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- på dit og mit liv

Marie Skødt og Bo Morthorst,
slås for landdistrikterne

Finn Lykkeskov
er den evige to’er

Side 10

Side 2

- Vi er blevet for dovne
KLIMA: Sanne Brodersen skoser sig selv og
sin egen generation i miljø-debatten.
Af Flemming Just
- Det er jo skandaløst, hvad vi efterlader til vores børn.
Forestil dig, hvordan mennesker vil se på os om 200 år. Jeg
tror, de vil vurdere vores tid som den sorteste middelalder.
En periode, hvor menneskene lod en lang række dyrearter
uddø. Ja, bare mens vi sidder og snakker lige nu, omkommer
masser dyr, fordi vi ikke gør noget ved miljøproblemerne.
Eller i hvert fald ikke nok.
Øjnene lyner og engagementet slår gnister hos fruen på
Gram Slot, når talen falder på klima- og miljøproblematikken.
Hun er ikke et sekund i tvivl. Vi svigter de kommende generationer, fordi vi bliver ved at leve, som om klimaforandringer
er en by i Sibirien.
- Ikke de unge. Men hele min generation. Vi er blevet for
dovne og tager ikke situationen alvorligt, mener Sanne
Brodersen.

Sanne Brodersen med en flaske portvin
fra 1902 i vinkælderen på Gram Slot,
der blev bygget i 1669 – og samme
kælder stadig kan fremvise helt intakte
loftsbjælker, der er 350 år gamle. Det
er også bæredygtighed, mener hun.
Foto: Flemming Just

Sønderborg-borgmester
til borgermøde i
Haderslev
Side 8

- Vi kan alle sammen godt skrue ned på nogle parametre,
der i dagligdagen ville være miljøvenligt. Og her må jeg tage
i egen barm, for jeg er ikke frelst, erkender Sanne Brodersen.
Nok har slotsfamilien erhvervet sig en hybrid bil. Nok er der
skruet lidt ned for kødforbruget. Og nok afholder familien
sig fra at flyve. Næsten.
- Men så kører jeg jo alligevel hver dag vores børn i den
skole, der ligger otte kilometer herfra. I stedet for at udstyre
dem med en el-cykel, nævner Sanne Brodersen som et
af eksemplerne på, at hun og familien Brodersen ”ikke er
frelst”.

”Slotsfruen, der tager parti for de svageste”
”Vi er ligesom alle andre”

Side 4-5

Henrik Rønnow i FOKUS:
Fællesskab er den røde tråd
Side 2

Af Henrik Rønnow,
Dette nummer af “FOKUS - på dit og mit liv” handler om fællesskab.
Fællesskabet mellem ægteparret, der sammen ønskede at blive slotsejere. Fællesskabet om klimaindsatsen og fællesskabet om udviklingen
af vores landdistrikter.
Du kan møde slotsfruen, Sanne Brodersen, der fortæller om glæden
ved at være med til at tage ansvar for de svageste i samfundet - dem,
der står udenfor fællesskabet. Men Sanne fortæller også om mødet
med nogle af de mange kunstnere, der lægger vejen forbi Gram Slot en fortælling om nye venskaber og nye fællesskaber.

Stemme
slugeren

PORTRÆT af en politiker

Fokus på fællesskabet

VETERAN: I godt og vel 25 år har byrådsmedlem Finn Lykkeskov forfægtet socialdemokratiske synspunkter med udgangspunkt fra Vojens.

Finn Lykkeskov
66 år, født og opvokset i Bæk.

I magasinet stiller vi spørgsmålet: Hvad gør vi i forhold til klimaindsatsen? Her fortæller borgmester Erik Lauritzen om Sønderborg Kommunes ambitiøse klimaindsats, og vi følger op med et borgermøde i
Haderslev den 24. marts, hvor bl.a. Erik Lauritzen deltager. Det er mit
håb, at vi i fællesskab kan finde løsningerne på de klimaudfordringer, vi
står overfor.
Udfordringer, vi kun løser i fællesskab.
I vores landdistrikter er fællesskabet stærkt. Borgere, foreninger og
politikere arbejder i fællesskab på at skabe udvikling og på at styrke
bosætningen. Fællesskabet er på mange måder nøglen til succes, når
fokus sættes på landdistrikterne.
Endelig kan du i magasinet møde min gode kollega, Finn Lykkeskov. En
politiker, der i høj grad er formet af fællesskabet i foreninger og bestyrelser, i andelsboligforeninger, fagbevægelse og i det politiske liv.
Fællesskabet er vigtigt. Sætter vi fokus på fællesskabet kan vi skabe
forandring og udvikling. Fællesskabet kan nedbryde grænser og bygge
bro. Fællesskabet er vores fælles ansvar.

God læselyst og på gensyn ved borgermøderne.

Uddannet teknisk assistent.
Af Flemming Just

Lykkeskov var netop blevet formand for bestyrelsen i en af byens
børnehaver, og borgmesteren kom bare lige forbi for at lykønske ham
med valget. Tilsyneladende. For i virkeligheden var Peter Petersens
ærinde at overtale den ny børnehave-formand til at stille op til valg til
kommunalbestyrelsen.
- Jeg sagde nej. Det kunne jeg slet ikke forestille mig. Jeg havde aldrig
tænkt tanken, husker den nu 66-årige socialdemokrat. Men frøet var
sået, det spirede, og så det endte med, at Finn Lykkeskov alligevel lod sig
opstille til næste kommunalvalg. Det var i 1994, og han blev stemt ind
med et brag og 472 personlige stemmer.
Nu har han efterhånden været byrådsmedlem for Socialdemokratiet i
25 år og et halvt år. De første 13 år i den tidligere Vojens kommune og
fra 2007 efter kommunalreformen i Haderslev Kommune. I efteråret i
fjor var han en stolt modtager af Dronningens Fortjenstmedalje.
- Jeg kan godt lide kongehuset, konstaterer Finn Lykkeskov, der dog
endnu ikke har fået takket dronning Margrethe for medaljen.

