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MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 26. marts 2021 kl. 8.00 - 9.00 

 
Sted: Digitalt møde via Teams 
  
Deltagere:  Fra Boligselskaberne og (Grund)Ejerforeningerne: 

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, Koordinator  
 

 

 

REFERAT 
 
 

Velkomst og præsentation af Dialogforum for Grundejerforeningerne v/Ole 
Ole bød velkommen. 
Dertil fortalte Ole, at skoleeleverne igen var blevet sendt hjem. 
 
Seneste status på corona-smitte i Ishøj v/Rikke 

- Orientering om nyeste tal/data 
- Drøftelse af fremtidig videreformidling til foreningerne  

 
Ishøj er igen røget op over 300 i incidenstal (dvs. smittede pr. 100.000 borgere) og tallet 
igår var 323. Indenfor seneste uge er der testet 74 nye smittede borgere.  
 
Igår var der endnu ændret på måden at opgøre data, hvor det tidligere lige var ændret 
til, at PCR og næse testen blev lagt sammen. 
 
Der synes ikke at være et større problem med skolebørnene. Der var kun en lille gruppe 
børn med særlige behov, hvor læreren havde fået smittet børnene, da der var behov for 
særlig tæt kontakt. Resten af skoleklasserne var sendt hjem siden fredags, så der burde 
ikke være sket yderligere spredninger på skolen. 
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Styrelsen for patientsikkerheden melder tilbage, at det er for at forebygge smittespred-
ning, at man lukker skolerne.  
 
Den aktuelle største smittespredning er iblandt unge mennesker mellem 20-29 år, især 
de yngre af dem. 
 
Fordeling ift. etnicitet viser ift. tallet fra i går, at 33% smittede er af dansk herkomst og 
resten af anden herkomst med den største gruppe indenfor tyrkisk herkomst. 
 
Sidste uge sendte kommunen et nyt notat ud til boligforeningerne. Rikke vil sende et til-
svarende ud idag, da den først er blevet færdig igår aftes. Oplysningerne modtages på 
gadenavne, dog vides det ikke ”hvor” på gaden, der er smittede. Som en hjælp er tal-
lene sat op pr. vejnavn. Der er således et obs punkt ift., at der kan være flere boligsel-
skaber på samme gade.  
 
En gang om ugen modtages data om formodede smittekilder. 50% er i husstanden, næ-
ste er nær bekendtskab, så kommer arbejdsplads og så dagsinstitution. Omkring halvde-
len ved ikke, hvor de er blevet smittet. De spørges i detaljer, om det er ifm. handlen el-
ler transport mv. og skal svare ud fra det. 
 
Der var forespørgsel på kortbilag, som kommer en gang ugentligt. Smittetilfælde samles 
i cirkler, dog betyder det ikke, at de smittede bor der, hvor cirklen er. Rikke sender 
gerne kortene ud med det forbehold, at cirklerne ikke indikerer smitte ”placeringen”. 
 
Kirkehaven gjorde opmærksom på, at tallene i deres område er tilknyttet Ishøj Boule-
vard og ikke ishøj centervej. Rikke vil få tilrettet dette. 
 
Der var spørgsmål omkring, at folk ikke ville testes, da de ikke havde råd til at være væk 
fra arbejde i 14 dage ift. isolation. Rikke svarede, det er en problemstilling, som er svær 
at vurdere, hvor meget fylder, men temaet bliver drøftet med andre kommuner og myn-
digheder. 
 
Dertil blev der nævnt en problemstilling ift., at folk ikke bor de rigtige adresser ift. soci-
ale ydelser og det giver et forkert billede af smitten. 
 
Data ønskes tilsendt til kun formændene i bestyrelserne i boligselskaberne. 
  
Spildevandsprøver 
Ishøj kører et pilotprojekt med spildevandsprøver på 4 forskellige større områder i kom-
munen. Der er tale om nogle pumpestationer, som står forskellige steder og tager prø-
ver hvert kvarter, som samles pr. døgn. Prøverne bliver taget på samme måde som en 
pcr test i halsen, det er samme stof, der kigges efter. Tanken er, at man udskiller virus 
partikler allerede inden, at man bliver syg. Det kan derfor bruges som et varslingssy-
stem. Der kigges alene efter tendenser, så kommunen prøver at kigge på, om det kan 
bruges som varsling og prøver også at holde det op imod data fra styrelsen for at vali-
dere data. 
 
Spildevandsprøve projektet har været på Økonomi- og Planudvalget i kommunen med 
fuld opbakning til at fortsætte frem til 1. august 2021. Det bliver endeligt besluttet i By-
rådet den 6. april. 



 
 
 

 

 
Der var ros fra deltagerne til forsøget. 
 
