Nyhedsbrev fra SF Svendborg – nytår 2019
Kære medlemmer af vores lokale partiforening.
medlemmer rigtig godt nytår.

Bestyrelsen håber alle har haft en god jul og ønsker vores

Her er lige de allersidste nyheder, inden vi starter på det nye år.
Opfølgning fra medlemsmødet den 13. november 2019.
Det var et velbesøgt medlemsmøde, vi havde på Færgegården den 13. november. Tak til alle for fremmødet.
Vores lokale FT-medlem Karsten Hønge gav en status på politikken på Christiansborg, bl.a. om de igangværende
finanslovsforhandlinger. Finanslovens er efterfølgende vedtaget .
Formanden for Kommunalpolitisk udvalg og byrådsmedlem i Middelfart, Mikkel Dragsmose, Hansen gav et 1. oplæg
om de kommende forhandlinger om ny udligningsreform. Forhandlingerne forventes påbegyndt i starten af det nye år,
og det er FT-medlem Charlotte Bromann Mølbak, der er ordfører. Det bliver ikke nemme forhandlinger. Der er meget
forskellige synspunkter, afhængig af om man er politiker i en rig eller fattig kommune. Emnet drøftes igen på det
kommende Vintertræf den 10. og 11. januar på Christiansminde, Svendborg.
Kommende arbejdsgrupper
På medlemsmødet blev det også aftalt at nedsætte en række arbejdsgrupper med det formål at udarbejde stærk SFpolitik til det kommende kommunal-/regionsvalg. Tak til alle, som meldte sig til arbejdet. Foreløbig er følgende
grupper nedsat:
Børn og Unge, Kultur og Fritid: Tovholder: Käthe Lund
Ketil Amtrup, Mette Slot, John Slot, Peter Lund Andersen, Rasmus Drabe, Tove Rygaard og Kaj Jensen (evt. Arne
Ebsen).
Børn og Unge- gruppen mødes hos Kaj Jensen, Nørregårdsvej 15, 5771 Stenstrup - tirsdag den 7. januar 2020 kl.
19.00.
Social og Sundhed. Tovholder Annette Blynel Deltagere: Jonna Nielsen, Grete Bonde, Dennis Ørsted Petersen og
Dorethe Aagaard
Job beskæftigelse og integration: Tovholder Dennis Ørsted Petersen og Marie Christensen
Natur og Miljø, teknik og erhverv: Tovholder: Rasmus Drabe. Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Bruno Hansen og Kaj
Jensen
Nærdemokrati: Tovholder: Kaj Jensen. Deltagere Mogens Stampe, Rasmus Drabe ( evt. Arne Ebsen). Da nogle af
emnerne er meget brede, er der mulighed for at dele sig op i mindre grupper senere i processen.
Vil du være med, så kontakt tovholderne. Tovholderne er ansvarlige for at indkalde grupperne til det 1. møde.
Brug meget gerne vores aktuelle kommunalpolitiske arbejdsprogram som inspirationskilde.
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Byrådet - Natur og miljø.
Der er godt gang i Natur- og Miljø udvalget med Bruno Hansen i spidsen. Aktuelt er der arbejdet med følgende:







Der er vedtaget en visionær klima- og energipolitik. Svendborg kommune skal i 2025 være dækket med 75%
vedvarende energi og i 2030 100%. Derfor igangsættes der allerede nu en plan i alle kommunens insitutioner,
og i 2020 skal CO2 forbruget mindskes med min. 6%.
Borgerrådgiveren er kommet godt i gang. Der har allerede været mange henvendelser, og hun har foreslået
flere forbedringer i kommunikationen. Det fremmer retssikkerheden for borgerne.
Og den sidste gave lige inden jul er en aftale om skovrejsning på 540 ha (svarende til 1100 fodboldbaner) i et
område nord-øst for Svendborg. Projektet udvikles bl.a. i samarbejde med Naturstyrelsen. Det vil sikre de
store grundvandsdepoter i undergrunden mod sprøjtegifte, opsamle 2200 tons CO2 om året og skabe stor
biodiversitet i området.
Der er fokus på styrkele af lokalområderne, bl.a. er der afholdt en velbesøgt Nærdemokratidag i Gudme.

Regionsrådet
På samme måde arbejdes der kontinuerligt med SF-politik i Regionsrådet.




Et forsøg i Svendborg med et rullende behandlingstilbud til bekæmpelse af hepatitis C for de socialt udsatte
misbrugende borgere er nu gjort permanent i hele regionen. Tilbuddet besøger væresteder, forsorgscentre
m.v., og resultatet fra Svendborg er en nærmest total helbredelse af hepatitis C.
På regionsrådets sidste møde inden jul blev Psykiatriplan 2020-2024 vedtaget. SF har fået gode aftryk i den
nye plan. Bl.a. med udvidelse af døgntilbuddet på børnepsyk., flere aktiviteter på psykiatriske afdelinger
(specielt ved længere indlæggelsesperioder), uddannelse af flere peers, og sidst, men absolut ikke mindst,
etablering af flere almene psykiatriske sengepladser. Og med finanslovens tildeling af 600 mio. kr. ekstra til
psykiatrien kan det vist blive et positivt år for de psykiatriske patienter.

Kommende møder/arrangementer
SF Christiansborg afholder Vintertræf i dagene lørdag/søndag den 11. og 12. januar på Christiansminde i Svendborg.
Det er sjældent, vi har store SF arrangementer i Svendborg, så bestyrelsen vil gerne prioritere, at så mange lokale
SF’ere som muligt deltager. Så kom glad – tilmeld dig på medlemssiden. Bestyrelsen betaler deltagelse, men ikke
overnatning.
Kom og mød vores formand Pia Olsen Dyhr i spidsen for hele folketingsgruppen. Deltag i de politiske debatter. Der er
bl.a. en vigtig debat om processen (udarbejdelse af politik og valg af kandidater) frem til kommunal- og regionsvalget i
2021.
HUSK: Alle vores bestyrelsesmøder er åbne – næste bestyrelsesmøde er mandag, den 20. januar kl. 19.00.
Generalforsamling i 2019 er planlagt til lørdag, den 14. marts 2020 i lokalerne på Færgevej 13 . Indkaldelse med
dagsorden udsendes senest 2 uger før. Men sæt XX i kalenderen.
P.v.a. bestyrelsen sendes røde og grønne nytårshilsner fra Annette Blynél, formand SF Svendborg.
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