
Sorte pletter  ar til
debat på byrådsmøde
tyrådet h r godkendt mindre ændringer i pl nen for tr f iksikkerhed fr  1997
AABYBRO: Teknisk ud alg har

haft en plan for trafiksikkerhed
fra 1997 til debat. I går  ar det så
byrådets tur til at debattere de få
ændringer, som teknisk ud alg
har foreslået.

På prioriteringslisten står Lim-
fjordsgade på Gjøl, Kjellerups ej
syd for Nørredige ej, krydsene
mellem Tranum ej/Østre Mose ej
og Tranum ej/Gl. Lande ej, Ve-
stergade  ed Kattedams ej og

j  Østergade  ed Tor et og Banesti-
en.

Enkelte  ejstrækninger er pil-
let ud af den oprindelige plan,
fordi forbedringerne er la et.

Teknisk ud alg har indstillet,
at der skal la es forslag til at for-

j  bedre trafiksikkerheden  ed
Kjellerups ej syd for Dige ej, og
at der opstilles auto ærn på Kjel-
lerups ej langs ho edkanalen  ed
Sluse ej.

Desuden skal der udarbejdes et
forslag, der dækker krydsene på
Tranum ej.

Anne-Mie Pedersen (UP) lagde
ud med at sige, at hun synes, at
krydset mellem Tranum ej og GI.

Lande ej skal først i rækken. Det
begrundede hun med en trafik-
ulykke med dødelig udgang på
stedet, at mange skolebørn skal
igennem krydset, og at de føler sig
usikre, samt at den tunge trafik er
t unget til at køre ad Tranum ej.

Erik Ingersle  Larsen (SF) sag-
de, at der ikke er tale om en prio-
ritering fra teknisk ud alg, men
at listen blot omfatter områder,

h or der skal satses på at forbed-
re trafiksikkerheden. Han sagde
også, at der ikke i øjeblikket er
råd til at gøre noget  ed krydsene
på Tranum ej.

Mangler  enge
Carl Laursen (A) kommentere-

de også økonomien i at forbedre
krydsene på Tranum ej.

20.000 til kampagne om trafik
AABYBRO: Byrådet har

be ilget 20.000 kr. til del-
tagelse i kampagner, der skal
øge sikkerheden i trafikken.

To kampagner bli er sat i
gang i 1999. Den ene er lands-
dækkende, og den skal få bi-
listerne til at sætte hastighe-
den ned. Aabybro Kommunes
deltagelse  il gi e sig udslag i

plakater og skilte i  ejkanter-
ne i byområder.

Den anden kampagne ge-
nemføres af Nordjyllands
Amt, og den retter sig mod
cyklister. De nærmere detal-
jer om kampagnen er ikke på
plads endnu.

- Krydsene er tunge økonomisk.
Der skal flere midler til, konsta-
terede han.

Der er afsat 188.000 kr. til at
forbedre trafiksikkerheden i
kommunen i år.

Jørn Krogsgaard (C) foreslog at
byrådet både godkendte den re i-
derede trafiksikkerhedsplan og
friga  pengene til forbedringer.
Han  ikarierede for borgmester
Ole Lykkegaard Andersen (V), der
er på  interferie.

Erik Ingersle  Larsen mente
ikke, at pengene skulle frigi es
med det samme.

- Kun trafiksikkerhedsplanen
skal godkendes, så kan byrådet
diskutere, h ordan der skal prio-
riteres, når pengene på et senere
skal be ilges, sagde han.

Han ble  bakket op af Carl
Laursen.

Og således ble  det: Den lette-
re re iderede trafiksikkerheds-
plan ble  godkendt af et enigt by-
råd, som senere  il diskutere,
h ilke arbejder der skal sættes i
gang for at forbedre trafiksikker-
heden i 1999.
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Ingen "/*-**
børneha e
på Øster
Ho ens ej
Mulige pl ceringer ved Hullet,
B kgården og Peter Løths Vej

AABYBRO: Den mid-
lertidige børneha e på
Øster Ho ens ej  ed Aa-
bybro bli er ikke en per-
manent børneha e. Det
slår byrådsmedlem Erik
Ingersle  (SF) fast.