Borgmesterpost glippede

Henrik Rønnow

gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe
i Haderslev Kommune

”FOKUS – på dit og mit liv”
er udgivet af Socialdemokratiet i Haderslev Kredsen.
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Aftjent værnepligt i luftvåbnet, Skrydstrup.

Lokalpolitiker?
Det var et ord, Finn Lykkeskov ikke kunne forbinde med sig selv, da han
en dag for små 30 år siden blev opsøgt af den daværende Vojens-borgmester, Peter Petersen.

Selvom han kom ind i lokalpolitik som en overraskelse for sig selv, kan
den stovte og solide socialdemokrat se tilbage på et kvart århundrede, hvor han gang på gang er blevet genvalgt med et stort personligt
stemmetal. Det toppede, da han som socialdemokratisk borgmesterkandidat ved valget i 2001 fik cirka 2199 stemmer. Eller 16 stemmer mere
end Venstres senere borgmester Nis Mikkelsen og viceborgmester og
folketingsmand, Hans Christian Schmidt, fik tilsammen.

Ansvarshavende:
Kredsformand Finn Østergaard – finn@sussesspindehjrne.dk
Redaktion: Finn Østergaard, Henrik Rønnow og Flemming Just

Oplag: 7.000 eksemplarer
Layout: KS Centret Aps, Vejle
Tryk: LaserTryk.dk
Gengivelse er tilladt med kildeangivelse
Næste udgave af magasinet udkommer i løbet af efteråret 2020

Handelsskole og to års læretid hos statsautoriseret revisor Jørgen Pedersen, Haderslev.

Ordentlighed er et af nøgleordene i Finn Lykkeskovs politiske virke. Man skal behandle hinanden med respekt,
selvom man ikke er enig, understreger socialdemokraten, der her viser sin fortjenstmedalje fra Dronningen frem.
Foto: Flemming Just

- Men det rakte jo desværre ikke til borgmesterposten. Vi manglede et mandat, husker
Finn Lykkeskov.

Den evige to’er

Ved det seneste kommunalvalg i Haderslev
Kommune i 2017 fik han 918 stemmer. Eller
næst flest i sit parti efter spidskandidaten Henrik Rønnow.
- Jeg er blevet den evige to’er i Socialdemokratiet Bortset altså lige i 2002, griner
Lykkeskov.
Populariteten og en stor folkelig kontaktflade
grundlagde han formentlig allerede i sine unge
år. Født i Bæk og opvokset i Bevtoft, Jegerup
og Vojens var han som ung aktiv fodboldspiller
i Hammelev og en kort periode ishockeyspiller i Vojens. Senere var han også træner i
flere klubber omkring Vojens, leder i Nustrup
Rideskole og bestred flere andre fritidshverv.

Finn var skattekontor

Men det var formentlig i jobbet som ansat
på skattekontoret i Vojens, at Finn Lykkeskov
for alvor cementerede sin folkelige popularitet. Når borgerne mødte frem med ærinde
om deres skat, ja, så ville de kun snakke med
Lykkeskov. De kunne ofte stå i kø for at blive
betjent af netop ham.
”Finn er simpelthen skattekontoret”, som
borgmester Markvard Houmøller på et tidspunkt sagde i en tale.
Både i sit eget parti og i byrådssalen er han
manden, der ikke er bange for at tage bladet
fra munden. Også nogle gange, så ordene
bliver en anelse knubbede og kan høres af selv
de mest høresvage, for temperamentet – og
engagementet – ligger lige under huden.

Kommunalt ansat tjenestemand fra 19882015. Blandt andet i skatteforvaltningen,
rengøringsservice og borgerservice.
Medlem af Vojens og Haderslev byråd fra
1994.
I øjeblikket medlem af økonomiudvalget,
næstformand i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Formand for Vojens Menighedsråd og næstformand i Vojens-Hallerne.
Distriktsleder for Vojens Øst i Kræftens Bekæmpelse – indsamling.
Gift med Anne Marie. To voksne sønner. Morten, elevatormontør. Kim, sportschef i SønderjyskE.

I sommerhalvåret ”motionerer” Finn
Lykkeskov ved at passe den velplejede
have på Syrenvej og i den våde vinter
får arme og hjerneceller en gang motion hver torsdag, når han spiller skat.
Foto: Flemming Just
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”At være med til at få
disse mennesker til at
fungere igen, betragter vi
som bæredygtighed. Og
det er en stor glæde at se,
når det lykkes.”
Sanne Brodersen,
Gram Slot

Fællesskab og solidaritet med de svageste. Det er fundamentet for stemmeslugeren i Vojens, der her
slapper af i sin udestue ved køleskabet, som han smykket med sine seneste valgplakater.
Foto: Flemming Just

Øst-vest problematikken

Dette temperament kommer blandt andet
op til overfladen, når Lykkeskov mener, at
Vojens og Gram ind i mellem bliver forbigået i
forhold til Haderslev. At al udvikling sker inde
i domkirkebyen.
- Jeg kan huske fra Vojens Kommune, at borgerne i byer som Sommersted, Nustrup og
Hammelev følte, at Vojens løb med det hele.
Nu synes jeg, at det er lidt det samme med
Haderslev i forhold til centerbyerne Vojens
og Gram, siger Finn Lykkeskov. Han synes, det
er fint, at der er sat pænt gang i udviklingen i
kommunens landsbysamfund.

- Men hvad hjælper det, hvis butikkerne i
Vojens og Gram er tomme og gaderne ligger
øde hen. Og Haderslev samtidig får alle de
nye boliger, spørger han.

Vil have lov at råbe op

- Jeg kunne godt sparke endnu hårdere til problematikken øst og vest i kommunen. Men jeg
erkender, at det er uheldigt, hvis kommunen
splittes op i dem og os. Det fører ikke til noget positivt. Kommunen skal udgøre en helhed.
Men jeg vil alligevel have lov til at råbe op, når
skævhederne bliver for store.
Og apropos skævheder. Finn Lykkeskov finder
det meget uheldigt, at hans parti ved det
seneste kommunalvalg ikke havde kandidater

fra Gram eller fra Sommersted. Det var en
katastrofe, mener han.
- Men det får vi forhåbentlig rettet op på til
valget næste år, for repræsentanter i byrådet
herfra kan være med til at skabe mere balance i
kommunen.

