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MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 4. juni 2021 kl. 8.00 - 9.00 

 
Sted: Digitalt møde via Teams 
  
Deltagere:  
 
 
 
 
 
  

Fra Boligselskaberne og Grundejerforeningerne: 
Repræsentanter fra bestyrelserne 
 
Fra Ishøj Kommune: 
Ole Bjørstorp, Borgmester 
Kåre Svarre Jakobsen, Kommunaldirektør 
Berit Mathiesen, Centerchef for Center for Byudvikling  
Rikke Hamberg Hesselø, Leder af Sundhed og Analyse 
Mette Schwartz, Kommunikationskonsulent 
S. Anbreen Safdar, Teamleder 
 

 

 

REFERAT 
 
 

Velkomst v/Ole 
Ole bød velkommen 
 
Seneste status på corona-smitte i Ishøj v/Rikke  
incidenstallet er steget. Sidste uge var der 39 nye smittede. Almindelig incidenstal var på 170 
igår. Aktuelt billede flest er, at der er flest smittede blandt 10-14 årige gennem flere uger - 
ikke kun i Ishøj men hele Danmark. Det formodes at skyldes små sammenkomster mellem 
disse elever, som giver smitte på tværs. Næste aldersgruppe er de 30-50 årige. Ift. etnicitet 
overvægt blandt anden etnisk herkomst er 27 % af de smittede af tyrkisk afstamning. Tallene 
bliver sendt ud igen idag mht. geografisk placering og formodede smittekilder.  
 
Flest tilfælde er konstateret på Gildbrovej. Normalt når smitten er kommet ind i husstanden, 
så tikker resten af familien ind i løbet af ugen.  
 
Test-raten er faldet lidt, dog i hele landet, der bliver testet færre og har givet flest udslag i 
pcr test men viser sig nu også i kvik-test. Det er formodentlig sammenhængende med, at 
flere og flere bliver vaccineret. 
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Test og vaccination i Ishøj v/Rikke  
I Ishøj har 36 % påbegyndt vaccination og 21 % færdig vaccineret. 
 
Thomas spørger til spildevandsovervågningen. Rikke svarer, der er en lille stigning i område 
5 og 6, Gadekæret, Strandgårdsparken og Vejleåparken Syd og Bycenteret og Vejleåparken 
Nord. Men ved næste prøve faldt tallene ift. smitte. Det skal drøftes med SSI ift. analyse 
hjælp. Der er lav koncentration i de øvrige områder. Tallene og kortene kommer ud på hjem-
mesiden. 
 
Henrik fortæller om kort fra Sundhedsstyrelsen med tal og spørger til, om Kommunen har 
modtaget de kort. Rikke svarer, at det desværre ikke er noget, vi får, men vi vil efterspørge 
det igen. Thomas tilføjer det kunne hjælpe ift., hvilke aktiviteter corona-ambassadørerne kan 
lave. 
 
Pernille nævner, at arrangementer i bebyggelsen påvirker spildevandstallene. 
 
Ole fortæller, at folketinget vil ændre loven ift., at man skal indføre spildevandsundersøgel-
ser, dog har Ishøj nu gjort det længe. 
 
Corona-ambassadører 
Berit fortæller, der har været en god dialog med ambassadørerne de senere uger med møder 
om aftenen og gode diskussioner. Der er kommet gode inputs, bl.a. actioncards, som am-
bassadørerne kan bruge i deres dialog, når de møder borgerne. I Strandgårdsparken var der 
stor aktivitet og det lykkedes at få TV2 Lorry til at komme og lave et indslag, hvilket var rigtig 
godt. Når vi snakker med ambassadørerne om, hvordan det går med borgerne, så er tilbage-
meldingen, at man er usikre på, hvordan skal man forholde sig, når man er vaccineret eller 
midt i en vaccinations proces. Det arbejder vi med ift. actioncards for at få hjulpet det igen-
nem. Der er 15-17 stykker tilmeldt pt.  
 
Trine siger, at det lyder godt, at der er kommet en tættere dialog med ambassadørerne. 
 