- Et enigt økonomi- og
kulturud alg har udpeget
tre mulige placeringer for
den nye børneha e i Aaby-
bro by. Og disse tre mulig-
heder bli er der arbejdet
 idere med, siger Erik In-
gersle .

De tre mulige placerin-
ger er en løsning i forbin-
delse med »Hullet« på Kir-
ke ej, en løsning i forbin-
delse med Bakgården  ed
Aaby Sdr. Gade og endelig
en ny institution på Peter
Løths Vej.

- Der bli er tale om, at
enten opfører kommunen
en pa illon eller, at  i lejer
os ind hos den pri ate ejer
af Bakgården, oplyser
Erik Ingersle .

- Det er både et politisk
og et økonomisk spørgs-
mål, om  i skal leje os ind
på Bakgården eller ej. Un-
der alle omstændigheder

skal  i ha e den nye bør-
neha e klar 1. januar, og
der skal  ære plads til 70
børn, siger SF’s medlem af
økonomiud alget.

Han er utilfreds med, at
formanden for kultur-
ud alget Karlo Jensen (V)
i a isen 3. april ikke af i-
ser, at Øster Ho ens ej er
en mulighed for placering
af en ny permanent børne-
ha e, men i stedet  ælger
h erken at be- eller af-
kræfte oplysningen.

- Der er ikke nogen, som
kan  ære i t i l om, at det
er Karlo Jensens hold-
ning, at den nye børneha-
 e skal ligge i lokalerne på
Øster Ho ens  ej. Men et
enigt kulturud alg og et
enigt økonomiud alg har
udpeget de tre mulige pla-
ceringer. Øster Ho ens ej
er ikke en mulighed, un-
derstreger Erik Ingersle .

Dog  il lokalerne på
Øster Ho ens ej fortsat
bli e benyttet som en mid-
lertidig børneha e frem
til, at den nye børneha e
står klar 1. januar.

Er Aabybro
blevet et  s 
område ^
for lovløse?
Debat

C rl-Åge Ring M d-
sen, medlem  f besty-
relsen i FDF A by-
Vedsted:

Søndag kunne man
læse, at medlem af
byrådet Erik Inger-
sle  Larsen (SF), nu  il
til at forhandle med
ejeren af Bakgaarden
om etablering af en
børneha e på stedet.

Jeg  il helst  ælge
at tro, at Erik Ingers-
le  Larsen er ble et
fejlciteret i a isen, el-
ler at han i et øjebliks
uopmærksomhed har
glemt, at Bakgaarden
er hjemsted for 125
børn og unge i FDF

Aaby-Vedsted.
H is Erik Ingersle 

Larsen derimod helt
be idst ønsker sådan-
ne planer realiseret,
må jeg spørge, om Aa-
bybro er flyttet til-
bage i tid og sted til
det  ilde  esten, h or
det  ar almindelig
lo løshed, der gjalt -
og h or den

med det største  å-
ben og/eller de fleste
penge (læs magt),  ar
den, der altid gik af
med sejren.

Jeg håber det ikke,
men h is fremgangs-
måden er be idst, må
jeg registrere, at SF
ikke  urderer det fri-
 illige børne og ung-
domsarbejde i Aaby-
bro Kommune særlig
højt.

Nye muligheder
for børneha e

AABYBRO: For-
mand for kultur-
ud alget Karlo Jens-
ne (V) af iser, at den
midlertidige børne-
ha e på Øster Ho ens-
 ej efter hans mening
skal huse en perma-
nent børneha e.

I a isen søndag pe-
gede Erik Ingersle 
(SF) på, at Karlo Jen-
sen må ha e den hold-
ning, da ud algsfor-
manden ikke har af-
kræftet Øster Ho en-
s ej som en mulig pla-
cering af en ny børne-
ha e, sel  om de enige
økonomi- og kultur-
ud alg begge peger på
løsninger  ed »Hul-
let«, at leje sig ind på
Bakgården eller byg-
ge en ny børneha e på
Peter Løths Vej.