Klar til en ny valgperiode

Stemmeslugeren i Vojens er i øvrigt fast besluttet
på at fortsætte med at sætte sine aftryk på lokalpolitikken. Han vil søge genvalg i efteråret 2021.
Hvis ellers helbredet holder, tilføjer han.
- Det har ikke hjulpet endnu. Men jeg håber, det
bliver bedre, og at jeg kan fastholde mit helbred,
for jeg har virkelig stadig lyst til at fortsætte det
politiske arbejde i mange år endnu….

”Jeg bærer ikke nag.
Undtagen hvis nogen misbruger min tillid.
Så tænder jeg af. Lige dét kan jeg ikke tilgive.”
Finn Lykkeskov,
byrådsmedlem for Socialdemokratiet
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Slotsfruen der tager
parti for de svageste
POLITIK: Selvom man ejer og bor på et slot, kan man
godt have synspunkter og et livssyn, der ligger til
venstre for midten.

TEMA | Slotsfruen

Sanne Brodersen er ikke bange for at snakke om sit politiske tilhørsforhold: - Jeg har stemt på SF hele mit voksne
liv. Lige indtil partiet kom i regering. Så sprang snoren.
Foto: Flemming Just

Svaghed for de hjemløse

I dag har blandt andet de hjemløse en stor
plads i slotsfruens hjerte. Når hun møder Hus
Forbi-sælgerne foran supermarkedet, har hun
et fast praksis. Så køber hun altid to eksemplarer og spørger samtidig sælgeren, om han
eller hun er sulten. Og så udvides hendes
indkøb i supermarkedet til også at omfatte
den hjemløse.
- At gå rundt inde i supermarkedet og lede
efter noget mad, som jeg tror, sælgeren gerne
vil spise – det er en større glæde end at give
ham maden bagefter.

Bæredygtighed i personalepolitik

I klima-debatten er bæredygtighed et af de
flittigt benyttede nøgleord. På Gram Slot har
man adopteret ordet i personalepolitikken.
Sanne og Svend Brodersen finder det naturligt
at beskæftige borgere, der har psykiske eller
fysiske lidelser, og derfor enten er faldet ud
af eller ikke har kunnet vinde indpas på det
almindelige arbejdsmarked.
Slottet har gennem årene forsøgt at tage del i
ansvaret for, at den gruppe af borgere vender
tilbage til en normal tilværelse i samfundet.

Noget fanden har skabt
Af Flemming Just
- Jeg har faktisk stemt på SF hele mit voksne
liv. Lige indtil partiet kom i regering. Så sprang
snoren.
Lyder det fra Sanne Brodersen om sit politiske
ståsted. Eller rettere tidligere politiske ståsted.
For snoren til det faste kryds på SF sprang
altså, da partiet i 2011 gik i regering med
Socialdemokratiet og de radikale. Og forlod
samme regering to og et halvt år efter.
- Som regeringspartner fulgte der ansvar med
– og det synes jeg ikke, SF levede op til, siger
slotsfruen, der ikke afslører, hvor hun sætter sit
kryds i dag.

Lidt blafrende

- Jeg er blevet lidt blafrende, for jeg synes, at
de fleste partier har et eller andet, jeg kan
bruge. Men det livssyn, SF står for, har jeg
stadig meget til fælles med.

Det er især samfundets svage og klima-problematikken, der har Sanne Brodersens store
bevågenhed. Lige fra barnsben har hun taget
parti for dem, der har det sværest i samfundet.
Klima og miljø ligger til højrebenet, når man
bor sammen med en mand, der har drevet
økologisk landbrug siden 1998 og i dag kan
fremvise et af landets største af slagsen.

Slå eller passe på

- Jeg ved faktisk ikke, hvor det kommer fra,
siger Sanne Brodersen om den omsorg,
hun altid har følt for mennesker, der har det
sværest. Da hun var barn, flyttede hun flere
gange skole, fordi hendes far fik nye stillinger
som brugsuddeler i andre byer. Hver gang hun
kom til en ny skole, søgte hun mod de børn i
klassen, der var svagest i fællesskabet.
- Det var dem, man enten kunne slå på. Eller
passe på. Jeg forsøgte så at gøre det sidste,
fortæller Sanne Brodersen.

- At være med til at få disse mennesker til at
fungere igen, betragter vi som bæredygtighed.
Og det er en stor glæde at se, når det lykkes,
fastslår Sanne Brodersen, der samtidig må
konstatere, at der er skår i glæden. Skår, der
handler om det kommunale bureaukrati i forbindelse med den såkaldte arbejdsprøvning.
- Regler, formularer og paragraffer, som det
hele skal passe ind i. Kasser og et system, som
fanden har skabt. Der kunne spares uendeligt
mange penge i kommunen, hvis man i stedet
tog udgangspunkt i det enkelte menneske.
Det er det, vi forsøger herude, når vi modtager en ny borger. Men samtidig skal vi også
overkomme systemets bureaukrati. Det er
helt tosset.
Mener Sanne Brodersen, der dog ufortrødent
sammen med sin mand fortsætter med at
tage imod og beskæftige de sårbare borgere
og tælle dem med blandt slottets cirka 75
ansatte.
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TEMA | Slotsfruen

”Vi er ligesom alle andre”
”KOBBERBRYLLUP”:
Sanne Brodersen – og
hendes mand, Svend - har
været slotsejere i Gram i
godt 12 år.

Sanne Brodersen
49 år, født og opvokset i blandt andet
Lunderskov

Af Flemming Just

Cand. mag. i litteraturvidenskab og
virksomhedskommunikation

Slotsfrue!
Hun bryder sig ikke om betegnelsen. Men det
er det, hun er. Og det er sådan hun ofte bliver
benævnt, når hun er i medierne.

Medarbejder i Dansk Flygtningenævn i
ti år.
Kulturformidler på Gram Slot i eventafdelingen (en snes arrangementer og
koncerter årligt, jule- og sommermarkeder), rundviser, foredragsholder.

