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MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 9. april 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, Koordinator 
Henrik Michel Lemeé, Spildevandsingeniør  
 

 

 

Referat 
 

Velkomst v/Ole 
Ole bød velkommen. 
 
Seneste status på corona-smitte i Ishøj v/Rikke 
Smitten har været stigende gennem den sidste stykke tid. Der har været 104 nye smittede indenfor sidste 
uge. Incidenstallet er 455 opgjort pr. 100.000 borgere. Der er flest smittetilfælde blandt 30-39. Der er la-
vet et notat ligesom den der blev sendt sidst, som vil blive sendt ud. Der gøres opmærksom på, at tallene 
er opdelt på veje og kan være delt iblandt flere foreninger. Så tallene skal ses som et pejlemærke. Dertil 
er der en beskrivelse af formodede smittekilder og oversigtskort. Tallene opgøres i klostre, men viser ikke 
nødvendigvis placeringen af smitten. 
 
Myndighederne er ved at beslutte en ny nedlukning af kommunerne. Jo mere man tester, jo flere tilfælde 
forventer man at finde. Der kommer en ny incidenstal, som er mere retvisende. Det nye tal vil fortælle, 
om foreninger mv. må åbne op, hvor alt er lukket lige nu. Tallet skal ned under 200, før kommunen kan 
åbne mere op. Alt ovenstående er beskrevet nærmere i notatet. 
 
Baldershus spurgte til om data ift., at man ringer ud til de smittede borgere, kan bruges til udsendelse til 
boligforeningerne. Rikke fortalte, at det er personfølsomme oplysninger, men at hun vil undersøge nær-
mere, om de kan udleveres. 
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Der var spørgsmål omkring sogne. Rikke fortalte, at der er andre parametre, der gør sig gældende ift. 
sogne. Der er 2 sogne i Ishøj Kommune. Data om dette kommer også med i notatet. 
 
Strandgårdsparken nævnte, at testbilen kører ind til test af institutioner i deres område, men har ikke 
særlig meget at lave, og om der var mulighed for at kunne offentliggøre bussens rute, så andre også 
kunne benytte den. Kåre svarede, at medarbejderne skal have fortrinsret, da de skal ind og passe børn.  
 
Fasanparken nævnte bønne-møde på Industrivangen, hvad der skulle gøres ved det. Ole svarede, at kom-
munen skal sikre sig, at de holder retningslinjerne, men ikke kan forbyde selve bønne-mødet. Kommunen 
har kontakt til foreningerne og det bliver sagt hver gang, at de skal holde retningslinjerne. Fasanparken 
nævnte, at Vollsmose har haft samme problemer og de kunne kontaktes for at høre, hvordan det kunne 
håndteres. Kåre svarede, at kommunen kommunikerer det så meget vi kan, og især i kommende periode 
var kommunen særlig obs på det ift., at det er Ramadan. Men det er ikke muligt at lukke nogen ned, det 
har man ikke bemyndigelse til som kommune. 
 
Ishøj Boligselskab tilføjede, at fredagsbøn måtte være efter samme retningslinjer, som Kirken. Der var øn-
ske om, at kommunen går videre til staten. Ishøj Boligselskab mente, at det måtte være politiets pligt og 
kommunen måtte videre til dem. 
 
GF Landsbyen nævnte, at landsbyen ligger som byens sogn og spurgte til, om de små erhvervsdrivende i 
landsbyerne ville få de lov til at åbne op lidt før, da de ligger særskilt opdelt af motorvej mv. Der blev 
spurgt til, om der blev arbejdet for en lokal løsning for landsbyen? Ole svarede, at det desværre ikke var 
muligt. Kåre fortalte, at der var kæmpet en hård kamp ift. skolen derude, men det lykkedes ikke, da der 
er tale om en kategorisk nedlukning. GF Landsbyen svarede, at det var dejligt at høre, at det var forsøgt. 
 
Strandgårdsparken undrede sig over at høre om moskéen og fredagsbøn, da alle foreninger ikke kunne 
holde nogen møder, så det var en skuffelse, at der ikke var slået ned på dem. Ole svarede, at det kunne 
der ikke, da det var en religiøs forening. Kåre nævnte, at der er et særligt regelsæt om kirker og trossam-
fund med nogle afstandskrav. Der er nogle særlige situationer, hvor det sker på kommunens matrikler, 
hvor man som kommune kan gøre nogle krav gældende. Men det er der ikke tale om her, da det er pri-
vate matrikler. Kommunen har haft folk ude og måle op mht. afstandskrav osv. Når kommunen taler med 
dem, så forstår de reglerne og efterlever dem. Det skal nok anmeldles direkte til politiet med det samme, 
så der kan tages hånd om det. Ole svarede, at der vil blive holdt møde med de store religiøse foreninger 
her op til ramadanen. 
 
Baldershus tilføjede, at at der skulle skelnes mellem, om de holder retningslinjerne eller ej og gør de ikke 
det, så skal alle og ikke kommunen ringe til politiet. Der blev spurgt til, om den nye genåbningsplan gav 
muligheder for at lukke mere ned. Kåre svarede nej. Der var lidt uklarhed over bemyndigelsen. Der var 
ikke modtaget noget på skrift endnu. Det kunne dog ikke afvises 100%, da der også kommer noget på kul-
turlivet. 
 