For altningen ar-
bejder for tiden med
de disse tre mulighe-
der. Og borgmester
Ole Lykkegaard An-
dersen (V) oplyste på
borgermødet i Aaby-
bro mandag aften, at
såfremt Bakgården

skal bruges til andre
formål, finder kom-
munen et andet sted
til FDF-spejderne.

- Med de 650.000
kr., der er afsat på
budgettet til for-
målet,  ar Øster Ho-
 ens ej den bedste
mulighed. Vi kunne
bruge 650.000 kr i år
og bygge til børneha-
 en på Øster Ho en-
s ej med penge fra
næste års budget, og
 i  ille holde os inden
for de rammer, der er
afsat, siger Karlo Jen-
sen (V).

- Nu lader det til, at
 i kan få en børneha-
 e på andre måder, og
at  i har flere penge
til rådigehd. Det gi er
mange nye mulighe-
der, siger han.

- Men en ny børne-
ha e skal ligge by-
nært, men stadig med
adgang til det fri, så
børnene har mulighed
for at komme ud i det
fri og e entuelt ha e
husdyr, siger han.



Judgettet holdt stik - næsten
TORSDAG 29. APRIL 1999

\Yimunen
 deet
rskndpå
).000 kr.
m
YBRO: Aabybro Kom-
regnskab for 1998  iser
skud på 900.000 kroner,
t o erskuddet i for-
i irksomheden på 1,7
er kroner regnes med.
ble  oplyst på byråds-
i aftes, h or regnskabet
dkendt.
den ble  der udtrykt til-
d med, at regnskabet
ig meget tæt på budget-
1998.
samtidig ble  der fra

Lder i salen gjort op-
im på, h or hårdt

spændt kommunens økonomi
er.

- Ud fra tallene i regnskabet
kan  i se, h or sårbare  i er.

For eksempel gi er langtids-
sygdom hos lærere og pres på
daginstitutioner lynhurtigt ud-
s ing i økonomien, sagde Erik
Ingersle  (SF), der fik opbak-
ning af borgmester Ole Lykke-
gaard Andersen (V).

- De økonomiske rammer,
som finansminister Mogens
Lykketoft lægger op til, kan ik-
ke holdes, h is  i samtidig skal
le e op til regeringens politik,
fortsatte Erik Ingersle .

- Vores budget for i år er stør-
re, end regeringen tillader, og
allige el er  i meget sårbare.
O enikøbet lægges der fra fol-
ketinget op til, at  i skal ha e
en endnu strammere økonomi,
sagde SF’eren.

Han fik også støtte fra lede-
ren af den socialdemokratiske
byrådsgruppe, Carl Laursen.

- Jeg håber også, at  ores fi-
nansminister besinder sig, el-

lers bli er det barskt for kom-
munen, sagde han og gjorde op-
mærksom på, at beretningen
 ar fornøjelig læsning.

Overskud  å driften
Borgmester Ole Lykkegaard

Andersen gennemgik ho edtal-
lene i regnskabet. Der er ind-
tægter på ialt 243,4 millioner
kroner, heraf kommer de 226,6
millioner kroner fra skatteind-
tægter og 16,8 millioner kroner
fra tilskud og momsudligning.

Driften beløber sig til ialt 234
millioner kroner i udgifter.
Hertil skal lægges 2,4 millioner
kroner i renteudgifter. Det gi-
 er et o erskud på sy  millio-
ner kroner. Til gengæld koster
anlægsbudgettet 7,8 millioner
kroner. Det betyder et under-
skud på 800.000 kroner, men
hertil lægges et o erskud på 1,7
millioner kroner fra kommu-
nens forsynings irksomhed.

Derefter er bundtallet et
o erskud på 900.000 kroner.

Dermed ser regnskabet bed-
re ud, end det  ar  entet, da det
korrigerede budget ble  udreg-
net i december. Årsagen er, at
udgifterne  iser sig at  ære
knapt 1,8 millioner kroner
mindre end  entet lige før jul.

I forhold til det oprindelige
budget for 1998 er der heller ik-
ke store af igelser i regnskabet
for sidste år.

Der  ar budgetteret med et
underskud på 2,9 millioner
kroner.

- Vi kom ikke ud med et lille
underskud, men med et lille
o erskud. Det er flot, sagde
borgmester Ole Lykkegaard
Andersen.