- Det passer bare ikke rigtigt på, hvordan jeg
opfatter mig selv. Men jeg må jo erkende, at
jeg bor på et slot, siger Sanne Brodersen, der
nu i godt 12 år har ejet Gram Slot sammen
med sin mand Svend.
Datter af en brugsuddeler på Kolding-egnen,
den mellemste i en søskendeflok på tre og
cand. mag. i litteraturvidenskab og virksomhedskommunikation er da heller ikke noget,
der peger i retning af blåt blod og adel hos
den 49-årige Sanne Brodersen, som også kan
skrive ti år som medarbejder i Dansk Flygtningenævn på cv’et.
- Jeg er ligesom hr. og fru Danmark. Ganske
almindelig og som folk er flest. Svend og jeg
har fra den første dag i her i Gram bestræbt
os på at være dem, vi altid har været.
Parret indtog slottet i det midtsønderjyske
med to børn. Undervejs er det blevet til yderligere to. Men Laura og Lærke – de to ældste
– er fløjet fra reden. Nu bor kun teenagerne
Lasse og Emilie hjemme hos slotsparret…..
Slotsparret. Den betegnelse vakte i øvrigt også
noget furore hos en del af familien, da Sanne
og Svend købte Gram Slot i 2008.
Nyheden kom som lidt af et chok, fordi købsprocessen var foregået i dybeste hemmelighed, indtil parret havde skrevet under. Svend
Brodersen var på det tidspunkt byrådsmedlem
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Gift med Svend Brodersen i 1998.
Fire børn – Laura, 22, Lærke, 20, Lasse,
14 og Emilie 12 år.
Privatfoto.

for Venstre i Kolding og bejlede til borgmesterposten. Derfor ville det være uheldigt, hvis
det kom ud, at han var i gang med at købe og
bosætte sig på et slot i en anden kommune.
Hvis købet nu ikke blev til noget.
Sanne Brodersens moster var en af dem, der
blev chokeret over nyheden.

FAKTA – om Gram Slot
Gram Slot er en af landets store økologiske virksomheder.
I løbet af 12 år har slottet lagt små
3000 hektar om til økologisk landbrug,
fordelt på tre gårde.

Jamen, kan vi så ikke snakke sammen mere,
spurgte hun.

Markerne bærer afgrøder som kartofler,
løg, kål og andre grøntsager. Omkring
1000 køer giver afsæt til diverse økologiske mælkeprodukter.

- Jo, selvfølgelig, svarede Sanne Brodersen, - alt
bliver helt som det plejer at være. Vi har ikke
tænkt os at lave om på os selv.

Den norske supermarkskæde, Rema
1000, alle slottets produkter og sælger
dem i sine butikker.

Det har holdt stik, mener slotsfruen selv.
Hun har for eksempel holdt fast i de politiske
grundholdninger og det livssyn, som SF er
eksponent for. Selvom hun er medejer af det
350 år gamle slot i Gram.

Sanne og Svend Brodersen drev to gårde i Agtrup Skov, inden parret overtog Gram Slot. De ejer og driver stadig den ene
gård. Her er hele familien stillet op til forevigelse – fra venstre Lasse, Lærke, Sanne, Emilie, Svend og Laura.
Privatfoto.

- Jeg er ligesom hr. og fru
Danmark. Ganske almindelig
og som folk er flest, siger
slotsfruen på Gram Slot,
Sanne Brodersen.

De er, som de altid har været. Familie og omgangskreds er den samme. Men de senere års
koncerter og arrangementer i Den holstenske
Lade på Gram Slot har også givet Sanne og
Svend Brodersen nye venner.
Blandt andre Ghita Nørby, Lars Hannibal og
Michala Petri, der sammen rejser landet rundt
og optræder.
- Vi er blevet ret tætte. Det er dejlige mennesker at være sammen med. De har en dybde,
et stort engagement i deres kunst og nogle
meninger om livet, der gør det spændende
at snakke med dem. Og så er de jo i virkeligheden lige så almindelige som alle vi andre,
fortæller Sanne Brodersen, som lægger en stor
del af sin arbejdsindsats i slottets eventafdeling,
der hen over året arrangerer omkring en snes
koncerter og events.

Events har givet nye venner blandt
de kendte

De er, som de altid har været. Familie og omgangskreds er den samme. Men de senere års
koncerter og arrangementer i Den holstenske
Lade på Gram Slot har også givet Sanne og
Svend Brodersen nye venner.
Blandt andre Ghita Nørby, Lars Hannibal og
Michala Petri, der sammen rejser landet rundt
og optræder.
- Vi er blevet ret tætte. Det er dejlige mennesker at være sammen med. De har en dybde,
et stort engagement i deres kunst og nogle
meninger om livet, der gør det spændende
at snakke med dem. Og så er de jo i virkeligheden lige så almindelige som alle vi andre,
fortæller Sanne Brodersen, som lægger en stor
del af sin arbejdsindsats i slottets eventafdeling,
der hen over året arrangerer omkring en snes
koncerter og events.
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Sådan er Sønderborg
blevet grønnere
INTERVIEW: Borgmester Erik Lauritzen kommer til borgermøde i Haderslev 24. marts for at fortælle om ProjectZero,
der skal gøre hans kommune CO2-neutral i 2029.
ProjectZero – en vision
Af Flemming Just
Sønderborg Kommune er langt fremme i
skoene, når det gælder omstilling til klima-venlighed. Takket være det såkaldte ProjectZero,
der blev søsat i 2007. Målet med projektet
var stjerneklart: I 2029 skal kommunen være
CO2-neutral.

Det ene kommer helt sikkert i drift i år. Det
andet hænger lidt i bremsen, men så når vi
de 50 procent næste år, fastslår Sønderborg-borgmesteren, der kommer til borgermødet i SG 25 i Haderslev sammen med en
medarbejder fra ProjectZero-sekretariatet.

