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Nyt fra formanden

Carsten Sahl Andersen
Lokalformand

Undskyld!!
Allerførst vil jeg komme med en undskyldning, for at vores blad blev meget
forsinket sidste gang.
Det er selvfølgelig ikke godt nok, at vi arrangerer en tur til Alsion, og nogle
medlemmer modtager bladet, senere, end arrangementet bliver afholdt, det
beklager jeg meget, og det sker ikke igen.
De der trods alt kom med, havde en hyggelig dag, og efterfølgende, var der
arrangeret møde med byrødderne, som fortalte om deres arbejde.
Der har også været årsmøde, hvor det store emne jo var hvordan vi kommer
videre i partiet, efter det store nederlag vi fik ved valget. Kristian Thulesen
Dahl, lovede at lytte mere til medlemmerne, og vil fremover komme rundt i
landet. Bestyrelsen skal mødes med ham i Gram den 9. december.
Der er som de foregående år booket bowling i Sønderborg, det er i år den 12.
december, hvor jeg håber at se nogle af jer, så vi kan få ”en lille snak”, og
nogle hyggelige timer sammen, arrangementet er omtalt andet sted i bladet, så
husk tilmelding.
Ellers vil jeg benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en glædelig jul,
samt et godt nytår.
Carsten

Mange positive
tilkendegivelser på
Julemessen

Vores stand på julemessen 2. og 3.
november i Nordborg var
velbesøgt. Mange kom for at få en
snak om det nyligt afsluttede
budgetforlig i Sønderborg
Kommune. Og ikke mindst for at
møde vore byråds-politikere og
give input til politikken og få en
snak om de små og store
problemer, som man gerne vil have
løst i lokalsamfundet.
Byrådspolitikerne Jan Rytkjær
Callesen og Stefan Lydal var på
standen, sammen med formand
Carsten Sahl Andersen og
bestyrelsesmedlem Hans Peter
Toft. Et emne der gik igen fra
mange var den gensidige
forsørgelsespligt, som for nogle
par betyder, at de for at få ender til
at nå sammen må lade sig skille og
flytte hver til sit. Hvilket flere
mente var helt urimeligt.

Medlemsbesøg
På Hotel Alsik

Formand Carsten Sahl Andersen overrækker en
kurv, som erkendtlighed til Steven for den flotte
rundvisning på hotellet.

Det var en stor oplevelse at få en
rundvisning på hotel ALSIK med
Steven som guide. Vi fik set pool
området, wellness delen og de
flotte værelser og suiter. Og den
enestående udsigt fra 16 etage og
serveret mad i restauranten, alt
sammen var til ug.

Et enestående view fra 16. etage på Alsik

Efter spisningen blev der afholdt
medlemsmøde på Biblioteket, hvor
de fremmødte medlemmer fik en
gennemgang af
budgetforhandlingerne. Vore tre
byrådsmedlemmer fortalte hver
især om.

Budgetaftalen 2020-2023
Skrevet af: Stefan Lydal, 2. Viceborgmester

For blot tredje gang i storkommunens 13-årige historie er det lykkedes at lande
en bred budgetaftale, der omfatter alle byrådets partier. Det er andet år i træk,
og lidt kækt sagt måske også blevet gjort lettere af at vi aldrig har været færre
partier i byrådet end vi er nu, men samtidig tror jeg også et udtryk for at der er
enighed om den overordnede retning for Sønderborg Kommune, selvom vi ikke
altid er enige i de enkelte sager.
Opgaven så ellers ud til at skulle blive særligt svær i år, da byrådet sidste år
besluttede at der skulle findes besparelser for 50 mio. kr. i 2020. Det gør man
ikke sådan bare lige, uden at nogen vil kunne mærke det, og det bliver da heller
ikke tilfældet i Sønderborg, hvor bl.a. den kollektive trafik har måtte betale,
f.eks. i form af halvtimes driften på bybusserne, der fremover bliver til timedrift,
efter morgentrafikken.
Måske netop på grund af de 50 mio. kr. var der også en bred opfattelse af at vi
med dette budget skulle vise mådehold, og ikke komme med en masse vilde
ønsker, der brugte store dele af pengene på andre ting i stedet. Samlet set
indeholder aftalen 10 mio. kr. i driftsudvidelser, altså en nettobesparelse på 40
mio. kr...
For Dansk Folkeparti var det vigtigt at få taget sommerens besparelser på
ældreområdet op i budgetforhandlingerne. Vi havde besluttet os for at
klippekortet, der blev væsentlig forringet i juni måned, skulle genoplives, så
de svageste ældre igen kunne få deres frihed til selvvalgt hjælp tilbage – og det
lykkedes! Fra nytår bliver ordningen, for ældre i hjemmeplejen, igen til en
ugentlig opsparing på 30 minutter, som den ældre selv kan bruge som han/hun
ønsker, hvad end det så er ekstra rengøring, eller en tur ud at handle.
Efter en sommer med megen debat omkring rabatter og stier, tror jeg ingen var
i tvivl om at der måtte ske en forbedring på de grønne områder. Derfor er vi
også glade for at det også her lykkedes at få skabt opbakning til at tilfører
området hele 2,1 mio. kr., til dels et højere serviceniveau, og dels en pulje på
0,1 mio. kr., som kan søges af privat, foreninger, m.v., der holder offentlige
arealer, f.eks. stier eller grønne områder i boligområder.
Fortsættes næste side

Hvad så med parkeringshuset? Ja, det skal der stadig arbejdes lidt på, inden det
lykkedes at få overtalt de andre partier, men med budgetaftalen for 2020-2023
bliver det slået fast én gang for alle, at der er en udfordring med
langtidsparkering i Sønderborg midtby, og der skal nu igangsættes et
analysearbejde for at finde ud af hvad og hvor behovet er, så vi kan komme
videre. Og når vi er ved midtbyen, så er partierne også enige om at der skal ske
noget med Rønhaveplads, der vitterligt trænger til lidt fornyelse. Dansk
Folkeparti og Venstre er enige om at skøjtebanen bør flyttes fra sin nuværende
placering på havnen til Rønhaveplads, og dette skal forvaltningen nu arbejde –
seriøst – med, for at belyse hvilke muligheder, der findes for en god løsning,
uden at det koster os mange millioner…
En sidste ting jeg vil fremhæve, er Udviklingsforum Nordals. Vi har afsat i alt
8 mio. kr. til fremtidig udvikling af Nordborg og omegn, i takt med at bl.a.
ressortet skrider fremad. Projektet mangler endnu at blive defineret, men en
model a la Havneprojektet er på tale.

Nyt DFU ungdom
Af formanden Emely Wind Thomsen

Dansk folkepartis ungdom Sønderjylland har siden sidst afhold et vellykket
arrangement i Kolding med 3 andre lokalforeninger.
Arrangementet startede med et oplæg fra Non Halal Danmark på SDU i
Kolding. Vi lærte en masse om halalafgifter man normalt ikke tænker over og
havde en masse gode diskussioner. Efter oplægget bød vi på pizza og noget at
drikke. Efter vi havde fået noget at spise tog vi alle ud for at Bowle. Vinderen
blev Nikolaj fra Sjælland med 172 point. DFU havde oven i mad og bowling
sørget for 2 lejligheder så alle dem der kom langvejsfra, havde mulighed for
gratis overnatning.

Bestyrelsen Dansk Folkeparti Sønderborg
Formand
Carsten Sahl Andersen

Mobil: 29 87 66 20
E-mail: csa.elstrupcity@gmail.com
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Charlotte Diedrichsen
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E-mail: ellenbak@hotmail.com
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