- Vi  ed godt, at det er stram-
me økonomiske tider. Vi lægger
budgetter og er nødt til at hol-
de dem. Det er  igtigt, når  i
kører på så smalle marginer.
Om  i så har 900.000 kroner i
o erskud eller i underskud, er
det stadig flot i forhold til et
budget på 243 millioner kroner,
sagde han.

Langfristet gæld eller ej
AABYBRO: Ernst Christensen (FRP) kom med ind en-

dinger på byrådsmødet i aftes under behandlingen af
kommunens regnskab for 1998. Han pegede på stignin-
gen i kommunens langfristede gæld.

- Kommunens økonomi er ble et forringet, idet den
langfristede gæld er forøget i 1998 med 13,6 mllioner kro-
ner til 60,5 millioner kroner. Renter af denne gæld er på
3,5 millioner kroner, sagde han.

- Og kommunens finansielle egenkapital er i 1998 for-
ringet med 1,3 millioner kroner til 5,8 millioner kroner
 ed udgangen af 1998, sagde Ernst Christesnen.

Han kunne dog finde én positi  ting i regnskabet.
- Forsynings irksomheden er der styr på. Det er også

let bare at bli e  ed med at opkræ e flere gebyrer. Det er
ekstra skatter for borgerne, sagde Ernst Christensen om
forsynings irksomhedens o erskud på 1, 7 millioner kro-
ner.

Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) oplyste bag-
grunden for, at den langfristede gæld er øget.

- Vi har indfriet kommunens gæld i plejehjemmene på
10 millioner kroner. Til gengæld har  i fået en tilgodesed-
del på 10 millioner kroner i plejehjemmene, h ilket er
bogført et andet sted i regnskabet. Desuden har  i lånt
3,4 millioner kroner til at bygge en boenhed for på Snep-
pe ej. Vi får så betaling fra brugerne, sagde han.

■
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Budgettet holdt stik - næste
Kommunen
h vde et
overskud på
900.000 kr.
i 1998

AABYBRO: Aabybro Kom-
munes regnskab for 1998  iser
et o erskud på 900.000 kroner,
såfremt o erskuddet i for-
synings irksomheden på 1,7
millioner kroner regnes med.

Det ble  oplyst på byråds-
mødet i aftes, h or regnskabet
ble  godkendt.

Desuden ble  der udtrykt til-
fredshed med, at regnskabet
lagde sig meget tæt på budget-
tet for 1998.

Men samtidig ble  der fra
flere sider i salen gjort op-
mærksom på, h or hårdt

spændt kommunens økonomi
er.

- Ud fra tallene i regnskabet
kan  i se, h or sårbare  i er.

For eksempel gi er langtids-
sygdom hos lærere og pres på
daginstitutioner lynhurtigt ud-
s ing i økonomien, sagde Erik
Ingersle  (SF), der fik opbak-
ning af borgmester Ole Lykke-
gaard Andersen (V).

- De økonomiske rammer,
som finansminister Mogens
Lykketoft lægger op til, kan ik-
ke holdes, h is  i samtidig skal
le e op til regeringens politik,
fortsatte Erik Ingersle .

- Vores budget for i år er stør-
re, end regeringen tillader, og
allige el er  i meget sårbare.
O enikøbet lægges der fra fol-
ketinget op til, at  i skal ha e
en endnu strammere økonomi,
sagde SF’eren.

Han fik også støtte fra lede-
ren af den socialdemokratiske
byrådsgruppe, Carl Laursen.

- Jeg håber også, at  ores fi-
nansminister besinder sig, el-

lers bli er det barskt for kom-
munen, sagde han og gjorde op-
mærksom på, at beretningen
 ar fornøjelig læsning.

Overskud  å driften
Borgmester Ole Lykkegaard

Andersen gennemgik ho edtal-
lene i regnskabet. Der er ind-
tægter på ialt 243,4 millioner
kroner, heraf kommer de 226,6
millioner kroner fra skatteind-
tægter og 16,8 millioner kroner
fra tilskud og momsudligning.

