lange udsigter til et byggeri på marken, for som med så mange andre
statslige nævn og styrelser, måles svar tiderne ikke i dage eller uger, men måneder og
sågar år.

Nyt fra regionen
Dansk folkeparti i Region Syddanmark har sat nogle markante fingeraftryk i det
budget vi lige nu er i gang med. Bl.a. fik Dansk Folkeparti ved budgetforhandlingerne til 2019, pressen igennem at halal-produkter kunne vælges fra (Som den
første offentlige institution i Danmark!) på alle Region Syddanmarks sygehuse
og institutioner. Det er ikke nok, men et skridt i den rigtige retning, at vi var de
første i Danmark, der fik forhandlet en sådan aftale (Randers kom med efterfølgende). Vi vil gerne derhen hvor halal ikke er del af det tilbud du får på sygehuset, men noget der skal vælges til. Vi fik faktisk forhandlet os til noget nær det
bedste vi kunne med 34 ud af 39 ønsker som virkelig ligger retningen for Dansk
Folkeparti i regionen.
Vi arbejder i øjeblikket med en ny psykiatriplan, opbygning af nyt sygehus i
Odense (OUH) og mange andre gode projekter, bl.a. med vore udrykningsteams,
som skal hjælpe politiet med personer, der har psykiske lidelser, samt børn og
unge som også har det – det forventer, vi en del af.

Til sidst vil jeg bare notere i denne omgang at vi er ved at afslutte sagen omkring BIOS og Falck, og der ser positivt ud. Håber at i har det godt i Sønderborg
kommune, og skulle i have spørgsmål omkring region Syd så skriv til os, find os
her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm436558

De bedste hilsner fra
Thies Mathiasen
Medlem af Region Syddanmark.
Tlf. 40407746

Nyt fra regionen del 2
Ferien er overstået, og i gruppen er vi startet op med arbejdet igen. Vi har hen over
sommeren ikke ligget helt stille, dette skyldes at et regionsrådsmedlem fra venstre
og læge ansat på OUH valgte at ligge videoer op på Facebook, hvor han i sin uniform talte om koranen og gav sundhedsfaglige råd til hvordan koranen kunne helbrede f.eks. hovedpine. Det er flere ting i dette, der er uacceptabel, bl.a. hans brug af
uniformen og derfor blev der klaget over til Region Syddanmark. Resultatet er at
han har fået af vide, at det bliver betragtet som misbrug af hans uniform og DF afventer nu hvilken konsekvens at det får for den pågældende læge.
Vi har tidligere i året haft kikket på ambulanceberedskabet og responstiderne i jeres
område. Det har medført, at vi har flyttet lidt rundt på beredskabet, og vi er lige nu
ved at ombygge lokaler i Kruså, således at vi kan få en ambulancestation liggende
dernede. Ligeledes har vi indgået en ny kontrakt med Nordborgbilen for en længere
årrække, så de forsat vil varetage dele af ambulancedriften på Nordals. Indgåelsen
af den nye kontrakt sker, fordi vi har været tilfreds med samarbejdet i den afsluttede
kontraktperiode.
Derudover skal det nævnes at Olfert i det præhospitale udvalg og Carsten generelt
holder responstiderne på Als under nøje opsyn for at sikre de ligger på et acceptabelt niveau.

Hvad sker der så i den kommende tid?
Det er budgetforhandlingerne, der er de mest presserende lige nu. Efter valget har vi
i regionerne vente på at kunne forhandle budgettet på plads. DF har store forventninger til økonomien og Danske Regioner beder også om mindst 2 mia. kr. ekstra til
budget 2020. Dette sker fordi at vi oplever en økonomi, der bliver presset at flere og
flere borgere bruger sundhedsvæsnet, og fordi at priserne på såvel sygehusmedicin
som medicin udleveret fra apotekerne bliver dyrere og dyrere.
Desuden har DF et ønske om at tilføje flere penge til psykiatrien, der oplever flere
borgere med behov for hjælp. Og derfor ønsker DF at sikre at psykiatrien kan
rumme dette, både med flere sengepladser, dagtilbud samt bedre normeringer, også i
lokalpsykiatrien. DF fremlægger en liste med yderligere ønsker senere på året til
budget 2020.
Søren var på Valdemarsdag en tur i København og fik her udleveret Region Syddanmarks Dannebrogsfane. Fanen bliver indviet og opsat ifm. regionrådsmødet i september. Det er Dansk Folkeparti, der har fået Dannebrog i regionrådsalen og det er
vi stolte af.
Regionrådsmedlem Carsten Sørensen

Nyt fra DFU
Vi har på det seneste i DFU Sønderjylland deltaget til det årlige
sommermøde på Fyn, hvor vi sammen med de andre lokalforeninger i
Syddanmark, nu er ved at stille et fælles arrangement på benene. Der vil
være oplægsholder og Bowling for DFU’er i vores landsdel men hvem der
skal komme og tale debatteres stadig. Vi har som en ny ting udvidet fra at
afholde formandsmøder kun Sydjylland, til at nu inkludere Fyn så vi er et
samlet Syddanmark der støtter hinanden.
Da de skønne unge mennesker i vores landsdel også er startet i skole igen,
har vi været ude på flere gymnasier og lignende for at dele flyers ud og fået
en god snak med eleverne.
Vores seneste arrangement var et tværpolitisk hold, som vores
bestyrelsesmedlem Kevin Jensen stod for at organisere. Vi gik sammen med
de andre ungdomspartier, om at gå til stafet for livet. Det er så vigtigt at vi
kan finde sammen på tværs af politik for en vigtig sag og få støttet
fællesskabet.

Bestyrelsen Dansk Folkeparti Sønderborg
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