Ole siger, at det har set godt ud i sidste uge, selvom det stiger lidt, men vi vil gerne under 
100 og understreger, at vi fælles skal tænke, om der noget, vi kan gøre yderligere... 
 
Thomas siger, at vi ligger godt og også skal passe på med ikke at sætte for mange aktiviteter 
igang, for når så tallet stiger, er folk rigtig trætte af os.  
 
Rikke siger, at intet tyder på, at afslutningen af ramadanen har øget smitten, så det er rigtig 
positivt. Ift. Guldfesten (Brøndby vandt) kan vi se et par få tråde i Ishøj på 2 smittede, som 
var med på arrangementet. Patienstyrelsen melder, at der var 100 personer, der blev smittet 
til det arrangement. Det ser ud som om, at den kurve er knækket, så der tikker ikke flere ind, 
der var med til arrangementet.  
 
Smitten skyldes primært at de store skoleelever har haft nogle sammenkomster. 
 
Henrik siger, at byrådet vedtog et skærpet krav om mundbind i Ishøj Center. Raten af ikke-
mundbind bærere er højere i Ishøj end andre steder. Hvad gør man og hvad kan man gøre. 
Ole siger, at vagterne godt kan bede om at se dokumentation. Ole giver ret i, at der nok er 
flere her end andre steder.  
 



 
 
 

 

Kåre siger, at vi har opmandet på vagterne i samarbejde med centeret og også skiftet vagt-
selskabet ud. Der er nu flere vagter til stede. Vi har også ændret på kravet, så man skal bære 
mundbind. Hvis en borger ikke overholder reglementet, så kan man tilkalde politiet og så kan 
de udstede en bøde og det har de også gjort. Det gør et større indtryk, at politiet kommer og 
det kan vi godt opfordre til, at de gør. Politiet skrev bøder ud og så kunne borgerne få den 
annulleret, hvis de kan dokumentere, at de har et pas for at være fritaget. Man kan også gå 
i centerkontoret og skrive under på en blanket.  
 
Ole siger, at vi må prøve at stramme op på den, da vi har samme observation som Henrik. 
Dog er centeret ikke den store smittekilde, men det er stadig demoraliserende for den brede 
indsats. 
 
Dorte nævner, at de unge samles mere i flokke, så der er ikke tvivl om, at det de unge, der 
er smittekilde til smitte. De tager ingen hensyn.  
 
Pernille spørger til, hvad der skete med action cards. Berit fortæller, at de blev præsenteret 
til mødet i mandags, men mødet gav anledning til ændringer, så det bliver rettet og bliver 
udsendt efterfølgende.  
 
Dorte understreger, at man efter vaccination stadig bør testes, da man godt kan få covid, 
selvom chancen er lille og derved kan man også smitte videre. Mange føler sig tryg ved at 
komme og få en test. Dorte spørger, hvad der blev enighed omkring på corona ambassadør 
mødet. 
 
Rikke siger, at der er kommet forskellige meldinger. På den ene side siger man, at 14 dage 
efter første vaccination behøver man ikke lade sig teste i samme grad. På den anden side så 
kan man godt bringe smitten videre især i en kommune som Ishøj, så vi har måtte finde ud 
af hvad der skulle formidles videre og hvordan det skulle formuleres, når der er en tvetydig-
hed.  
 
Pernille foreslog, at det bør vendes om, det handler ikke om, at du ikke selv bliver syg, men 
handler om, at du kan smitte andre, som er sårbare. 
 
Dorte fortalte, at de havde 71 igennem i VBG i sidste uge. 
 
Pernille foreslår, at ambassadører bør lave noget fælles arbejde, hvor de er tilstede ved for-
skellige arrangementer mv. Så de lige får et peg om, at der fx er et fodbold stævne, så kunne 
det være relevant at have dem stående.  
 
Berit siger, at man kunne høre dem ad, om de kunne komme til byhave festen imorgen kl. 
14. Berit tager kontakt til dem. 
 
Eventuelt 
Ole vores opfordring er stadig, at man lader sig teste. 
 
 

 