- Jeg håber og tror, vi når målet. Men det
afhænger af vindmøllerne i Lillegrund. Hvis
ikke de kommer i gang og begynder at levere
minimum 120 megaWatt, så når vi det ikke,
siger borgmester Erik Lauritzen (S) om
vindmølleparken i Lillebælt, der skal sikre hans
borgere grøn energi til elforsyningen. Opførelsen af vindmølleparken har indtil nu stødt
på en del forsinkelser i form af blandt andet
protester, men Sønderborg-borgmesteren er
fortrøstningsfuld:

De to Sønderborg-gæster er inviteret til at
dele ud af deres erfaringer til en kommune,
der endnu ikke har en klimaplan – Haderslev.

- Jeg tror, det nu bliver nemmere at komme
igennem med både med dette og andre grønne projekter, fordi det er ved at blive synligt
for folk, at vores klima-situation skal tages meget, meget alvorligt, mener borgmesteren. Han
er stolt af at stå i spidsen for en kommune,
som har gjort adskillige indsatser for at blive
grøn de seneste 13 år.

Borgermøde om klima-tiltag

Disse indsatser vil han berette om, når han
den 24. marts kommer til Haderslev for at
deltage i klima-borgermødet i SG25 i Slotsgade. Her kan Erik Lauritzen fremvise markante
tal for miljø-indsatsen i Sønderborg:
I 2007 ved starten på ProjectZero var kommunens udledning af CO2 på 700.000 tons.
Ti år senere - i 2017 – var dette tal reduceret
med 35 procent, og ved dette års udgang forventer Erik Lauritzen, at kommunens CO2-udledning er skåret ned til 350.000 tons. Eller 50
procent mindre i forhold til for 13 år siden.
- Det afhænger dog lidt af, om vi får gang i de
to biogasanlæg, som er ved at blive etableret.
8
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Kommunen viste vejen

- Da vi startede i 2007, måtte vi som kommune vise vejen og gå foran. Det gjorde vi blandt
andet ved at sætte gang i energirenoveringer i
kommunale bygninger, hvilket satte skabte arbejde til håndværkere og andre, fortæller Erik
Lauritzen. Men ProjectZero satsede også meget på boligforeningerne i kommunen, selvom
almennyttige boligforeninger traditionelt ikke
er så risiko- og investeringsvillige. Her handler
det som oftest om at sørge for billigst mulig
leje, som Erik Lauritzen udtrykker det.

- Nu skal man lige tænke på, at opstarten
af projektet faldt i forbindelse med
finanskrisen. Så erhvervene havde
”Det
er
- Men det gik faktisk rigtigt godt.
på det tidspunkt mere end nok
Også forsyningsvirksomhederat gøre med at klare sig. Men
ved at blive synne fik vi med på den grønne
det er blevet bedre, og jeg har
ligt for folk, at vores
vogn. Det var vigtigt, for her
en klar forventning om, at erklima-situation
skal
er rigtig stor volumen i forhold
hvervslivet begynder at rykke
til omstilling og reducering af
for
alvor nu. Ikke mindst hjulpet
tages meget, meget
CO2, fortæller borgmesteren.
på vej af de 17 verdensmål, som
alvorligt”
Det selvstændige forsyningsselskab
man jo ikke kan undslå sig…
i Sønderborg blev indlemmet i ProjectZero-bestyrelsen, og så var jorden gødet for
Ny informationsrunde på vej
omstilling også her.
Og borgerne i Sønderborg Kommune?
Kommunen gik meget tidligt i gang med at inTræghed hos erhvervslivet
formere f. eks. husejerne om varme-, elforbrug
Erhvervslivet i kommunen er det gået en
og isolering.
kende trægere med, erkender Erik Lauritzen.
Bortset fra Danfoss, der var aktiv i hele op- Det gav et rigtigt pænt ryk i starten. Men vi
starten af ProjectZero, har de store virksomskal i gang igen meget snart med mere inforheder været langsomme i grøn tankegang
mation. I løbet af 13 år sker der jo meget nyt
og handling, og det samme er tilfældet med
inden for byggeri, der f. eks. bedrer isolering og
landbruget.
elforbrug, så der er basis for, at vi kommer på

ProjectZero er Sønderborgs vision
om, gennem omstilling af energisystemet, at reducere områdets
CO2-udledning til NUL i 2029 og
samtidig skabe nye kompetencer
og grønne jobs. Udgangspunktet er
knap 700.000 ton CO2-udledning i
2007, svarende til ca. 9,2 ton CO2 per
indbygger.
Gennem læring, holdningsbearbejdning, byudvikling, energirenovering
af boliger og erhvervsudvikling
sætter Sønderborg-området fokus på
effektiv energianvendelse og vedvarende energiforsyning baseret på
områdets egne ressourcer.

Borgmester Erik Lauritzen: - Jeg tror, det nu bliver nemmere at komme igennem med grønne projekter,
fordi det er ved at blive synligt for folk, at vores klima-situation skal tages meget, meget alvorligt.
Foto: Kim Jørgensen.

banen igen og hjælper med information om
grønne tiltag, der samtidig kan spare penge
for borgerne.

Transport er en udfordring

Den allerstørste udfordring for den grønne
omstilling i Sønderborg er transport, konstaterer Erik Lauritzen.
- Her er vi oppe mod stærke kræfter, så længe
afgiftsstrukturen ikke spiller med. Borgerne i
vores kommune elsker at køre i bil ligesom
alle andre danskere, og så længe det er billigere at købe dieselbiler, frister elbilen trange
kår. Der er kun en ting at køre: Lobbyarbejde
i gangene på Christiansborg for at ændre
tingenes tilstand…
Den kommunale vognpark i Sønderborg kører
også overvejende på traditionelle brændstoffer, erkender Erik Lauritzen.
- Men vi skifter hvert år en del af parken om
til el. Bid for bid.

Så alt i alt er Sønderborg over en bred kam
i fuld gang med at omstille sig til grøn bæredygtighed. Det sker med såkaldte Roadmaps
– handleplaner - for alle private og kommunale områder i kommunen. Den systematiske
målretning af klimaindsatsen på Als og omegn
er noget, der vækker anerkendelse i foreninger
og organisationer landet over.

