Formanden har ordet

Carsten Sahl Andersen
Lokalformand

Efteråret nærmer sig, og nogle er måske allerede begyndt at tænke på julen.
Jeg håber det kan lade sig gøre at samle familien fra nær og fjern uden at
skulle tænke på Corona.
Vi kunne i disse tider også tænke os en julegave i Dansk Folkeparti, som jo
lige er fyldt 25 år, eller måske nærmere en fødselsdagsgave. Vi ønsker os
flere medlemmer, og her er lørdag den 14. november udråbt til at hverve
medlemmer i hele Danmark, da er der et år til kommunal-, og regionsvalget,
og der gælder det om at få mange stemmer. Jeg håber du vil være med, det
vil hjælpe os alle i partiet. Meningen er vi skal ud på gader og strædet, for at
hverve medlemmer i hele kommunen, ja i hele landet. Du kan også hjælpe
ved at få en nabo, arbejdskollega, familiemedlem, eller andet til at melde sig
ind i Dansk Folkeparti. Har du børn eller børnebørn, eller andre unge
medlemmer i familien, håber jeg du vil opfordre dem til at melde sig ind, da vi
især mangler unge mennesker, da det jo er dem der skal være med til at
tegne fremtiden.
Allerede søndag den 15. november afholder vi bankospil, og mandag den 16.
november afholder vi møde med byrødderne, ( jule banko omtalt side 3 i
bladet- husk tilmelding), så der er godt gang i den.
Vi er jo allerede i gang med kommunalvalget til næste år, og igen vil jeg
opfordre dig til at tænke på, om det er noget for dig, det gælder om at få
mange på listen, unge, gamle, mænd og kvinder, alle trækker stemmer, og
det er det vi har brug for. Vi afholder opstillingsmøde den 13. februar 2021
(læs mere side 5).
Carsten

Nyt fra Regionen
Af DF Regionsrådsmedlem

Carsten Sørensen
Kære medlemmer af DF i Sønderborg.
Tak for sidst, det var en forhøjelse at være dirigent på jeres generalforsamling
tidligere i år.
Endnu et år er gået i regionen og det må siges at være noget anderledes end de andre
jeg har oplevet. Desværre er hverdagen ikke blevet “normal” endnu og i skrivende
stund har vi i regionen sendte vores testbilen til netop jeres lokalområde pga et
stigende smittetryk.
Men vi er stadig i den lave ende med 19 indlagte ud af regionens 1.2 mio. borgere.
Også regionens budget er præget af den “nye” hverdag som vi oplever med øgede
udgifter til værnemidler og omlægningerne af afdelingerne til COVID-19
beredskabet.
Regionen er dog godt i gang med at få afviklet ventelisterne, hvilket er
glædeligt for borgerne så de ikke skal vente alt for længe på deres tider.
Dansk Folkeparti fik igen i år sat vores aftryk på budgettet og sikret nogle DF
mærkesager bliver gennemført det kommende år.
Jeg er især stolt af der sættes penge af til en opbygning af indgangspartiet på
Kolding Sygehus, så dette bliver mere handicapvenligt. Men også arbejdet med at
ombygge Sønderborg sygehus forsætter og i sensommeren var jeg sammen med et
af mine udvalg på rundtur på sygehuset og følge op på arbejdet. Jeg synes også vi
her skal nævne den succesrige flytning af gigthospitalet fra Gråsten til Sønderborg
Sygehus.
I disse tider er der stor fokus på verdensmålene og i region Syddanmark gør vi hvad
vi kan får at følge op på dette. Det betyder, at vi kommer til at udvide mængden af
solceller på Sønderborg sygehus i den nærmeste fremtid.
Så Sygehuset bliver mere grønt.
Grønt må vi også sige at Sønderborg er blevet kendte for at være. I har bybusser der
kører på biogas og nu er jeres renovationsvogne også blevet biogas/el.
Det er noget vi i DF kikker meget på, at kunne overføre til regionens andre By- &
rutebiler.
Sluttelig vil jeg ønske jer alle hjertelig tillykke med vores 25 års jubilæum som jo
desværre ikke blev den store fest, vi havde håbet på i September.
Men jeg glæder mig til årsmødet i November og håber at i får lyst til at deltage,
plads er der hvert fald nok af i Odeon hvor vi efter planen stadig skal afholde vores
årsmøde.

