
HVAD VEJ BLÆSER VINDEN? 
En beretning fra Socialdemokratiets politiske cafe onsdag 
d. 16. Januar på Ellemarkskolen i Køge.

Hvor skal der være vindmøller i Køge Kommune, eller skal 
vi satse på andre tiltag for, at formindske CO2 udledningen? 
Under denne overskrift havde Socialdemokratiet inviteret 
til politisk cafe. Ca. 50 personer var mødt frem for at delta-
ge i diskussionerne, hvor borgmester Marie Stærke indled-
te, og Erling Larsen, Erik Swiatek og Lene Møller Nielsen fra 
den socialdemokratiske byrådsgruppe sekunderede.

Anledningen var, at der som et led i arbejdet med Køge 
Kommunes kommuneplan skulle tages stilling hvor – og om 
– der skulle opstilles vindmøller. Som kommune har Køge 
en forpligtelse – ikke et lovkrav men en moralsk forpligtelse 
til, at bidrage til at nedbringe CO2 udledningen. Socialde-
mokratiet vil gerne kæmpe for et bedre og balance i klima-
et. Vi skal ikke bruge, så meget fossilt brændstof.

Marie Stærke indledte med, at sige, at for hende var 
vindmøller smukke. Lige så danske som en bøgeskov og 
et Dannebrogsflag. Marie spurgte til, om der var nogle i 
forsamlingen, som havde gode forslag til hvordan vi i øv-
rigt kunne forbedre miljøet. Der var fordele og ulemper 
ved, at placere vindmøller på landjorden, eksempelvis på 
ydermolerne ved Køge Havn. Placering af vindmøller på 
ydermolerne havde været et forslag igennem lang tid. Ma-
rie havde spurgt Klima- og Energiministeren om ikke Køge 
kommune kunne være med til, at investere i de nye hav-
vindmøller på Kriegers Flak ud for Stevns klint. Det ville 
være en god løsning.

Fra deltagerne i den politiske cafe kom der mange forslag 
og kommentarer. Der var flere beboere i de nye boliger på 
Søndre Havn, som havde fundet vej til mødet. Fra mange af 
dem lød der betænkeligheder ved placeringen på ydermo-
lerne. Var der ikke andre gode placeringsmuligheder? Som 
Marie Stærke nævnte kunne en placering ude i havet være 
gunstig. Eller ved lystbådehavnen.

Der var mange gode forslag til hvad der kunne satses på, 
i stedet for vindmøller på landjorden: Bedre isolering af 
bygninger, også de kommunale, LED pærer overalt, skov-
rejsning, eldrevne busser, grønne hensyn i det kommende 
kommunale kørselsudbud.

Marie stærke afsluttede cafeen med, at sige at formålet med 
diskussionen her i aften ikke var, at lave en konklusion. Set 
fra byrådspolitikerne side var, det at lytte og høre nye forslag.

Marie ville tage indtrykkene, synspunkterne og forslage-
ne med til mødet i den socialdemokratiske byrådsgruppe 
mandag d. 21. Januar. Her vil gruppen drøfte, hvad skal ske 
med vindmøller – og de mange andre forslag.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe drøftede spørgs-
målet om vindenergi og og hvordan Køge Kommune kan 
bidrage til, at mindske CO2 udledningen. Der var enighed 
om, at undersøge mulighederne for at Køge kommune kan 
deltage i havvindmølle projekter.

Mange hilsner
Jan Rix Rasmussen
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VI ER KLAR TIL VALGET!
af HENRIK SASS LARSEN, MEDLEM AF FOLKETINGET 

På Christiansborg er det tydeligt at mærke, at vi nærmer os 
et valg. Det er som om, stemningen er lidt anderledes. Alle 
er lidt mere anspændte, og nerverne sidder uden på tøjet.

Personligt er jeg forsigtig optimist. I Socialdemokratiet har 
vi brugt den her valgperiode til at fremlægge politiske svar 
på stort set alle områder. Og jeg føler, vi er godt rustede til 
at gå ind i en valgkamp. Med alt hvad det indebærer af pres 
fra højre, venstre og medier. På udlændingeområdet, i den 
økonomiske politik, på sundhedsområdet og på det grønne 
område har vi fremlagt solide og socialdemokratiske svar. 
Så vælgerne kan se, hvad vi vil arbejde for, hvis vi får mag-
ten. Et klart alternativ til den nuværende regering. Og så vi 
selv ved, hvad vi skal kaste os ud i, hvis vi vinder valget.