- Vi ser virkelig frem til at høre en masse om
indsatserne i Sønderborg. I Haderslev er vi jo
langt bagefter. Men nu skal vi i gang med en
klimaplan, og så kan vi ligeså godt tage ved
lære af nogen, der er langt i processen, mener
Henrik Rønnow, formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Manglende kommunal interesse

- I det regi er vi gennem de seneste år
ofte blevet fremhævet. Til gengæld undrer
det mig, at andre kommuner indtil nu har
vist vores indsats meget lidt interesse. Vi vil
ellers gerne dele ud af vores erfaringer, siger
Sønderborg-borgmesteren.
Men den manglende interesse gælder altså
ikke Haderslev. I hvert fald ikke hos Socialdemokratiet, der er arrangør af klima-borgermødet i Slotsgade.

Borgermøde om klima
Tirsdag 24. marts klokken 19.30
SG 25 – Slotsgade 25, Haderslev.
Arrangør: Socialdemokratiet i
Haderslev Kommune.
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Politikere opsøger
borgerne på landet hver måned
NÆRDEMOKRATI: Alle steder er folk så positive,
konstaterer Marie Skødt og Bo Morthorst, efter
to års månedlige borgermøder i landdistrikterne i
Haderslev Kommune.
Af Flemming Just

Politisk ægtepar brænder
for landområderne

Marie Skødt: - Vi er tæt på at
være som et gammelt ægtepar.
Et politisk ægtepar, altså.

UDVIKLING: Nyt, tværpolitisk udvalg har fået succes med at bedre vilkårene
for 26 landsbysamfund i Haderslev Kommune.
Af Flemming Just
De er begge ansat på UC Syd på Lembkesvej
i Haderslev. Hun er lektor. Han er docent og
leder af et forsknings-program på uddannelsesinstitutionen. Og så er de begge medlem af
Haderslev byråd for Socialdemokratiet.
Marie Skødt, 49 og Bo Morthorst Rasmussen, 57, har også det til fælles, at de begge
er medlem af såvel socialudvalget som af
landdistriktsudvalget.
- Ja, vi snakker ret meget sammen om det
politiske. Så meget, at jeg næsten ved, hvad Bo
vil sige, før han siger det, smiler Marie Skødt
og tilføjer grinende:
- Vi er tæt på at være som et gammelt ægtepar. Et politisk ægtepar, altså.
10
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Det er Marie Skødts første periode i byrådet,
mens Bo Morthorst er i gang med sin tredje.
Det er således den uerfarne og den erfarne
lokalpolitiker, der danner par i de to udvalg.
Men det kan hverken aflæses på kompetencer
eller engagement.
Den uerfarne politiker har nemlig for længst
vist, at hun er i stand til at matche de mere
erfarne byrådsmedlemmer på viden og evne
til at sætte sig ind i vanskelige problemstillinger.
De to socialdemokrater bor i øvrigt på hver
sin side af domkirkebyen. Bo Morthorst i
Fjelstrup og Marie Skødt i Vojens. Begge har
gennem årene engageret sig kraftigt i udviklingen af de nærsamfund, de bor i. Den altid
kasketbærende Bo Morthorst i Fjelstrup og
den altid venligt smilende Marie Skødt i Vojens.

Derfor lå det lige til højrebenet, at de to
socialdemokrater fik plads i det helt nye landdistriktsudvalg, der blev oprettet efter kommunalvalget i 2017. Et udvalg, der har til formål at
øge livskvaliteten i kommunens landområder.
Efter godt to års dialog og samarbejde med
borgerne – og med beskedne økonomiske
midler – kan Marie Skødt, Bo Morthorst og
udvalgets øvrige fem medlemmer notere
en succes. I form af konkrete resultater, men
også i form af den kontakt, de folkevalgte
har fået med borgerne i kommunens 26
landsbysamfund.
- Det har været fantastisk spændende at
møde de mange ildsjæle ude i landområderne.
Og det har været lærerigt for både dem og os,
mener Marie Skødt og Bo Morthorst.

Det hedder sig nogle gange, at politikere kun
kærer sig om nærdemokratiet og opsøger
borgerne i de tre uger, før krydserne skal
sættes i stemmeboksen. Og derefter vender
vælgerne ryggen de næste fire år. Indtil næste
valg.
Men det gælder i hvert fald ikke de syv
lokalpolitikere i landdistriktsudvalget. Mindst
ti gange om året opsøger de borgerne i
kommunens landområder. Formålet er at
skabe dialog mellem politikere og borgere om,
hvordan forholdene i landsbyerne kan bedres
og udvikles.
- Vi har efterhånden været hele vejen rundt
til samtlige 26 landsbyer, konstaterer Bo
Morthorst Rasmussen (S), næstformand i
landdistriktsudvalget, efter at udvalget nu har
eksisteret i godt to år.
Ti årlige borgermøder i landsbyerne suppleres
af temamøder, der tager mere generelle udfordringer for landområderne op. Det seneste
temamøde handlede f. eks. om transport.

Ildsjælene betyder alt

De syv lokalpolitikere i landdistriktsudvalget
holder samtlige ordinære møder ude i landsbyerne. Efter udvalgsmødet – det seneste blev
afviklet 19. februar i Fjelstrup – er repræsentanter fra landsbyen og områdets foreninger
inviteret.
- Det er ildsjælene, der møder frem, og man
finder virkelig ud af, at de betyder alt for de
lokale samfund, fortæller Marie Skødt.

Møderne foregår uden anden dagsorden, end
at borgerne opfordres til at snakke om, hvad
der optager dem og fortælle om de udfordringer, landsbyen har. På møderne deltager
også embedsmænd fra Teknik og Miljø og
Kultur og Fritid. De får en liste med hjem over
de ting, som umiddelbart kan ændres eller
forbedres.

Borgerne beslutter selv

- Men ellers er det borgerne selv, der på demokratisk vis beslutter, hvad der skal sættes i
gang for de penge, der er til rådighed, påpeger
Bo Morthorst.
Hvert af de 26 landsbysamfund er via den
såkaldte borgerbudgettering årligt tildelt
50.000 kroner. Et beløb, de altså selv kan
bestemme over. Valg af projekt foregår typisk
ved en skriftlig afstemning i landsbyen – ofte i
forbindelse med et fællesarrangement.