Regeringens genåbningsplan v/Rikke 

- Orientering om genåbningsplanen 
- Situationen i og konsekvenser for Ishøj 

 
Regeringen har meldt en genåbningsplan ud med 14 dages etaper. Lige nu var skolerne 
blevet lukket ned. Der vil blive åbnet noget på kultur området pr. 6/4. Men det afhæn-
ger af kommunens incidenstal. Så det vides ikke på nuværende tidspunkt. 
 
Kommunen vil gerne have forlænget testmulighederne i Kulturium. I alle kommuner skal 
der være mulighed for pcr test efter tidsbestilling. Ishøj har kæmpet med testmulighed 
uden tidsbestilling. Derfor kan der kun forlænges en periode ad gangen. Lige nu er der 
aftalt, at indtil 7. april så fortsætter det uden tidsbestilling, men fra 7-14. april skal man 
tidsbestille. Der kommer noget kommunikation ud omkring det. Regionen og myndighe-
derne arbejder hårdt for, at pcr test fremadrettet bliver via tidsbestilling. Ishøj har idag 
regionens højeste test-rate og det vil gerne bibevares. 
VBG II og Baldershus bekræfter, at tidsbestilling vil blive et problem og testraten vil 
falde. 
 
Styrelsen vil gerne have testet flest mulige man+tirs+ons i næste uge og stiller 3 test ka-
paciteter til rådighed. Deltagerne måtte meget gerne melde tilbage, hvis det kunne 
være i et beboerhus i et af foreningernes områder. Svar kunne sendes til Berit Mathie-
sen. 
VBG II stillede sig til rådighed v/Dorthe Hjort. 
Ishøj Boligselskab Glashuset i Stenbjerggård stillede sig til rådighed v/Johnny Jensen. 
 
Der er umiddelbart efter mødet modtaget tilbud om 6 forskellige lokale teststeder til 
pop-up test op til påsken. 
 
Igangsættelse af fælles indsats vedr. lokale corona-ambassadører v/Berit 

- Drøftelse af udsendte oplæg til Corona-ambassadører 
- Drøftelse af konkret igangsættelse af indsatsen 

 
Tanken med corona-ambassadør korpset blev præsenteret og der var i møde-indkaldelsen 
sendt et oplæg ud ifm. dette. Opgave for corona ambassadørerne kunne fx være at 
stemme dørklokker ift. test og vaccination, indgå i flyers/videoklip igennem TV Ishøj, pop 
up tiltag mv. Der blev vist eksempler på flyers til mødet, som udarbejdes på flere forskellige 
sprog og  kan bestilles hos kommunen til tryk. Endelig blev tidsplanen gennemgået ift. kom-
mende tiltag på kort og lang sigt, hvor fokus er på at komme i gang så hurtigt som muligt 
Initaitivet lanceres med en pressemmeddelse umiddelbart før påske, hvor de trykte materi-
aler opsættes. I forhold til sidstnævnte blev foreningerne opfordret til at indmelde de før-
ste coronambassadører i løbet af weekenden. 
 
Der var ros til at tiltaget nu igangsættes. Det blev bemærket, at opgaven med at stemme 
dørklokken giver mest mening ifbm., at fx der er besøg af testbussen mv. Der var et ønske 
om, at der også laves noget informationsmateriale, der kan anvendes til foreningernes re-
kruttering af lokale coronaambassadører på den anden side af påske. 
 



 
 
 

 

Der er umiddelbart efter mødet modtaget tilbud om ca. 6 lokale frivillige, som gerne vil 
lægge navn og billede til de første materialer. 
 
Status på Covid-19 pulje med tilskud til smitteforebyggende indsatser v/Berit 
Byrådet besluttede desuden primo marts at oprette en pulje på kr. 500.000, som boligorga-
nisationer og ejerforeninger i Ishøj Kommune kan søge tilskud fra til smitteforebyggende 
tiltag mod Coronasmitte med frist 31. marts 2021. 
 
Foreløbigt er der ansøgt om samt givet tilsagn til Ishøj Boligselskab, AB Centerparken, E/F 
Ishøj Centrum Blok 5, Lejerbo og DAB (Vildtbanegård) og knap halvdelen er puljen er brugt. 
Der er derfor stadig mulighed for at få tilskud og også efter 31. marts 2021, såfremt der 
fortsat er penge tilbage i puljen. 
 
Blandt tiltagene kan nævnes:  

- en pakke til omdeling til hvert lejemål med 1 rejsepose, 20 stk. vådservietter, 1 pk. 
mundbind (10 stk.), 2 miniflasker med håndsprit, 5 hjertebolsjer og skrivelse på 5 
sprog 

- mundbind 
- håndsprit dispensere 
- hånddesinfektion/sprit 
- opslagsskabe med magneter til information 

 
Eventuelt 
Ole takkede for et godt møde. 

 
 