Vi ved selvfølgelig ikke, hvornår valget kommer, men når det 
kommer, så er vi klar. Det håber jeg også, I er! For vi skal have 
stoppet den borgerlige regerings udsultning af Danmark!

I øjeblikket handler rigtig meget om regeringens sund-
hedsudspil.

I Socialdemokratiet mener vi helt grundlæggende ikke, at 
der er brug for nye strukturændringer i vores sundheds-
væsen. Vi tror ikke, at vores sundhedsvæsen har brug for, 
at man flytter rundt på byggeklodserne og flytter læger og 
sygeplejersker fra et sted til et andet.

Jeg tror, der er brug for mere tid i vores sundhedsvæsen. 
At der er læger nok, at sygeplejerskerne har tid til at snak-
ke med patienterne, og at man ikke skal rejse langt for at 
blive behandlet. I forhold til afstand til behandlingen er vi 
jo heldigt stillet her i Køge. Også her har vi fremlagt et klart 
alternativ til den nuværende regerings håbløse politik, der 
kun vil føre til mere centralisering. I kan læse vores sund-
hedsudspil ”Tid til omsorg” her.

Derudover tror jeg, det kommende valg vil komme til at 
handle om retfærdighed. Det optager også mig meget. At 
toppen stikker af fra resten. At banker og alle mulige fusen-
taster ikke spiller efter samme spilleregler som os andre. At 
de borgerlige har kastreret SKAT, og at afstanden mellem 
top og bund er blevet for stor.

Når vi forhåbentlig snart får en socialdemokratisk rege-
ring, bliver det en af vores vigtigste opgaver. At sikre den 
retfærdighed, der ligger i, at opsvinget skal komme alle til 
gavn. At svindel og fifleri skal straffes. At alle spiller efter 
de samme regler.

Sidst men ikke mindst vil jeg sige en stor tak til alle jer, der 
lægger jeres frivillige tid i Socialdemokratiet. Det er afgø-
rende for os som parti og vores mulighed for at vinde val-
get, at I holder hjulene i gang i Socialdemokratiet. En stor 
tak til jer alle sammen!

Henrik Sass

NYT FRA SYD-VEST
Som nyt tiltag for at effektivisere diverse kam-
pagner i forbindelse med at promovere vores by-
råds-medlemmer og folketingskandidaten, har vi 
oprettet en Kampagnegruppe.

Vil du være med til at omdele materialer og sæt-
te plakater op så send formanden en mail på   
rene@ljunggrens.dk.

Det er vores håb at vi får en fast gruppe der sam-
men kører kampagnerne og at vi afslutter hver om-
de-ling med hyggeligt samvær. Dette er derfor en 

opfordring til et aktivt liv i Socialdemokratiet der 
også vil være med til at skabe et godt politisk sam-
menhold i Socialdemokratiet syd-vest.

Kampagnegruppen kommer snart rigtigt i spil i 
forbindelse med både EP-valget og Folke-tings-
valget, der forhåbentlig snart kommer, så vi kan 
få skiftet den siddende regering ud.

Hilsen
Rene Ljunggren
Formand
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Den gode økonomi vi skabte fra 2011-2013 var formøblet. 
Blandt andet fordi styringen af kommunens økonomi hav-
de været for slap og fordi udgifterne til det specialiserede 
område, var løbet løbsk. Oveni besluttede vi at bruge 86 
mio. kr. på at sætte Vemmedrupskolen i stand. Alt det gjor-
de, at den økonomi vi troede var så robust i vores kommu-
ne, slet ikke var så robust alligevel. 

Økonomien skulle stabiliseres og det betød opbremsning 
af udgifter og besparelser. Og det er det, det første år er 
gået med. Både ældre- og sundhedsudvalget og Børneud-
valget har arbejdet intenst med at genoprette økonomisty-
ringen og har gjort det godt. Økonomien er nu styret ind i 
de to udvalg, når det handler om de overskridelserne på 
budgettet for 2018. 