- Det er bemærkelsesværdigt, hvor positive
folk har været alle steder, konstaterer Marie
Skødt.

Lavpraktiske projekter

Indtil nu har projekterne i landområderne
været af den lavpraktiske slags. I Præsteskoven
i Vonsbæk har man kunnet etablere en mountainbike-sti og shelters ned til fjorden. I Bjerning, Kabdrup, Errested-området har man ikke
tidligere haft noget mødested, men nu er et
gadekær blevet smukt anlagt, og i Over Jerstal
blev leveret et flot eksempel på samskabelse
mellem kommune og borgere, da sidstnævnte
kom med et bedre forslag end kommunen til
separering af byens kloaksystem.
Det kan lyde som om, landområderne er
skarpt opdelte omkring landsbyerne. Men det
er langtfra tilfældet, pointerer Marie Skødt.
| FOKUS – på dit og mit liv
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Marie Skødt, byrådsmedlem
– om møderne mellem politikere og borgere i landdistrikterne.

TEMA | Voxpop – om klima

”Det er bemærkelsesværdigt,
hvor positive folk har været alle steder”

Hvordan bliver Haderslev
Kommune mere klimavenlig?
VOXPOP: Fire byrådsmedlemmer giver deres bud på,
hvad vi kan gøre for at få en grønnere kommune.

Landdistriktsudvalget

TEMA | Voxpop – om klima

Medlemmer:
Formand Bent Kloster (V), næstformand Bo Morthorst Rasmussen (S),
Thomas Fredsted (V), Allan Emiliussen (V), Malene Neumann (DF), Marie
Skødt (S) og Carsten Leth Schmidt
(Slesv. P.)

- Der er ingen skel eller modsætning mellem
centerbyerne Vojens og Gram og landsbyerne.
Folk benytter sig af de muligheder, der er –
uanset de skal køre til en anden by end den,
de bor i, siger hun og nævner 20 pladskrævende væve i Arnum, som interesserede fra
hele egnen kører til for at benytte, ligesom
svømmehallen i Rødding og Vedsted sø også
trækker folk langt ud over landsbygrænserne.
- Så udviklingsprojekter skal helst ikke være afgrænset til den enkelte landsby alene. Og det
er i øvrigt min drøm, at ildsjælene vil brænde
endnu mere for at gøre noget for de unge,
siger Marie Skødt.

Bosætning skal på banen

- Det er klart, at vi også skal videre til nogle
projekter, der f.eks. handler om at fastholde og
tiltrække nye borgere til landområderne. Mange unge vil gerne bo derude. Og en del ældre
vil gerne blive boende, siger Bo Morthorst
om den bosætning, der også er en del af den
politiske målsætning for landområderne.
- Vi har udarbejdet en vejledning, der gør det
hurtigere og nemmere at bygge nyt. Men
det vil også være godt med lejeboliger. Dem
er der ikke mange af på landet, tilføjer Bo
Morthorst, der mener, at renoveringspuljen til
landdistrikter med fordel kunne bringes i spil.
- I stedet for at rive boliger ned, kan nogle af
dem måske i stedet renoveres og bruges til
udlejning, mener næstformanden.
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Økonomi:
Landdistriktsudvalget budget er
sammensat således: 1,3 mio. kr. til
borgerbudgettering, 500.000 kr. til
projekter, 300.000 kr. til forsamlingshuse – inklusive 80.000 kr. kulturelle
aktiviteter i husene.
Landdistrikts-koordinator
Bitten Jensen – kan kontaktes af alle
frivillige i kommunen.

- Vi skal først og fremmest have inddraget borgerne.
Vi skal starte med os selv og vores forbrugsvaner.
Thomas Fredsted, medlem af Haderslev Byråd
for Venstre:

Vi skal først fokusere på de lavest hængende frugter. Det er
kommunen i færd med - LED lys i gadelygterne og en ny skole,
der bliver opført bæredygtigt.
Vi skal tænke de 17 verdensmål ind, og gøre dem til vores til
vores mål.
Affaldsindsamling med Provas i spidsen bør hele tiden tænke i
nye og bedre veje. Det ved jeg også de gør. Vi skal blot hjælpe
dem til at hjælpe os.
Vi har biogasanlæg i kommunen. Vi bør tænke i samarbejdsflader
her. Kan vi udnytte og bruge hinanden bedre? I stedet for at køre
på brændstof og evt. el, skal det undersøges, om vores kommunale biler og busser kan køre på biogas.
Med alt det vind og vand, skal vi også tænke mere i muligheder
for bedre udnyttelse.
Meget mere kan og skal gøres, og vi skal alle bidrage hertil. Vi
skal starte med os selv og vores forbrugsvaner. Spændt på at
høre hvad borgermødet den 24. marts kan bidrage med.

Inga Lykke, medlem af Haderslev Byråd for
Venstre:

Miljødebatten er præget af pisk og frygt i stedet for gulerod. Vi
skal lære at “give gulerødder” i stedet.
Politisk vil jeg have fuld opmærksom på klima- og miljø debatten,
således at der ved hvert politisk punkt i vores dagsordener, er
et fast miljø/klima/FN verdensmål aspekt/forhold. Således at opmærksomhed på miljøet, ligger implicit i den politiske dagsorden
til enhver tid.
Børnene er en del af vores redning, børn og unge kan tænke
ud af boksen og være livsfortællere af et bedre miljø, børnene
har en latent interesse for den gode verden. I folkeskolen og
ungdomsuddannelserne, skal miljø- klima forandringer og forbedringer være et fag, eller implementeres tydeligt i undervisningen.
Det kræver tilførte midler.
Skabe borgerinddragelse i land som by, målrette belønninger/
konkurrence om miljø forbedringer. Ex. Landsbyer går sammen
om solcelle zoner, ladestationer til elbiler, bæredygtige byggerier,
anvende de stigende vandmasser til energi udvinding mm. Gøre
det attraktivt at ændre vaner.

| FOKUS – på dit og mit liv
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Fortsættelse fra side 13

– Hvordan bliver Haderslev Kommune mere klimavenlig?
Fire byrådsmedlemmer giver deres bud på,
hvad vi kan gøre for at få en grønnere kommune.

