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KV21: Med stigen-
de smitte forud for 
kommunal- og regi-
onsrådsvalget den 
16. november arbej-
der kommunen på 
højtryk for at gøre 
valget så sikkert 
som overhovedet 
muligt. Brevstem, 
lyder opfordringen. 

Af Trine Lønbro Nielsen

HELSINGØR: Med knap en 
uge til valget er der i år en 
smule flere, der har valgt at 
brevstemme, sammenlignet 
med samme tidspunkt for 
fire år siden. Godt 400 flere, 
lyder det fra valggeneral 
Vivi Moseholm, der dog alli-
gevel håber på, at endnu fle-
re vil skynde sig ned og brev-
stemme, mens det stadig er 
muligt.

- Den seneste optælling fra 
mandag viser, at 2283 allere-
de har brevstemt, og det er 
rigtig godt, men vi vil meget 
gerne have mange flere til 
det. Med den stigende coro-
nasmitte er det med at und-

gå, at alt for mange stimler 
sammen ved valgstederne 
på valgdagen, fortæller hun.

Masser af sprit
Hører man alligevel til 
dem, der gerne vil sætte sit 
kryds på valgdagen den 16. 
november, så har kommu-
nen taget alle sine forholds-
regler i brug for at undgå, at 
coronasmitten gives videre i 
stemmeboksen.

Ved valgbordet vil der 
ifølge Vivi Moseholm være 
opsat plexiglasplader til at 
adskille vælgerne, ligesom 

der vil være sprit og sprit-
servietter til at tørre boksen 
af med.

- Vi gør alt, hvad vi kan for, 
at det skal være sikkert at 
stemme. Vi har bedt valgste-
derne om at lufte ekstra ud, 
og vi opfordrer fortsat til, 
at borgerne brevstemmer. 
Dem der kommer på dagen 
rådes til at komme i tids-
rummet 10.00 til 14.00, hvor 
der normalt er færrest, for-
klarer Vivi Moseholm.

Ved dette valg er det des-
uden muligt at bruge sin 
egen medbragte kuglepen. 

Ifølge valggeneralen er det 
også – ligesom andre år – 
muligt at gå uden for ved 
gårdvagterne og afgive sin 
stemme. På grund af det di-
gitale system slipper ingen 
dog for at skulle ind og have 
scannet sit valg kort.

- Vi kan ikke holde valget 
udenfor, fordi vi er afhæn-
gige af, at det digitale fun-
gerer. Derfor skal alle op 
til valgbordet for at få udle-
veret stemmesedlen, siger 
hun.

Alle borgere med stemme-
ret kan brevstemme frem 
til fredag den 12. november 
klokken 16.00 på borgerser-
vice, Kulturværftet, Esper-
gærde Bibliotek og Horn-
bæk Bibliotek samt i pop 
up-valgsteder og kommu-
nen mobile stemmested. Du 
kan se, hvor og hvornår, der 
er pop up-valgsteder nær dig 
på kommunens hjemmeside 
helsingor.dk.

Ifølge Vivi Moseholm er 
valgkortene netop nu på vej 
ud til borgerne. Det er dog 
ikke nødvendigt at med-
bringe valgkortet for at 
brevstemme. Her skal man 
blot vise gyldig legitimation 
i form af kørekort, pas eller 
det gule sundhedskort.  
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Debat

HELSINGØR: Alternati-
vets lokale budskabs-
valgplakater har fået 
meget opmærksomhed, 
de skiller sig også ud, 
bl.a. har vores budskab 
om at nedbringe luft-
forurening fra trafik på 
Kongevejen skabt debat. 
Trafik er det område 
hvor Helsingør kommu-
ne har haft sværest ved 
at skabe tilfredsstillende 
resultater i klimaindsat-
sen. Dette er trist da det 
samtidig er den største 
del af CO2 udledningen i 
Helsingør kommune.

Over halvdelen af kom-
munens samlede CO2 
udledning stammer fra 
transport, vejtransport 
udgør 104.614 ton CO2, 
altså langt mere end tog, 
færge og fly sammenlagt. 
Elektricitet, varme og 
transport er de tungeste 

poster i kommunens 
CO2 udledning. CO2 ud-
ledningen fra elektricitet 
faldet med 75 % og varme 
men 60 %, pr. borger fra 
2008-2019. Transport der-
imod halter efter, med 
blot en reduktion på 26 
% i samme periode. På 
trods af at det er et områ-
de som kommunen selv 
har stor indflydelse på. 
Vi mener at kommunen 
skal op i et meget højere 
gear og skabe infrastruk-
tur som lægger vægt på 
klima og sundhed, for 
eksempel stille krav om 
partikelfiltre og miljøzo-
ner. Super-cykelstier så 
borgerne kan færdes ef-
fektivt og sikkert. Vi skal 
af med den massive luft-
forurening og det skal 
være nu!

Mette Skamris
byrådskandidat for  

Alternativet

Kongevejen  
kørt af sporet

Debat

HELSINGØR:  Ser frem til 
det nye velfungerende se-
niorråd i Helsingør Kom-
mune.