Når det handler om det fremadrettede budget for 2019 og 
frem, har alle udvalgsområder – både, teknik og ejendom, 
kultur, administration osv måtte spare ekstra for at vi ikke 
skulle spare så meget på børn og ældre fremadrettet. Det 
er jeg glad for, at byrådet kunne stå sammen om. 

Desværre er vi ikke færdige. I år står arbejdet på mange 
analyser af mange områder for at finde yderligere 60 mio 
kr. Først dér har vi balance i økonomien. Og her må jeg des-
værre tilføje, at det er med en meget lav opsparing og et 
historisk lavt anlægsniveau. Fra 2021 er der ikke engang 
penge til at bygge de nye børnehaver, vi har brug for. 

Nu skal jeg ikke, tage modet fra jer på forhånd – vi skal nok 
klare det. Men økonomi og økonomisk styring, er det der 
fylder det politiske arbejde lige nu.

Og her må jeg sige, at jeg ser frem til det kommende fol-
ketingsvalg og en forhåbentlig socialdemokratisk regering 
og statsminister med vores egen folketingskandidat Henrik 
Sass Larsen som en nøglefigur. De linjer, som Socialdemo-
kratiet på Christiansborg har lagt ud, støtter jeg varmt. 

Som borgmester vil jeg særligt fremhæve den større frihed 
til kommunernes mere sikkerhed i vores budgetter og ikke 
mindst anerkendelsen af vores demografiske udfordringer. 
Her tænkes særligt på den stigende andel af ældre. Alene 
i Køge betyder den stigende andel af ældre merudgifter 
hvert eneste år på 25 mio. kr. Penge vi hvert eneste år selv 
skal finde i budgetterne. Vores vækst kan ikke vedblive at 
betale.

Og så ser jeg i øvrigt frem til at få valgt vores EP-kandidat 
Marianne Vind.

Godt nytår!

Marie Stærke

NYT FRA NØRRE KØGE
 
Kære medlemmer i Nørre Køge.

Tiden nærmer sig, hvor vi skal have vores årlige ge-
neralforsamling, det vil derfor glæde bestyrelsen at 
se dig den dag. Sæt derfor allerede kryds i din ka-
lender.

Vi afholder vores årlige generalforsamling i  
3F huset Lykkebækvej nr 4, 4600 Køge.

 
Generalforsamlingen bliver afholdt: 
Tirsdag Den 12. Marts 2019 kl. 19.00

Hvis du har lyst til at gøre din indflydelse gældende, el-
ler bare har lyst til at deltage, så kom og være sammen 
med os. Vi glæder os til en dejlig aften sammen med 
dig. Der vil naturligvis blive udsendt en officiel indkal-
delse til alle vores medlemmer, når tiden sig nærmer. 
 
Venlig hilsen Bestyrelsen

GODT NYTÅR! GODT VALGÅR!
af MARIE STÆRKE, BORGMESTER 

Ting er aldrig, som de ser ud til at være. Det måtte vi i den nyvalgte socialdemokratiske 
gruppe også sande, da vi satte os i stolene i byrådet 1. januar sidste år. 
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MENS VI VENTER PÅ REGERINGENS UDSPIL 
TIL SUNDHEDSREFORMT
af JAN HENDELIOWITZ, REGIONSRÅDSMEDLEM

I skrivende stund venter vi fortsat på regeringens længe 
ventede udspil til sundhedsreform. I regionsrådet har den 
imidlertid allerede sat sig meget tungt på den politiske 
dagsorden, idet V,K,R mindretallet på den borgerlige side 
mere eller mindre er slået op i banen og har suspenderet 
deres politiske arbejde.

I sidste nyhedsbrev beskrev jeg de store udfordringer den 
nye Socialdemokratiske ledelse overtog efter det tidligere 
Venstre-ledede Regionsråd.

Region Sjælland kunne allerede i foråret 2018 se ind i et un-
derskud på ca. 190 mio. kr. på sygehusenes drift med tilsva-
rende udsigt til underskud de kommende år. Hertil et stort 
pres på de medicinske afdelinger, voksende udfordringer 
med at rekruttere læger, sygeplejersker og andre persona-
legrupper og store prisstigninger på specialiseret medicin.

