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Nyhedsbrev fra SF Svendborg – April 2019  

Kære medlemmer af vores lokale partiforening – her er lige en aktuel update.  

Generalforsamlingen 
Vores lokale generalforsamling i marts var velbesøgt. Vi havde besøg af folketingsmedlem og lokal kandidat Karsten 

Hønge, som gav en spændende orientering om de vigtigste politiske fokuspunkter fra Christiansborg. Endvidere fik vi 

drøftet lokale politiske temaer med oplæg fra Bruno Hansen og regeringens 1. sundhedsudspil med oplæg af Annette 

Blynél.  

Vi sagde farvel og tak for indsatsen i bestyrelsesarbejdet til næstformand Rasmus Feldingbjerg Drabe, kasserer Bente 

Bondebjerg og bestyrelsesmedlem Anni Jørgensen, idet ingen af dem ønskede at genopstille. Til gengæld sagde vi med 

glæde velkommen til ny næstformand Kaj Jensen og bestyrelsesmedlem Marie Christensen. Käthe Lund påtog sig 

opgaven som ny kasserer .  En opdateret liste over bestyrelsesmedlemmer med kontaktoplysninger kan ses på SF 

Svendborgs hjemmeside. 

Landsmøde  
SF afholdt som vanligt landsmøde i Kolding i weekenden den 30. og 31. marts 2019. Med gode meningsmålinger, 

medlemsfremgang og – en fantastisk formandstale  i ryggen - forløb landsmødet med optimisme, engagement og stor 

anerkendelse til vores aktive folketingsmedlemmer. Fra Svendborg partiforening deltog: Formand Annette Blynel, 

næstformand Kaj Jensen, bestyrelsesmedlem Marie Kristensen og søndag, byrådsmedlem Bruno Hansen. 

Landsmødeudtalelsen ”Fællesskab giver håb” kan, sammen med andet materiale, ses på SF’s hjemmeside.  

Folketingsvalget  
Hvornår? Tjah – vi venter stadig på, at statsministeren trykker på knappen.  Men SF er klar og har formuleret følgende 

FORHANDLINGSKRAV: 

Vi vil fjerne uligheden 

 Vi vil fjerne kontanthjælpsloftet og hæve skatten for de rigeste 

 Vi vil sikre at flere kan gå på pension før de er nedslidte 

 Vi vil påbegynde en afskaffelse af brugerbetaling på sundhed bl.a. psykologhjælp og tandlæge 

Vi vil give danskerne mere ro på 

 Vi vil lave en ro på-reform, der skal sikre tid til det vigtige i livet og stoppe stress-epidemien 

 Vi vil give børn mere ro på og indføre minimumsnormeringer på max 3 børn pr. voksen i vuggestuer og max 6 børn pr. 
voksen i børnehaver 

 Vi vil have et opgør med tests, karakterræs og præstationskulturen i uddannelsessystemet 

Vi vil gøre Danmark til et grønt foregangsland 

 Vi vil indføre en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 60 pct. inden 2030 

 Vi vil afsætte en grøn milliard hvert år til bl.a. at oprense giftgrunde, sikre mere vild natur og udbrede økologi 

 Vi vil beskytte vores rene drikkevand gennem skærpet regulering 
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Vi vil styrke Danmarks internationale indsats 

 Vi vil, at Danmark igen modtager kvoteflygtninge 

 Vi vil øge den danske udviklingsbistand 

 Vi vil at Danmark arbejder for et nyt humant, solidarisk og effektivt europæisk asylsystem 

Vi vil styrke demokratiet 

 Vi vil en offentlighedslov, som styrker fri og kritisk presse 

 Vi vil, at det offentlige giver medarbejderne mere frihed til at udføre deres arbejde og borgerne større lokal 
indflydelse og selvforvaltning 

 Vi vil gøre det nemmere på det private arbejdsmarked for medarbejdere at købe, starte og drive virksomheder 

SF’s endelige position vil afhænge af den styrke, vi får ved folketingsvalget, hvilke parlamentariske muligheder, der er 
for at fremme vores politik, samt de indrømmelser Socialdemokratiet vil give for at regne SF’s mandater med som 
faste støtter. Det er op til SF’s landsledelse at beslutte, om SF skal gå i regering eller være støtteparti efter et valg. 

Christiansborg har udarbejdet en række oplæg med SF politik udspil. Læs dem – de er gode. Bl.a. Transportudspillet, 
Velfærdsinvesteringer, ”Sjælsmark skriger på politiske handlinger” o.m.a. Du finder dem på www.sf.dk. 

Regionen – udspil om ny sundhedsreform 

Mon ikke alle har fulgt med i regeringens sundhedsudspil. Det kræver et gedigent modspil, og det er vi i gang med. I 
Svendborg er der planlagt følgende debat mellem Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann og regionsmedlem 
SF’eren Villy Søvndal. Jane har været særdeles kritisk overfor regionerne og har stillet spørgsmål til administration og 
forbrug. Villy Søvndal derimod kalder regeringens udspil for fup og falsk markedsføring.  

 

Det er vigtigt at MANGE SF’ere deltager og bakker op – så kom glad   

 

http://www.sf.dk/
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Kommende arrangementer 

Traditionen tro deltager SF i 1. maj arrangementet i Krøyers Have. Karsten Hønge er taler.  

Vi deltager også i Demokratifestivalen i Ollerup – grundlovsdag, den 5. juni 2019.  

Bestyrelsesmøderne afholdes i lokalerne på Christiansvej, kl. 19.00. Næste møde er 2. maj 2019.  . 

 Kontakt os endelig, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til vores politik.   

 SF’s byrådsmedlem: Bruno Hansen tlf. 4144 4505 – mail: bruno.hansen@svendborg.dk 

 Formand SF Svendborg, regionrådsmedlem & formand for Rådet for Socialt Udsatte Annette Blynél,  
Tlf. 4031 9592 - Mail: anbly@yahoo.dk  

Og sidst – men ikke mindst – følg os på Facebook. Del gerne opslag fra både lokale og folketings/EU- kandidater. Vi 

skal have det gode budskab spredt. Vi har momentum – og det skal holde til valget . 

P.v.a. bestyrelsen sendes røde og grønne hilsner 

Annette Blynél, formand SF Svendborg.  
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