Vi er lige her!
Har du spørgsmål eller gode ideer til den socialdemokratiske
byrådsgruppe, er du altid velkommen til at kontakte os.
Vi bringer her en oversigt over byrådsmedlemmerne:

- En grøn og bæredygtig fremtid skal ske
på tværs af hele vores kommune.

- Haderslev skal op i gear på
klimaområdet.

Bent Iversen, medlem af Haderslev Byråd for SF:

Bent Vedsted Rønne, medlem af Haderslev Byråd for Socialdemokratiet:

Haderslev Kommune har et efterslæb på klimaområdet. Mens
andre kommuner for længst har vedtaget en klimastrategi og
klimaplan, tager Haderslev først fat på det nu.

SF peger på flg. områder, som skal indgå i indsatsen:
Energiområdet - Omstilling til fossilfrie brændsler, flere på fjernvarme – færre på individuelle opvarmningsløsninger, planer for
opstilling af vindmøller, solvarmeanlæg og biogasanlæg
Transport - Omstilling til fossilfri transport
Bygninger - Bæredygtig og klimarigtig nybyggeri, energirenovering
af eksisterende bygninger.
Kommunen som arbejdsplads - Involvering af medarbejderne,
fokus på klimaet ved indkøb og udbud.
Det lokale engagement blandt virksomheder og borgere bliver
afgørende for, at klimaindsatsen bliver en succes. Derfor er dialog
og inddragelse nøgleord for indsatsen. Endelig ser SF gerne, at
der oprettes et lokalt klimaråd, der kan rådgive kommunen.
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Vi skal tage ansvar – derfor skal Haderslev Kommune være
klimakommune med et klimaråd, der er med til at sikre en grøn
og bæredygtig udvikling.
Vi skal derfor investere i biodiversiteten på vores grønne arealer
og i naturen, energieffektivisering af bygninger, sikre bæredygtigt
byggeri, understøtte energiomlægning. Kommunale biler, busser
og færge skal forsynes med el og hybrid-teknologier. Bæredygtige
kommunale indkøb.
En grøn og bæredygtig fremtid skal ske på tværs af hele kommunen gennem grønnere transport, solenergi, vindmøller. Vi skal
i vores institutioner sikre sundere og bæredygtige madvaner for
vores børn. Haderslev Kommune og dens borgere kan gøre
meget i fællesskab.

Henrik Rønnow, gruppeformand
Formand for Udvalget for Børn og Familier,
medlem af Økonomiudvalget
samt 2. viceborgmester
ronn@haderslev.dk – Tlf.: 20 22 05 77

Kim Kabelka
Næstformand i Udvalget for Kultur og Fritid
samt medlem af Udvalget for Børn
og Familier
kika@haderslev.dk – Tlf.: 40 52 80 12

Finn Lykkeskov
Næstformand i Beskæftigelseog Integrationsudvalget
samt medlem af Økonomiudvalget
flyk@haderslev.dk – Tlf.: 29 62 48 59

Bo Morthorst Rasmussen
Formand for Socialudvalget
samt næstformand i Landdistriktsudvalget
bomr@haderslev.dk – Tlf.: 40 22 52 85

Jens Christian Gjesing
Næstformand i Udvalget for Sundhed
og Forebyggelse
jcgr@haderslev.dk – Tlf.: 21 25 22 00

Søren Rishøj Jakobsen
Næstformand i Udvalget for Plan og Miljø
samt medlem af Beskæftigelseog Integrationsudvalget
srja@haderslev.dk – Tlf.: 40 22 57 89

Marie Skødt
Medlem af Økonomiudvalget, Socialudvalget
samt Landdistriktsudvalget
mask@haderslev.dk – Tlf.: 39 44 00 59

Maria Damgaard
Medlem af Udvalget for Kultur og Fritid
samt Udvalget for Sundhed og Forebyggelse
mada@haderslev.dk – 40 22 57 62

Lone Ravn
Næstformand i Voksenudvalget samt
medlem af Økonomiudvalget
lora@haderslev.dk – Tlf.: 40 22 57 54

Bent Vedsted Rønne
Medlem af Udvalget for Plan og Miljø
samt Voksenudvalget
bvro@haderslev.dk – Tlf.: 23 66 33 86
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ER DU GRØN?
- og er du interesseret i,
hvad du og jeg kan gøre
for vores klima og vores miljø?
Altså lige her i Haderslev Kommune...

SÅ KOM TIL BORGERMØDE
i Slotsgade 25 (SG25) i Haderslev
tirsdag den 24. marts
klokken 19.30

Vi kæmper for den danske model!

I vores kommune halter vi bagefter i indsatsen
for at sikre vores efterkommere en ordentlig
og miljøvenlig tilværelse. Det kan vi ikke være
bekendt.
Men i Sønderborg er de langt fremme i skoene
med hensyn til grøn omstilling.
Kom og hør borgmester Erik Lauritzen berette
om ProjectZero – Sønderborg kommunes vision
om en grøn fremtid.
Og kom og fortæl, hvad du synes, vi skal gøre
i Haderslev!
Vi ses!

VI FEJRER

1. MAJ 2020
ved Tørning Mølle

Faneindmarch kl. 13.00 - 16.00
Politiske og faglige talere
Fællessange og varme grillpølser
Arrangør: LO Haderslev i samarbejde med
Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Henrik Rønnow,
Viceborgmester og formand for
den socialdemokratiske byrådsgruppe i Haderslev.

På www.sochaderslev.dk finder du en komplet oversigt over alle Socialdemokratiske arrangementer i Haderslev Kommune.
Hvis du er medlem af Socialdemokratiet, er det også her, du finder oplysninger om kaffeklubmøder, generalforsamlinger og andre
interne møder i kreds- og partiforeningerne.