Nyt fra Byrådet
Budgetaftalen
Skrevet af 2. viceborgmester, DF-gruppeformand

byrådsmedlem Stefan Lydal
Dansk Folkeparti er igen med i budgettet i Sønderborg
Som det efterhånden er ved at være for vane, er Dansk Folkeparti også denne gang med i
budgetaftale i Sønderborg Byråd. Overordnet set en ganske fornuftig aftale, med mange fine
elementer, eksempelvis på børneområdet, hvor der tilføres midler til inklusionsarbejde og
hvor vi også har fundet penge til renovering af kommunens mange offentlige legepladser –
elementer vi alle var enige om som en naturlig del af aftalen. Det er dog ikke hele budgettet,
der udmøntes til sandkasser og gynger, med aftalen har Dansk Folkeparti nemlig også fået sat
nogle synlige fingeraftryk på ældreområdet, hvor i alt 2,1 mio. kroner tilføres, samt fået indført
en række yderligere puljer, der beskrives på de følgende sider.

Ældreområdet
På ældreområdet går vi til alvor i kamp mod ensomheden blandt de mange ældre, der sidder
derhjemme, hver eneste dag, og føler sig alene, og et vigtigt element i denne kamp er
klippekortsordningen! Den ordning, som for lidt over et år siden betød at ældre kunne opspare
15 minutter om ugen til selvvalgt hjælp, er nu endnu en gang blevet forbedret, således at ældre
i eget hjem, fra 2021, nu opsparer 45 minutter hver eneste uge, som de selv kan prioritere
fuldstændig som de vil!

Klippekortsordningen er en ordning som Dansk Folkeparti fik indført på nationalt plan, for år
tilbage, men som desværre i mange kommuner er blevet udvandet eller helt afskaffet, efter at
finansieringen overgik fra en statslig pulje til den kommunale drift. Dette skete desværre også
i Sønderborg, men heldigvis er det lykkedes at få den kæmpet tilbage på 45 minutter.
Fortsættes næste side

Det er dog ikke kun i eget hjem at ensomheden skal bekæmpes. Rigtigt mange ældre på
plejehjem føler sig også ensomme, og derfor har Dansk Folkeparti fået afsat midler til sociale
arrangementer, f.eks. fredagsbar, musik eller teaterspil, til afholdelse på plejecentre og
daghjem. Og lige nette dette initiativ er en idé som Dansk Folkeparti har spillet på bordet flere
gange i denne periode, da det er et valgløfte fra kommunalvalget i 2017. Vi er derfor også
særligt glade for at det nu endelig er lykkedes at få sat ordningen i gang, og vi glæder os til at
følge implementering i Social og Seniorudvalget.
Et sidste forslag vi kom igennem med på ældreområdet, er en takstnedsættelse på
korttidspladserne i Ulkebøl (CFK) og Nordborg, hvor taksten nedsættes med 20%, fra 133
kr./døgn til 107 kr./døgn. Dette rykker måske ikke meget for området som helhed, men har
stor betydning for den enkelte, der er opholder sig på en korttidsplads i en periode, for med
en pris på 133,- kr. i døgnet, koster det næsten 1.000,- kr. om ugen, og er man f.eks. blevet
visiteret til et genoptræningsforløb, kan det hurtigt bliver til mange tusinde kroner kan skal
betale for sin korttidsplads, samtidig med at der altså også skal betales husleje dér hvor borgere
normalt bor.