Driften beløber sig til ialt 234
millioner kroner i udgifter.
Hertil skal lægges 2,4 millioner
kroner i renteudgifter. Det gi-
 er et o erskud på sy  millio-
ner kroner. Til gengæld koster
anlægsbudgettet 7,8 millioner
kroner. Det betyder et under-
skud på 800.000 kroner, men
hertil lægges et o erskud på 1,7
millioner kroner fra kommu-
nens forsynings irksomhed.

Derefter er bundtallet et
o erskud på 900.000 kroner.

Dermed ser regnskabet bed-
re ud, end det  ar  entet, da det
korrigerede budget ble  udreg-
net i december. Årsagen er, at
udgifterne  iser sig at  ære
knapt 1,8 millioner kroner
mindre end  entet lige før jul.

I forhold til det oprindelige
budget for 1998 er der heller ik-
ke store af igelser i regnskabet
for sidste år.

Der  ar budgetteret med et
underskud på 2,9 millioner
kroner.

- Vi kom ikke ud med et lille
underskud, men med et lille
o erskud. Det er flot, sagde
borgmester Ole Lykkegaard
Andersen.

- Vi  ed godt, at det er stram-
me økonomiske tider. Vi lægger
budgetter og er nødt til at hol-
de dem. Det er  igtigt, når  i
kører på så smalle marginer.
Om  i så har 900.000 kroner i
o erskud eller i underskud, er
det stadig flot i forhold til et
budget på 243 millioner kroner,
sagde han.

Langfristet gæld eller
AABYBRO: Ernst Christensen (FRP) kom n

dinger på byrådsmødet i aftes under behut
kommunens regnskab for 1998. Han pegede
gen i kommunens langfristede gæld.

- Kommunens økonomi er ble et forring
langfristede gæld er forøget i 1998 med 13,6 n i
ner til 60,5 millioner kroner. Renter af denne
3,5 millioner kroner, sagde han.

- Og kommunens finansielle egenkapital et
ringet med 1,3 millioner kroner til 5,8 mi 11 i<
 ed udgangen af 1998, sagde Ernst Christesn

Han kunne dog finde én positi  ting i regn.'
- Forsynings irksomheden er der styr p;“i.

let bare at bli e  ed med at opkræ e flere gel >
ekstra skatter for borgerne, sagde Ernst Chrl
forsynings irksomhedens o erskud på 1, 7 mi
ner.

Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) i >
grunden for, at den langfristede gæld er øgel

- Vi har indfriet kommunens gæld i plejeli
10 millioner kroner. Til gengæld har  i fået c 11 
del på 10 millioner kroner i plejehjemmene
bogført et andet sted i regnskabet. Desuden
3,4 millioner kroner til at bygge en boenhed f<
pe ej. Vi får så betaling fra brugerne, sagde I
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Planlo  o ertrådt
AABYBRO: Planlo en

ble  o ertrådt i efteråret
1994, da en ansøgning om
at opføre en gyllebeholder
ble  behandlet. Det mener
Erik Ingersle  (SF), der er
medlem af det nu ærende
tekniske ud alg.

- Nogle har ikke fulgt
proceduren for lokalpla-
ner på det tidspunkt, og
nogle har gjort ting, som
ikke er i o erensstemmel-
se med lo gi ningen. Det
er med til at skabe usik-
kerhed og politiker-lede
siger Erik Ingersle , der
ikke  ar medlem af det da-
 ærende tekniske ud alg.

Han er ble et opmærk-
som på problemet i forbin-
delse med behandlingen
af lokalplanen for Knøs-
gaard og den planlagte
udstykning i området.

I følge den 20 år gamle
lokalplan skal der anlæg-
ges en  ej øst for Knøs-
gaard mellem Kattedams-
 ej og Knøsgaard ej, h is
området  est for Knøs-
gaard skal udstykkes.
Desuden skal Knøsgaard-
 ej lukkes  ed udmundin-
gen i Kattedams ej.

Og i følge dagsordenen
for teknisk ud algs møde i
oktober 1994 søgte en
landmand om tilladelse til
anlægge en gyllebeholder.
Men den  ille komme til at
ligge for tæt på den i lo-
kalplanen anførte byzone

og  ej. I stedet fik han an-
 ist en anden placering af
sin gyllebeholder, oplyser
Erik Ingersle .

