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MiliOpolitik - huor stir ui nu?
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Derhar i nyere tid veretmeget fokus pi
miljoet, og det har ogsi udmontet sig i
mange positive tiltag. Blandt andet har
danskerne v€ret meget hurtige til at
skifte den store bil ud med en mindre,
som korer langere p& literen. Det er ble-
vet >in< at kore pd cykel eller tage toget.
Det er stort set forbudt at ryge overalt,
hvilket ogsi er meget sundere.

Vores affald er blevet organiseret
smukt i affaldspladser f.eks. i Skibstrup,
hvor alle er med til at overholde reg-
Ierne. S5 her har Helsingor I(ommune
gjort det godt.

Men vi skal stadigvakvare opmark-
somme pi vores grundvand. Noget
som man m&ske ikke kan se umiddel-
bart, men der er visse steder i industri-
en, hvor der bor gribes ind. F.eks. >indu-
strislummen< i Espergerde. hvor man
lader brugte biler og bflde hobe sig op
pi udenomsarealerne. De stAr og ru-
ster og grundvandet forurenes. Her bor

kommunens ejendoms- og miljo-ud-
valg vare med til at f5 ryddet op i hele
omridet.

Svommehallen har veret udsat for
legionella, og en aldre mand er blevet
invalideret heraf. Det er en sorgelig hi-
storie, og kommunen bor vare meget
opmarksom p6, at derfores opsyn med
den slags forurening. Vores skorsten
skal jevnligt renses, si vi undg6r >sort
rog( og oplyse om, hvilken brendstof
er den rigtige at bruge i pejsen.

Kommunen bor gi foran og vare et
godt eksempel for private ejendomme.
Man kunne feks. udsende en pjece til
alle husstande med opdatering af rid
og vejledning og opfordre til at spare pfl
energien. Man kunne ogsi indfore en
>energisparepris< for at stimulere inte-
ressen for miljoet. Men man skal ikke
lagge yderligere afgifter pi energien.
Danmark har den hojeste energiafgift
i Europa. S& der mt oplysning til i ste-
det for.

Miljo er ogsfl det offentlige rum. Hel-
singor by var nomineret til en pris som

den smukkeste kobstad i Danmark. Vi
vandt ikke, men det er jo heller ikke no-
get smukt syn i den skonne gamle by
med al den grafitti og tags. Ogsi turis-
me er vigtigt, og der er ingen der synes,
at grafitti, tags og anden harverk er
smart. Kommunen bor etablere frivilli-
ge, som med hjelp fra kommunen shi-
ner byen op, nAr der er en sarlig event
med fokus pd vores byer i hele kommu-
nen.

Vores strande skal holdes rene for af-
fald - ogsi for tang, s6 der ikke stinker
i omridet. Det er et stort problem, isar
i snekkersten. I forbindelse med forslag
om et havnebad i Helsingor Havn, er
det kommet frem, at havnen er starkt
forurenet, bl.a. fordi der tidligere har
vreret skibsvert pfl havnen.

Man kunne ogsi etablere en er-
hvervs- og forskerpark i Helsingor i
samar-bejde med Danmarks Tekniske
Universitet, si vores kommune kunne
blive en rollemodel.

Pas godt pi miljoet - det gar fremad,
men der er endnu et stykke vej.