Puljer til renovering og vedligehold
Mange kommuner har i de senere år opereret med nedrivningspuljer. Også her i Sønderborg
har vi haft en sådanne pulje, der blandt andet er blevet flittigt anvendt på Nordals, hvor flere
faldefærdige ejendomme er blevet brækket bort. Men nu skal vi prøve noget nyt! Dansk
Folkeparti, har som en af forkæmperne for en bevaringspolitik (§14), fået oprettet en
renoveringspulje, der kan søges af ejere af bevaringsværdige bygninger. I de senere år har
Sønderborg Kommune vedtaget adskillige bevarende lokalplaner, der pålægger husejere i de
omfattede områder at renovere deres ejendomme på en bestemt måde, med brug af bestemte
materialer (f.eks. må der ikke benyttes plastikvinduer), hvilket kan betyde at en renovering
kan blive dyrere, idet man ikke altid kan vælge den billigste løsning. Derfor er det kun
glædeligt at vi nu kommer med en tilskudsordning, der forhåbentligt tilskynder boligejere med
bevaringsværdige huse at renovere deres ejendomme, rundt omkring i kommunen.
I samme boldgade som renovering af boliger, kommer også renovering af kommunale
legepladser. Faktisk har Sønderborg Kommune et efterslæb på over en million kroner til
vedligeholdet af legepladserne, idet vi slet ikke har noget egentlig budget til denne opgave!
Det får vi nu rettet op på, ved at vi i første omgang har afsat 0,5 mio. kr. til de mest trængende
og samtidig bede forvaltningen udarbejde en plan for hvordan vi kan få bragt resten i orden.
En sidste væsentlig pulje at nævne, er puljen til vedligehold af eksisterende cykelstier. Det
er sådan i dag at når vi anlægger en ny cykelsti, så bliver der afsat midler til vedligehold af
denne sti, men cykelstier, der er anlagt før kommunesammenlægningen, har intet budget til
vedligehold, og det kan desværre også ses af kvaliteten på disse stier. Flere trænger til en ny
belægning, nogle er blevet mindre fordi omkring liggende landskab har gjort indhug i dem,
andre lever ganske enkelt ikke op til de seneste trafiksikkerhedsstandarder.

Fortsættes næste side

Anlægsbevillinger – lokale projekter
På Nordals findes i dag Elstrup Mølle. Lettere anonym, med en placering ud mod
hovedvejen, ligger møllen som et levn fra en tid, der var en gang. Møllen har for længst mistet
vinger og top, men en gruppe lokale ildsjæle har i en årrække kæmpet en kamp for at få bragt
møllen tilbage til fordums storhed, med vinger og alt hvad det indebærer. I første omgang
handler det dog om at få sikret et bæredygtigt ejerskab af Elstrup Mølle, således
støtteforeningen kan indsamle penge og søge fonde til renoveringen af møllen, og netop dét
arbejde har Dansk Folkeparti sagt at vi gerne vil hjælpe dem med. I alt har byrådet bevilliget
180.000 kr. til foreningen, således de kan sikre sig ejerskabet over Elstrup Mølle fremadrettet
og komme videre med drømmene om at få sat vinger på møllen.
Via ”E Gaf” kan man tilgå de tre havne i Dyvig og Mjels, fra søvejen. Indsejlingen volder
dog imidlertid en del problemer for de sejlere, der ikke er lokalkendte (læs: turister). Derfor
har Dansk Folkeparti prioriteret at få sejlrenden oprenset og ved samme lejlighed få den
markeret tydeligt op, således sejlerne ved hvor de kan færdes sikkert, uden at skulle frygte for
at grundstøde med deres både…
Med sidste års budgetforlig aftalte et enigt byråd at
se nærmere på mulighederne for en evt. ny placering
til Skøjtebanen. En placering er imidlertid ikke
fundet endnu, men der er udarbejdet to projekter for
hhv. den nuværende placering på havnen og en
alternativ placering på Rønhaveplads. Dansk
Folkeparti har fra starten i processen ikke lagt skjul
på at vi støtter placeringen på Rønhaveplads, da vi
mener at skøjtebanen med sin nuværende placering
har et uudnyttet potentiale, der vil komme bedre til
sin ret, hvis den flyttes op i bymidten, hvor den
samtidig vil kunne supplere handlen og et evt.
julemarked på Rønhaveplads. Byrådet mangler dog
endnu at tage stilling til placeringen, men det har dog
ikke afholdt forligspartnerne fra at afsætte i alt 10
mio. kr. til etableringen af den nye skøjtebane. Nu
gælder det altså bare at blive enige om placeringen,
økonomien er på plads!