Derefter søgte land-
manden om at få ført en
del af sin jord fra by- til
landzone, så gyllebehol-
deren med den oprindelige
placering allige el kunne
opfylde afstandskra ene
til byzonen.

Denne ansøgning ble 
også behandlet i for alt-
ningen og gjort klar til, at
politikerne i teknisk ud-
 alg skulle behandle an-
søgningen på et møde i de-
cember 1994.

- Men i følge protokol-
len ble  sagen aldrig be-
handlet på mødet. Og an-
søgningen har aldrig fået
en politisk behandling, si-
ger Erik Ingersle .

Efterfølgende fik land-
manden allige el en byg-
getilladelse til at opføre
sin gyllebeholder og gik
sel følgelig i gang med at
opføre beholderen.

- Men jorden ble  aldrig
ført fra by- til landzone i
lokalplanen, så beholde-
ren ble  opført for tæt på
byzonen.

Derfor er lokalplanen
o ertrådt, og beholderen
ulo ligt opført, siger Erik
Ingersle , der mener, at
 igtige principper ble 
o ertrådt.

- Det er et problem, at

procedurerne for lokal-
planer ikke ble  fulgt.
Borgerens mulighed for at
kunne følge med i h ad
der sker i lokalsamfundet
er lokalplanen.

H is man ikke kan reg-
ne med lokalplanen, kan
man ikke regne med noget.
Og det skaber politiker-le-
de, siger Erik Ingersle .

Allige el stemte han for
at gi e dispensation.

- Lokalplanens  ej-
føring er ikke længere ak-
tuel, og lokalplanen er me-
get restrikti . Den siger, at
der ikke må byggemodnes,
før  ejen er etableret.

I starten  il en bygge-
modning ikke gi e så stor
en belastning med to til tre
nye boliger i år. Og teknisk
ud alg  il se på mulige
løsninger af de trafikale
problemer.

- Men sagen om by- og
landzone handler om
principper, siger Erik In-
gersle .

I dag er gyllebeholderen
ikke et problem for en
e entuel ny  ej.

John Nielsen, teknisk
for altning, oplyser, at
gyllebeholderen enten er
taget ud af brug, eller bli-
 er det snart.

Dermed er der ingen
kra  om afstande.

Desuden o er ejes det
at tage beholderen ned.



Alle veje fører til Knøsgaar«
Dispens tion til  t byggemodne område ved Knøsg  rd

AABYBRO: Teknisk ud-
 alg har gi et dispensa-
tion til, at et område mel-
lem Knøsgaard, Aabybro
og Kattedams ej må byg-
gemodnes.

Dispensationen omfat-
ter en bestemmelse i lokal-
planen, der siger, at inden
nye huse på arealet må ta-
ges i brug, skal der anlæg-
ges en ny  ej mellem Kat-
tedams ej og Knøsgaard-

 ej øst for Knøsgaard.
Desuden skal Knøsgaard-
 ejs udmunding i Katte-
dams ej lukkes.

Det betyder, at to indsi-
gelser med 71 underskrif-
ter fra borgere mod dis-
pensationen ikke bli er
hørt.

Dog har flere skre et
under på begge indsigel-
ser.

- Vi har ingen ledige

byggegrunde i Aabybro
øst.

Vi kan ikke sætte ud ik-
lingen i stå, og  i har brug
for flere byggemodnede
grunde, ellers bosætter
folk sig bare i andre kom-
muner, siger Aage Tofte-
gaard (V), formand for
teknisk ud alg.

- Men mange indsigelser
gør altid indtryk på politi-
kere.

Derfor  il  i sideløben-
de med byggemodningen
se nærmere på de trafika-
le forhold omkring Knøs-
gaard ej, siger Aage Tof-
tegaard.

Et enigt ud alg har for-
uden dispensationen be-
sluttet, at der skal udar-
bejdes en ændret lokal-
plan for området, h or der
tages højde for trafikken i
området og for en place-

ring af den kommende
centrale genbrugsplads
for hele kommunen.

