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Stor uenighed om sommerhusgæster
Netop som påsken nærmer sig, har ﬂere borgmestre delte meninger om, hvorvidt det er fornuftigt at tage i sommerhus eller ej.

under normale omstændigheder en opgave, som vi håndterer. I år er situationen en anden,
vi har allerede nu en pleje- og
sundhedssektor, der kører på
højtryk for at sikre pleje til vores ældre og sårbare, og som
har været nødsaget til at gå i
nødberedskab på den praktiske hjælp. Det betyder, at vi er
meget bekymrede i forhold til
også at skulle varetage pleje- og
sundhedsopgaver for plejekrævende sommerhusgæster fra
andre kommuner, siger kommunaldirektør Sascha Volmer
Sørensen. • masp@kl.dk
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Men Guldborgsunds borgmester John Brædder (Lokal), mener modsat sin kollega i HalsDer har under coronakrisen
næs, at det bør være op til den
været tvivl om, hvorvidt man
enkelte at vurdere, hvorvidt
kan og må tage i sommerhus i
man tager i sommerhus eller ej.
påsken. Midt i sidste uge slog
statsministeren fast, at det ikke – Hvis man overholder retningslinjerne, så vil jeg sige, at
er forbudt at tage i sommerhus,
men at man bør undlade at rejse man skal bruge sin sunde fornuft og selv vurdere indenfor
tværs over landet. Halsnæsegen familie, om det er bedst
borgmester Steffen Jensen (S)
stemte i, men gik samtidig vide- rent psykisk for en at være i et
re og frarådede, at folk i risikosommerhus, og overholde reglerne der, eller være i ens daggrupper tager i sommerhus.
lige hjem, siger han til Lolland– Det betyder, at man som familie undlader at tage bedsteFalsters Folketidende.
forældrene med i sommerhuset, Dermed ligger han på linje med
hvis bedsteforældrene tilhører Fanøs borgmester Sofie Valbjørn (Alt.), der ikke ser probledenne gruppe, skrev Steffen
mer i, at øen fortsat får besøg af
Jensen på Facebook torsdag.

tekst MARTIN S. POULSEN

sommerhusturister, så længe
de følger myndighedernes retningslinjer. Borgmesteren har
ellers været udsat for et pres fra
flere af øens borgere, der har
opfordret borgmesteren til at
bede sommerhusgæster blive
væk fra øen, og kommunen har
da også via hjemmesiden opfordret feriegæster og turister, der
kræver sygepleje, til at undlade
at besøge øen i påsken.
Og netop plejekrævende gæster har også fået Gribskov
Kommune, som huser næsten
15.000 sommerhuse, til at udtrykke bekymring for en stor
tilstrømning af
besøgende med
bopæl i andre
kommuner.
– Vi ved af erfaring, at vi også
har plejekrævende borgere
blandt vores
sommerhusbeboere, og det er

Over 1.000 vil hjælpe med værnemidler
Lægemiddelstyrelsens kampagne ”Danmark
hjælper Danmark”, har efter få dage rundet
1.000 henvendelser om værnemidler.

tekst GITTE JOHANSEN

Forrige weekend lancerede Lægemiddelstyrelsen kampagnen
”Danmark hjælper Danmark”,
der fungerer som ét samlet sted,
hvor virksomheder kan henvende sig, hvis de kan levere for
eksempel håndsprit, mundbind
og viserer. Allerede efter få dage

virksomheder og fabrikanter,
der har doneret værnemiddeludstyr, og fitnesscentre, efterskoler og daginstitutioner, der
er lukket under nedlukningen,
som har sendt mindre lagre af
håndsprit til kommunen.
Lægemiddelstyrelsen har indtil
havde Lægemiddelstyrelsen fået videre foretaget en første screening af cirka 700 henvendelser.
mere end 1.000 henvendelser.
Efter screeningen er foretaget,
– Vi har drøntravlt med at løbe
vil der blive foretaget en vurdedet hele igennem, for der er lidt
ring af de henvendelser, der muaf hvert imellem, men det er
ligvis kan bruges, som derefter
dejligt, at der er så mange, der
gerne vil hjælpe, siger Lægemid- vil blive sendt videre til kommudelstyrelsens direktør, Thomas ner og regioner.
Kampagnen er et af flere iniSenderovitz.
tiativer, der er sat i værk for at
Blandt eksempler på bidrag er

modvirke forsyningsproblemer
med værnemidler. Lægemiddelstyrelsen har desuden etableret et samarbejde med Medicoindustrien, Dansk Industri og
Dansk Erhverv med henblik på
at understøtte en omlægning af
danske virksomheders produktionen af værnemidler.
Samtidig har kommunerne –
efter henvendelse fra Lægemiddelstyrelsen – på kort tid
etableret et nyt indkøbsfællesskab, som dels kan vurdere lødigheden af de mange
leverandør-henvendelser, man
får, og dels kan slå til på store
indkøbsordrer. • gij@kl.dk