Ser også frem til hvor-
dan rådet vil arbejde 
med opgaverne med at 
tilføre livserfaringer, 
brugerperspektiver og 
kvalificering af kom-
munens ældrepolitik, 
ældrehandlingsplaner, 
dialog med udvalg, som 
har ældreproblematik-
ker på dagsorden samt 
økonomi, drift, resulta-
ter og udvikling indenfor 
ældreområdet.

Udover rutineopgaver-
ne vil jeg rigtig gerne 
arbejde for: Et råd som 
er synligt, oplysende, 
lyttende og inddragende 
ift. dem de repræsente-
rer. Samarbejdende ift. 
Ældresagen og Faglige 

seniorer. Arbejde for pa-
tient- og pårørenderåd på 
alle plejehjem. Fsva. Æl-
drepanel skal det være 
synlig og inddragende 
ift. dem de repræsente-
rer.

Dette seniorråds-arbej-
de ligger mig på sinde, 
fordi jeg har en stor in-
teresse for samfundsfor-
hold, borgerindflydelse 
og lokaldemokratiet og 
rigtig gerne vil være til 
at tilføre livserfaringer 
, brugerperspektiver og 
kvalificering af drift, re-
sultater og udvikling in-
denfor ældrepolitikken 
og sundhed for ældre.

Jørgen Busch
nr. 8 på listen til senior-

rådsvalget 
Horsensvej 10, 2 tv Hel-

singør

Samarbejdende 
seniorråd 
for fremtiden

Valggeneral:  
- Brevstem inden fredag!

Helsingør Kommune opfordrer borgerne til at brevstemme. Hvis ikke 
det er muligt, så opfordres det til, at man besøger valgstederne i tids-
rummet 10.00 til 14.00. 

Af Dorte Møller Rasmussen

HELSINGØR: Ministrene 
flokkes næsten i Helsingør i 
disse sidste hektiske dage op 
til kommunalvalget.

I fredags var det kul-
tur- og kirkeminister Ane 
Halsbo-Jørgensen, der var 
i Hamlets by for at høre om 
den nye sceneuddannelse på 
HamletScenen.

Mandag kom udenrigsmi-
nister Jeppe Kofod til Hel-
singør inviteret af socialde-
mokratiets borgmesterkan-
didat Claus Christoffersen, 
som ville præsentere Kofod 
for det eventyr, Mette Bent-
sen og Lasse Kristensen står 
for med deres kunsthånd-
værkerfirma Egeværk. I 
værkstedet på Industrivej 
fortalte parret om, hvor-

ledes de er ved at tage USA 
med storm  med deres dan-
ske træprodukter i mange 
spændende former. 

Et af hovedprodukterne er 
Vikingebåden – en blanding 
af træ og glas. Med øje for det 
smukke i træet, udvikler der 
sig fantastiske former der 
vil pryde enhver håndværk- 
og kunstsamling.

Egeværk er i øvrigt også 
repræsenteret på klimatop-
mødet i Glasgow - Cop 26, 
hvor Mette Bentzen og Lasse 
Kristensen, Egeværk, har 
installeret et tankevækken-
de værk i topmødets nordi-
ske pavillon. 

Tirsdag var det minister 
for fødevarer, landbrug og 
fiskeri Rasmus Prehn, der 
gæstede  Helsingør. 

Først mødtes han med 

Claus Christoffersen på 
Øresundsakvariet, hvor 
akvariechef Jens Peder Jep-
pesen  viste rundt og fortalte 
om Øresundsakvariets vig-

tige arbejde med at beskytte 
Øresund og dets unikke fi-
ske- og planteliv. 

Senere serverede ministe-
ren og og hans gode ven by-
rådskandidat Thomas Horn 
klima-hotdogs og tilbehør 
på Konventum i forlængel-
se af fagbevægelsens (FH) 
valgdebat. 

Udover god valgkamps-
stemning fristede Prehn og 
kompagni tilhørerne med 
et økologisk og klimavenligt 
alternativt til den klassiske 
hotdog. 

Minister-trængsel i Helsingør

Mette Bentzen og Lasse Kristensen, Egeværks indehavere, forklarer 
her udenrigsminister Jeppe Kofod og Claus Christoffersen hvordan 
ideerne bliver til, og med tak til den Danske Ambassade i USA for de-
res hjælp i at komme frem.  Foto: Julian Isherwood

HELSINGØR: Mellem søndag klokken 23.55 og mandag klok-
ken 08.15 knuste en ukendt gerningsperson ruden i en per-
sonbil, som holdt parkeret på Rønnebær Alle. Fra bilen blev 
der stjålet sko og en jakke, oplyser Nordsjællands Politi.

Knuste rude og brød ind i bil 
Humøret var højt, da minister 
for fødevarer, landbrug og fi-
skeri, Rasmus Prehn tv, severede 
klimarigtige hotdogs sammen 
med byrådskandidat Thomas 
Horn, længst til venstre. 


