
573
kroner går til sociale opgaver og beskæftigelse, hverkroner går til sociale opgaver og beskæftigelse, hver

gang kommunerne bruger 1.000 kroner. Det viser nye talgang kommunerne bruger 1.000 kroner. Det viser nye tal
fra Danmarks Statistik. De 573 kroner går blandt andet tilfra Danmarks Statistik. De 573 kroner går blandt andet til

dagtilbud, kontante ydelser og tilbud til ældre.dagtilbud, kontante ydelser og tilbud til ældre.

S-togskunst
skal skabe tryghed
Udsmykning og bedre belysning skal
hjælpe til at kommeutrygheden til
livs ved to s-togstationer. Områderne
omkring Sjælør Station ogViger-
slevAllé Station iKøbenhavn ople-
ves i dag somutrygge. Viadukterne
ermørke at passere, og derfor er
der et stort lokalt ønske omat få
gjort noget ved de to byrum. For

at højne tryghedenunder
broen ved Sjælør Station vil
der blive etableret et byrum
medkunstnerisk belysning
i demørke passager, og bro-
ens vægge bliver beklædt

med farvede kakler, dermod
vest illustrerer solnedgang og

modøst en solopgang.Håbet er, at
man ved at tilføre belysning og be-
klæde viaduktens betonkonstruktio-
nermed farvede kakler løfter det vi-
suelle udtryk og den oplevede tryghed
for pendlere, fodgængere og cyklister
på Sjælør Boulevard.

Hurtige på aftrækkeren
Håbet omat vende tilbage til livet,
somdet var før corona, fik i begyndel-
sen af januar telefonerne til at gløde
hos de praktiserende læger i hele
landet. Vaccinehungrende borgere
bombarderede deres egen læge for
at høre, hvornår det var deres tur til
at få det eftertragtede stikmodCo-
vid-19. Presset på de lokale læger fik
OdderKommune til at dele et opslag
påTwitter, hvor de opfordrer de utål-
modige borgere til at slå koldt vandt i
blodet, fordi demange opkald går ud
over andre, som ringer til lægen for at
få hjælp. Vaccinen bliver fordelt efter
dennationale vaccineplan.

Kunstig intelligens
lyseslukker
KøbenhavnsKommune vil
gerne spare på energiforbruget
og hjælpe klimaet i samme
ombæring. Det skal skemed
hjælp fra kunstig intelli-
gens. Ud fra data omblandt
andet vejret og bygningers
brug skal den kunstige in-
telligens forudsige, hvor-
når og hvormeget var-
me og ventilation den
enkelte børnehave
eller daginstitution
har brug for. Over de
næste to år skal ny
teknologi optimere
energiforbruget og inde-
klimaet i kommunens cirka
300 ejendommepåunder 3.000m2.
Når energiforbruget blivermindre,
reduceres ogsåCO2-udledningen,
fordi kraftværkerne ikke behøver at
producere lige såmeget energi og der-
medCO2.

BOLIGBOOM MILDNER
TVANGSAUKTIONER
Selvomcoronaepidemienharmed-
førtmange nedture, så er det ikke
gået ud over alle. Kommunerne
landet over har nemlig haft færre
tvangsauktioner i 2020. På trods af
at Covid-19 har hærgetDanmark,
blev der i hele 2020 kun registreret
2.112 tvangsauktioner, viser tal fra
Danmarks Statistik. Det er det lave-
ste antal siden finanskrisen ramte
i 2008. Ifølge Danmarks Statistik
hænger antallet af tvangsauktio-
ner ofte sammenmed situationen
på boligmarkedet, og det lave antal
tvangsauktioner skal ses i lyset af,
at der generelt har været godt gang i
boligmarkedet i 2020. De eneste, der
rundede et trecifret antal tvangs-
auktioner, var kommunerne nede
ved sydhavsøerne, hvor Guldborg-
sundKommune havde 119 og Lol-
landKommune havde 106.