Pladsen er endnu ikke
placeret, men der er flere
gange peget på området
øst for Aabybro.

- Det er helt sikkert, at
der  il komme mere trafik
i området  ed Knøsgaard.

Derfor skal  i se på mu-
lighederne for andre  ej-
føringer.

r

Men en ny  ej  il koste  alget,
en del penge. (SF), fon

Derfor skal den først boligomr,
 edtages i budgettet, og betjenes!
det kan allertidligst ske til på stræk
efteråret, siger Aage Tof- Knøsgaar
tegaard. Desude

Han oplyser, at det nye  ej fra 1
boligområde skal  ej- det nye b
betjenes fra Knøsgaard ej gi er mu I
tæt på krydset  ed Katte- ke Knøse,
dams ej. munding<

Et andet medlem af ud-  ej.
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Ile veje fører til Knøsgaard
ins tion til  t byggemodne område ved Knøsg  rd

RO: Teknisk ud-
gi et dispensa-
et område mel-
gaard, Aabybro
ams ej må byg-

ationen omfat-
smmelse i lokal-
r siger, at inden
å arealet må ta-
skal der anlæg-
rej mellem Kat-
og Knøsgaard-

 ej øst for Knøsgaard.
Desuden skal Knøsgaard-
 ejs udmunding i Katte-
dams ej lukkes.

Det betyder, at to indsi-
gelser med 71 underskrif-
ter fra borgere mod dis-
pensationen ikke bli er
hørt.

Dog har flere skre et
under på begge indsigel-
ser.

- Vi har ingen ledige

byggegrunde i Aabybro
øst.

Vi kan ikke sætte ud ik-
lingen i stå, og  i har brug
for flere byggemodnede
grunde, ellers bosætter
folk sig bare i andre kom-
muner, siger Aage Tofte-
gaard (V), formand for
teknisk ud alg.

- Men mange indsigelser
gør altid indtryk på politi-
kere.

Derfor  il  i sideløben-
de med byggemodningen
se nærmere på de trafika-
le forhold omkring Knøs-
gaard ej, siger Aage Tof-
tegaard.

Et enigt ud alg har for-
uden dispensationen be-
sluttet, at der skal udar-
bejdes en ændret lokal-
plan for området, h or der
tages højde for trafikken i
området og for en place-

ring af den kommende
centrale genbrugsplads
for hele kommunen.

Pladsen er endnu ikke
placeret, men der er flere
gange peget på området
øst for Aabybro.

- Det er helt sikkert, at
der  il komme mere trafik
i området  ed Knøsgaard.

Derfor skal  i se på mu-
lighederne for andre  ej-
føringer.

Men en ny  ej  il koste
en del penge.

Derfor skal den først
 edtages i budgettet, og
det kan allertidligst ske til
efteråret, siger Aage Tof-
tegaard.

Han oplyser, at det nye
boligområde skal  ej-
betjenes fra Knøsgaard ej
tæt på krydset  ed Katte-
dams ej.

Et andet medlem af ud-

 alget, Erik Ingersle 
(SF), foreslår, at det nye
boligområde skal  ej-
betjenes fra Kattedams ej i
på strækningen mellem
Knøsgaard ej og Tofte ej.

Desuden foreslår han en
 ej fra Knøsgaard ej til
det nye boligområde. Det
gi er mulighed for at luk-
ke Knøsgaard ej  ed ud-
mundingen i Kattedams-
 ej.



_____________
Vedsted Fr skoles børnehave må vente l dt endnu med et eventuelt t lskud fra kommunen.

.  * . Ark vfoto: Anne Mette Well ng__ fi/fs

Forhandling med
pri at børneha e
Kommunen vil forh ndle retningslinier og kr v før tilskud

AABYBRO: I første omgang må
Vedsted Friskoles børneha e
»Landsbyha en«  ente med at
modtage et e entuelt kommunalt
tilskud.

Økonomiud alget er ble et enige
om, at først skal der forhandles med
den pri ate børneha e om generel-
le retningslinier og kra  til børne-
ha en, inden der kan gi es et e en-
tuelt tilskud.