Budgetaftalen offentliggøres på Dybbøl Skolen den 19. september. Fra højre Stefan Lydal,DF, Aase Nyegaard,
Fæll., Erik Lauritzen Borgmester, Stephan Kleinschmidt, SLP og Preben Storm, S.

Nyt DF-ungdom
Sønderjylland
Af Lokalformand Emely Wind Thomsen
Der er nok at se til lige nu i DFU.
Der er så mange arrangementer rundt omkring landet, at vi alle løber lidt hurtigere
for at følge med. Vi har som det seneste afholdt vores tilbagevendende bowlingarrangement, hvor vi fandt den nye regerende vinder,
som nu kan prale af at kalde sig DUF’s mester i bowling det næste
år.
Inden turen i bowlingcenteret havde vi et spændende oplæg fra
Carsten Sørensen om hans arbejde i regionen, og hvordan det er at
være spidskandidat til kommunalvalget.

Mester Daniel Holm

Før Bowlingarrangementet var vi en tur på Samsø.
På Samsø besøgte vi en landmand og så hvor
de eftertragtede Samsøkartofler kommer fra.
Inden besøget på gården havde vi besøg af
Peter Kofod, der fortalte om hvordan det står
til nede i EU og om Brexit.
Vores næste kommende arrangement er vores julefrokost, hvor vi vil danse om
træet med behørig Corona afstand,
nyde et godt måltid sammen og med
oplæg om vores gode danske
traditioner.

Dansk Folkeparti,
Sønderborg er med ved
flere arrangementer og
vi har selvstændige
events. Og vi har derfor
brug for nogle ekstra
hænder, en gang
imellem. Det er ofte
små opgave, som at
lave kaffe, udlevere
brochurer, opsætning af
telt osv. Vi har brug for
nogen, som har lyst til
at give en hånd med. Hjælpe bare en gang imellem men, som ikke vil være
bundet op, som bestyrelsesmedlem og lignende.
Det er vigtig ikke mindst nu, at vi er synlige, så DF vælgerne møder os, så vi
kan give et positivt billede af vort parti. Og vi kan cementerer og- genvinde
vores styrke såvel på det kommunale, regionale og landspolitiske plan.
Har du lyst til at komme på vores ”liste” med DF-medlemmer:
”DF-RESERVEN”, som vi kan kontakte til enkelte opgaver, så gi´et ring/ SMS
eller mail til tovholder, på DF-RESERVEN, næstformand Hans Peter Toft
fastnet 74650810/ mobil 2449 4157 mail hans.peter.toft@gmail.com

Vi glæder os til at høre fra dig.

Sammen er vi bare stærkere.
På forhånd TAK!

DE ER GANSKE VIST…
Didde Lauritzen (S),
sponsorerer nu far Erik´s
Facebook opslag. Borgerne i
Kværs, er begyndt at hamstre
tøjklemmer, efter det har vist
sig at være store lugtgener ved
anlægget i Glansager. Flere
borgere har søgt krisehjælp,
efter der kommet nye SOFORskraldespande, hvor der skal
sorteres i rigtig mange rum.
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udløber

Telefon: 7465 0810
Mobil: 2449 4157
Email: hans.peter.toft@gmail.com
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