Regionsrådet, bortset fra Enhedslisten, indgik med det 
udgangspunkt en budgetaftale for 2019 og en perspektiv-
plan frem til 2022, der dels sætter rammerne for regionens 
sundhedsindsats dels sigter mod økonomisk balance.

Budgetaftalen betyder en meget stram prioritering af regi-
onens økonomi og forudsætter reduktion i regionens ad-
ministrative udgifter samt en generel rammebesparelse på 
alle regionens sygehuse og institutioner – bortset fra det 
medicinske område og psykiatrien. Det var klart for alle i 
Regionsrådet, at personalereduktioner ikke kunne undgås.

Da regionens administration i efteråret 2018 præsenterede 
et konkret oplæg til udmøntning af budgetaftalen indehol-
dende nedlæggelse af 700 ud af 17.000 stillinger, med den 
konsekvens, at 170 medarbejdere afskediges, meddelte 
V,K,R på et forretningsudvalgsmøde, uden forudgående ori-
entering af regionsrådsformanden og de øvrige partier bag 

budgetaftalen, at man ikke ville stemme for de forslåede 
afskedigelser.

Der var ingen begrundelse udover, at der jo kunne “ske så 
meget” i forbindelse bl.a. den kommende finanslov og rege-
ringens bebudede sundhedsreform.

Vi kender i regionsrådet her midt i januar 2019 endnu ikke 
indholdet af regeringens udspil, udover tankerne om fyring 
af regionsrådspolitikere og en – i øvrigt stærkt tiltrængt – 
styrkelse af samspillet mellem sygehusene, de kommunale 
sundhedstilbud og de praktiserende læger med forankring 
omkring 21 “sundhedsfællesskaber”

Tilsyneladende har regeringen reserveret et større milliard-
beløb til finansiering den bebudede sundhedsreform. 

Og det er åbenbart de penge V,K,R i Region Sjælland på for-
hånd har kalkuleret med, samtidigt med, at man generelt har 
sat sig tilbage og overladt ansvaret til resten af regionsrådet 
med at lede og administrere regionen og regionens sygehuse.

I den Socialdemokratiske gruppe ville vi utroligt gerne have 
undgået de gennemførte personale reduktioner på sygehu-
sene, især fordi vi selvfølgelig mener, at det er helt forkert 
at skære i sundhedsudgifterne. 

Men regeringen har tilsyneladende valgt at holde de mang-
lende penge tilbage som platform for den kommende valg-
kamp til folketingsvalget, og det er tilsyneladende vigtigere 
for V,K,R ‘s regionsrådsmedlemmer end en ansvarlig og 
professionel drift af sygehusene i Region Sjælland.

Jan Hendeliowitz 
Regionsmedlem, Region Sjælland. 
Gruppeformand (S)
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REDEGØRELSE FRA TEKNIK-OG EJENDOMSUDVALGET

KØGES TRAFIKALE UDFORDRINGER
Køge Kommune har fået foretaget en trafikmodelbereg-
ning, som vil blive løbende opdateret. Den viser nogle inte-
ressante og udfordrende tal:

I 2020-scenariet vil problempunkterne være primært være 
krydset Ringvej/Sønder Viadukt og det er må nok tilskrives 
en øget trafikmængde fra Stevnsområdet.

2035-prognosen øger dette billede yderligere. Trafikken fra 
Stevns vil blive øget med mere en 65 % i forhold til i dag. 
Når hertil kommer den øgede trafik fra alle de nybygge-
de boliger der kommer på Sønder Havn vil presset på de 
nord-sydgående veje i Køge især Ringvejen, Søndre Allé 
Toldbodvej og Værftsvej blive hårdt belastet. Der bliver tale 
om stigninger på fra 25 % -> 60%

Allerede i 2020-scenariet vil Køge Kommune løbe ind i trafikale 
udfordringer og frem imod 2035 må og skal Byrådet og kom-

munens borgere finde holdbare løsninger. Og lad mig allerede 
sige det klart nu. Flere vejbaner og andre meget dyre trafikin-
vesteringer er ikke nødvendigvis den rigtige vej fremad.