44 /// AKTUELT / DANSKE KOMMUNER / NO. 2 / 2021

*

#INSTAGRAM

F
O
TO

:C
O
L
O
U
R
B
O
X

F
O
TO

:C
O
L
O
U
R
B
O
X

F
O
TO

:C
O
L
O
U
R
B
O
X



ringer med at henvise til kommu-
nale rygestopkurser, hvor medar-
bejderne på sygehuset kort spørger
ind til, om borgeren ryger og i så
fald kunne tænke sig at blive hen-
vist til et rygestopkursus.

BORGERNE
GIVER NAVNEINPUT
I Hundige har man valgt at om-

døbe et af byens boligområ-
der. Det kedelige ”Hundige
Øst” har nu fået det lidt mere
eksotiske navn ”Hundige
Strandby”. Navnet er blevet
besluttet af politikerne i
plan- og udviklingsudvalget
medMarc Genning (V) som
formand, og han fik ideen
til Hundige Strandby fra
en borger på en borgervan-
dring. Hundige Strandby
er desuden inddelt i for-
skellige mindre delom-
råder. Delområderne har
også fået navne, så de
nu hedder Strandby
Høje, Strandby Have og
Strandby Huse.
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FORSTÅ DIN BABY
Nogle gange ville man ønske, at ens
baby bare kunne tale og fortælle,
hvad den tænker, men så nemt er
det desværre ikke. I Næstved vil
sundhedsplejerskerne øge fokus-
set på psykisk trivsel i baby-fami-
lier. Indsatsen hedder ”Forstå din
baby”. Målet er at fremme barnets
trivsel og styrke forældres tryghed
i forældrerollen ved at give mere vi-
den om barnets følelsesmæssige og
sociale behov. Med samtalekort og

vejledning støtter de forældrene til
bedre at forstå, hvorfor deres baby
for eksempel græder eller vender
ansigtet væk, så den nybagte mor
og far bliver mere tryg i foræl-
drerollen. I løbet af efteråret har
Næstved Kommunes sundhedsple-
jersker været på kursus hos
forskere fra Københavns Univer-
sitets Center for Tidlig Indsats og
Familieforskning.

FÅ ET RYGESTOP
MED HJEM
Når borgerne i Sønderborg
Kommune tager på Sønder-
borg Sygehus, vil de nu kunne
få mere end bare den behand-
ling, de har brug for. Som et
samarbejde mellem sygehuset
og kommunens sundhedscen-
ter bliver der nu sat et fore-
byggelseskontor op på Ambu-
latorietorvet på Sønderborg
Sygehus. Her kan borgere, der
alligevel er på sygehuset, orien-
tere sig om en række tilbud som
rygestop, mestring af kroniske
sygdomme, motion og kostvejled-
ning. Ifølge kommunen er
der i forvejen gode erfa-

tekst FREDERIK OVERBY VINDING, frov@kl.dk

SE VEJLE OG DØ
For mere end 40 år siden sang LoneFor mere end 40 år siden sang Lone
Kellermand det kendte nummer ”Se Ve-Kellermand det kendte nummer ”Se Ve-
nedig og dø”. Nu kan man måske snartnedig og dø”. Nu kan man måske snart
synge ”Se Vejle og dø”. Kystdirektora-synge ”Se Vejle og dø”. Kystdirektora-
tet har nemlig regnet lidt på det, og hvistet har nemlig regnet lidt på det, og hvis
Vejle bliver ramt af en stormflod, som vilVejle bliver ramt af en stormflod, som vil
blive hyppigere på grund af klimaforan-blive hyppigere på grund af klimaforan-
dringerne, så kan dele af midtbyen blivedringerne, så kan dele af midtbyen blive
oversvømmet. Derfor er Vejle gået i gangoversvømmet. Derfor er Vejle gået i gang
med at kigge på, hvordan man kan storm-med at kigge på, hvordan man kan storm-
flodssikre byen. Men i stedet for at prøveflodssikre byen. Men i stedet for at prøve
at holde vandet ude vil man forsøge atat holde vandet ude vil man forsøge at
bruge vandet til sin fordel ved at inviterebruge vandet til sin fordel ved at invitere
det ind og dermed skabe et unikt byliv.det ind og dermed skabe et unikt byliv.
Derved kan Vejle måske ende som dan-Derved kan Vejle måske ende som dan-
skernes svar på Venedig.skernes svar på Venedig.
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