Oplæg om spildevandsprøver v/Henrik 
Baggrund for spildevandsprøver var det høje incidenstal i midten af februar 2021 og at kommunen skulle 
gøre en større indsats. Henrik er fra Ishøj Forsyning og foreslog, om der kunne laves en pilotprojekt ift. at 
indkredse, hvor I kommunen der er højest smitte. Det kan bruges til at varsle hvor I kommunen, der kom-
mer smitte, da virussen oftest viser sig i spildevandet, før de fysiske symptomer kommer. Statens Serums-
institut og en analysefirma blev kontaktet.  
 



 
 
 

 

Henrik viste et kort over spildevands og regnvandsledninger i kommunen og gennemgik hvordan og hvor 
smitten fanges. Ishøj kommune afholder udgifterne til Pilotprojektet og der blev derfor besluttet i første 
omgang at tage spildevandsprøver fra 7 steder i alt. I marts var der opsat nogle automatiske spildevands-
prøvetagere. 3 gange om ugen mandage, onsdage og fredage blev der taget prøver og dagen efter var 
der resultater.  
 
Der blev vist kort over mængden af virus de 7 steder, der var målt. Der var meget høje tal midt i marts, 
som fortsatte 10 dage frem. Virussen kan ses i spildevandet ca. en til halvanden uge, før det optræder i 
smittetallene.  
 
Det kan bruges til at varsle ud i områderne forinden og opfordre til at tage ud og blive testet. Når en per-
son bliver smittet med COVID-19 virus går der som regel 1 til 2 uger før personen får symptomer, bliver 
testet og får svar på testen. I den perioden kan personen smitte andre mennesker. Spildevandsprøverne 
afslører straks hvis nogen er smittet og vi kan derfor informere borger at der er konstateret virus og op-
fordre til at blive testet. På den måde fanger vi smittede personer tidligere, og kan derved ”knække” 
smitte kurven. Virussen faldt i starten af april. Men de seneste spildevandsprøver viser, at det går hurtigt 
opad. 
 
Budskabet er, at område 5 har en udfordring, som er Gadekæret, Strandgårdsparken og Vejleåparken 
Syd. Det var tiltænkt at sende data med kort og kurver frem til boligselskaberne en gang om ugen. Udfor-
dringen i det er økonomien i det.  
 
Dette er ikke foregået i Danmark før, men kun i udlandet. Forsøget ønske forlænget til sommer. Balders-
hus og Ørnekærs Vænge roste initiativet.  
 
Der var ønsker om rettelse af data på kort. Ole bad alle sende eventuelle rettelser ind til os. 
 
Status på fælles initiativ med lokale corona-ambassadører v/Berit 
Ambassadør korpset var kommet godt igang inden Påske. Der var produceret materiale og kommunikati-
onsmæssigt var det også kommet videre. Der var pt. 9 ambassadører og der var var ønske om at fortsæt-
ter dette sammen med boligforeningerne. Kommunen var igang med at producere flyers om, hvad det vil 
sige at være ambassadør, som boligforeningerne kunne dele ud eller hænge op mv.  
 
Der planlægges at holde et møde med dem, der har tilmeldt sig, hvor der tages en snak med dem om for-
målet med mulighed for at stille spørgsmål. Ambassadører inviteres til dette møde og formændene i de 
boligforeninger, hvor ambassadørerne kommer fra.  
 
Der fortsættes også med arbejdet med kampagne materiale med ansigter på og med at få det oversat til 
forskellige sprog. Der er et særligt obs punkt ift., at Ramadanen går igang, hvor der skal formidles budska-
ber omkring, hvordan man holder Ramadan på en sikker måde.  
 
Strandgårdsparken nævnte, at de havde en, som havde lavet noget materiale selv, men det var blevet 
redigeret  i materialet af kommunen. Materialet blev fremvist til mødet. Berit sagde, at bemærkningerne 
ville blive medtaget, men at kommunen også har et hensyn til at sikre genkendelighed på tværs af materi-
alet, da initiaivet er en del af et fælles tiltag.   
 
Trine fra Helhedsplanen i AAB fortalte om initiativer hos dem og roste initiativet.  
 
 
 



 
 
 

 

Nye nationale retningslinjer for genåbning v/Rikke 
De nye nationale retningslinjer betød, at kommunen kører efter det nye test-korrigerede incidenstal. Dvs. 
at der ikke kan åbnes op her på mandag, da tallet ligger på 280. Det er derfor vigtigt, at flere bliver testet. 
Hvis man lægger over 200, så kan man ikke åbne op på skolerne eller kulturområdet. Der kommer mere 
materiale ud om det. 
 
VBG 2 spurgte, om der var mulighed for at få flere muligheder for PCR test, da der var usikkerhed ift. de 
andre test. Ole svarede, at det blev der arbejdet for, men det bliver med tidsbestilling og det kommer der 
en udmelding omkring.  
 
Strandgårdsparken havde et ønske om at dem, der arbejdede forskudt, også havde mulighed for test 
igennem en åbning af testcenter tidligt om morgenen. 
 
Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 

 
 