Det der virkeligt batter er at få folk lokket over i den kol-
lektive trafik hvis man skal til København og den vej. Altså 
få udbygget/nybygget Park-and-Ride anlæggene i Herfølge 
og Hastrup, samt få billerne på motorvejen og ind på Køge 
Nord Station.

Det er ikke kun Køge der får udfordringer. Både Ølby (& Lille 
Skensved) og Borup vil opleve trafikale udfordringer. Her 
vil en omfartsveje rigtigt placeret kunne afhjælpe proble-
merne.

Hilsen 
Erik Swiatek  
Formand for Teknik-og Ejendomsudvalget

NYT FRA SKOVBO-KØGE VEST 
 
Godt nytår – og godt valg!

Tiden iler og vi er kommet tættere på valg til hhv. 
folketing og EU, skulle man være i tvivl, så skal vi 
blot iagttage alle de fantastiske reformer og øvrige 
politiske tiltag regeringen fremkommer med. Jeg ser 
frem til at valget udskrives, så vi kan få modsætnin-
gerne frem, for alt der er kommet indtil videre er jo 
blot mere af Løkkes centralisering.

Og det er så her vi må stå af, mine tanker flyver 
tilbage til kommunesammenlægninger, samlingen 
af skatteforvaltningen og politireformen. Ingen af 

disse reformer har været succesfulde, da alting er 
blevet mere borgerfjerne og mindre effektivt.

Mette Frederiksen sagde det bedst, for et års tid 
siden, da hun varslede et opgør med regnedrenge 
og systemtænkningen, som i de seneste mange år 
har sat rammerne for ressourcerne i vores offentli-
ge sektor. Der er ikke brug for flere lederstillinger og 
akademiske tiltag – vi skal have varme hænder ud i 
institutionerne og samtidig have større tillid til, at de 
kan levere faglighed og kvalitet i hverdagen. 

Hilsen 
Bestyrelsen

Trafikken fra Stevns vil blive øget med 
mere en 65 % i forhold til i dag. 
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

FREDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 18.00
Årets gule ærter 
Vi afholder årets gule ærter i 3F’s lokaler på Lykkebækvej. Arrangør Køge Skovbo-Vest. Se den udsendte invitation.

ONSDAG DEN 1. MAJ
1. maj møde i Hugo’s kælder
Husk at vi holder 1. maj møde i Hugo’s kælder Brogade 19C Køge; nærmere info følger.

GRUNDLOVSDAG DEN 5. JUNI 
Oplevelsen
Arrangementet afholdes på Køge havn; nærmere info følger.

Generalforsamlinger:

TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00
Generalforsamling Nørre Køge
Generalforsamlingen afholdes i 3F Lykkebækvej 4, Køge.

TORSDAG DEN 14. MARTS KL. 19.00
Generalforsamling Køge Syd-Vest
Generalforsamlingen afholdes på Herfølge Skole, Filmsalen.

ONSDAG DEN 20. MARTS KL. 19.00
Generalforsamling Køge Skovbo-Vest
Nærmere info følger.

ONSDAG DEN 27. MARTS KL.19.00
Generalforsamling Fællesledelsen
Generalforsamlingen afholdes i 3F Lykkebækvej 4, Køge.

Den næste A-post udsendes primo maj 2019

KOMMENTAR FRA ET MEDLEM 

OG SÅ ET HJERTESUK
Vi er nogle stykker, her i Køge Fællesforeningen, der har drøftet et emne, som vi finder kritisabelt. En lille skare af vores 
socialdemokratiske byrådsmedlemmer, møder altid trofast op når der er debatter og medlemsmøder. Det både styrker og 
samler og Jer der altid kommer, giver medlemmerne indblik i de mange vigtige arbejder der foregår.

Men desværre, er der nogle af de socialdemokratiske byrådsmedlemmer der, næsten konsekvent, aldrig kommer til vores 
arrangementer: Fravær fra Generalforsamlingen, de ses ikke til orienterende møder. Der er fravær til vores alle sammens 
1.maj, de kommer ikke til ‘Gule ærter’. De holder sig også væk fra møder med vores folketingskandidat Henrik Sass Larsen.

Er det et problem, og er det helt i orden?

Venlig hilsen Gerly/Ejby


