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Fredensborg vil fjerne rygning
fra offentlige strande
Fritids- og idrætsudvalget i Fredensborg Kommune vil af med rygning på offentlige strande og
andre rekreative områder i kommunen. Vidtgående tiltag, erkender udvalgsformand.

en røgfri generation, så er der
større chance for, at vi når målet, siger Kristian Hegaard.
Det skal være slut med rygning på strande i Fredensborg
Fredensborg arbejder sammen
Kommune. Det har fritids- og
med Kræftens Bekæmpelse og
idrætsudvalget i den nordsjælhar forpligtet sig til at arbejde
landske kommune foreslået
for en røgfri generation. Forslaget om røgfri rekreative områsom en del af en ny rygepolitik,
der er en del af den indsats, som
der blandt andet indebærer, at
kommunen har forpligtet sig til.
kommunen vil arbejde for at få
fjernet al rygning fra rekreative Ifølge forslaget skal der anvendes positiv kommunikation
områder som parker, fodboldbaner, havne og sportshaller. Og på de røgfri arealer. Der skal
altså også strande.
blandt andet være skilte, plakater og lignende, hvor der bydes
Rygeforbuddet skal bidrage til,
at Fredensborg opfylder sin am- ”velkommen til røgfri idrætsbition om, at ingen børn og unge forening”.
ryger i 2030, forklarer formand
Røgfri strande næste år
for fritids- og idrætsudvalget,
I oktober måned var også
Kristian Hegaard (R).
København på banen med et
– Det er en meget ambitiøs
målsætning, så derfor skal vi i
gang nu. Det kræver en kulturændring, så det nytter ikke
noget at vente med at gå i gang
til 2028. Så selvom det er en
meget vidtgående beslutning, så
er den nødvendig for at få lavet
den kulturændring, der skal til,
siger Kristian Hegaard.
Han forklarer, at der ikke kommer til at gå kommunale vagter
i neonfarvede veste rundt på
idrætsanlæg og strande og prikke rygere på skulderen. Og at
det kræver et langt, sejt træk.
– Det handler om at ændre kulturen. Og det kommer ikke til at
ske fra dag ét. Men hvis vi kan
FOTO: COLOURBOX
blive enige om, at vi skal have
tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

forslag om at arbejde sig hen
mod røgfri strande. Her havde
sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling, og
hendes parti SF stillet forslag
om, at teknik- og miljøforvaltningen sammen med sundheds- og omsorgsforvaltningen
udarbejder et forslag, der skal
gøre Københavns strande røgfri i sommeren 2021.
– Vi skal have smøgerne helt
væk fra vores strande, de hører
ikke til der. På samme måde,
som man siden 2013 har haft
røgfri legepladser i København, med det resultat, at rygning nu stort set er elimineret
fra de steder, hvor byens børn
leger. Sådan skal det også være
på vores strande, lød det fra
sundheds- og omsorgsborgmesteren på mødet i slutningen af
oktober måned.
Forslaget blev vedtaget med en
lille ændring, men flere medlemmer af Borgerrepræsentationen stillede sig tvivlende
over for, om det overhovedet er
muligt for kommunen at forby-

de rygning på åbne, offentligt
tilgængelige arealer. Kritikken
kom blandt andet fra Enhedslistens Allan Mylius Thomsen.
– Vi bryder os ikke om konsekvensløse symbolforslag. Det
er meget begrænset, hvad vi
har af muligheder som kommune for at håndhæve sådan et
forbud. Jeg kan pludselig forestille mig, at vi har kommunale rådhusbetjente stående på
Amager Strandpark på grænsen til Tårnby Kommune for
dér at fortælle folk, at når man
går over denne grænse, så bryder man loven, hvis man ryger.
Hvad konsekvensen så bliver,
det er ikke til at sige, for kommuner kan som bekendt ikke
udskrive bøder. Hvis det her
havde været et seriøst forslag,
var det en del af en national rygeplan fra Christiansborg, som
kan vedtage sanktioner, lød
det fra Allan Mylius Thomsen
(EL).
Københavns lokalpolitikere
besluttede at arbejde videre
med forslaget. • jki@kl.dk

Fritids- og idrætsudvalget i Fredensborg vil fjerne al rygning fra kommunens strande. Rygeforbuddet skal
bidrage til at opfylde ambitionen om, at
ingen børn og unge ryger i 2030.