»Landsbyha en« søgte under
kommunens puljeordning for pri-
 at pasning om tilskud på 130.000
kr. for i år og 22.000 kr. per barn i
fuldtidspasning næste år til driften
af børneha en.

T indlo en betyder nemlig, at
Vedsted Friskole og »Lands-
byha en« skal  ære adskilte insti-
tutioner med h er deres bestyrelse
og regnskab fra 1. august.

Ansøgningen kunne et flertal i
kulturud alget anbefale, mens Lars
Jacobsen Hasager (SF) og Jørgen
Helium (S)  ar imod.

Samme kriterier
I økonomiud alget kunne Venstre

og Konser ati e også gå ind for at
yde tilskudet, mens SF og Socialde-
mokratiet ikke uden  idere  il gi e
tilskud.

- Vi  il ha e fastsat retningslini-
er på tre områder, siger Erik Inger-

sle  Larsen (SF).
- Inden for normering, forældre-

betaling og  isitering, siger han.
- Skal  i  ære med til at finansie-

re den pri ate børneha e, skal  i
også ha e en h is indflydelse. Vi er
ikke interesseret i at opstille kon-
kurrenceparametre som forældre-
betaling mellem institutionerne i de
små samfund, siger Erik Ingersle 
Larsen.

Han oplyser, at SF ikke har noget
imod billig forældrebetaling, men
det skal ske ud fra fælles kriterier
for institutionerne.

- Fælles kriterier  il også betyde,
at h is nogle er interesserede i at
oprette en pri at børneha e,  ed de,
h ad de har at gå ud fra. Desuden
er det rimeligt, at der er samme li-
nier o er hele kommunen.

- Vi har intet imod en pri at in-
stitution, med mindre den under-
gra er, at  i kan sikre, der er en
kommunal institution i alle bysam-
fund og dermed opretholde  ores
pasningsgaranti, siger han.

Borgmester Ole Lykkegaard An-
dersen anbefaler også, at der kom-
mer ens retningslinier.

- Jeg kan godt forestille mig et
kra  om at forældrebetalingen pro-
cent is er den samme i en pri at in-
stitution som i en kommunal, siger
han.

- Men det er ikke fornuftigt at

sætte retningslinier for normerin-
gen. Ideen  ed pri ate ordninger er
netop muligheden for at oprette al-
ternati e pasningsmuligheder og
indrette sig forskelligt, h ilket gi-
 er forældrene nogle  algmulighe-
der, siger borgmesteren.

Kommunale  ladser
Socialdemokratiets Carl Laursen

gør opmærksom på, at der er ledige
pladser i de kommunale børneha er
på Gjøl og i Birkelse.

- Derfor  irker det lidt mærke-
ligt, at  i skal poste penge i en pri-
 at institution, uden at  i får ind-
flydelse på, h ordan tingene kom-
mer til at foregå, siger han.

Carl Laursen mener også, at kom-
munen bør få indflydelse til gen-
gæld for tilskud i »Landsbyha en«.

- Indflydelsen kan omfatte nor-
mering, forældrebetaling og  isite-
ring, men det må komme an på en
forhandling med friskolen, siger
han.

- Vi har ikke noget imod en pri-
 at børneha e. Men  i så da helle-
re, at der kom en kommunal insti-
tution i stedet for en pri at. Og
principielt skal den pri ate institu-
tion køre på samme  ilkår som de
kommunale institutioner, siger Carl
Laursen.
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Fristrup ej forhandles med amj
S mtlige medlemmer  f byrådet ønsker forh ndlinger med  mtet om ny forbindelse øst for A bybro

AABYBRO: Aabybro
Kommune  il tage kon-
takt til Nordjyllands Amt
for at forhandle om trafik-
kens sikkerhed og af ik-
ling  ed krydset mellem
Omfarts ejen og Fristrup-
 ej samt om en ny forbin-
delse mellem Kattedams-
 ej og Knøsgaard ej øst
for Aabybro.

Dette forslag kunne
samle enighed, men bag
ligger flere meninger.

- Forhandlingerne med
amtet skal omhandle både
Fristrup ej og en ny  ej
øst for Aabybro. Jeg tror,
 i kan acceptere meget
mere, h is  i får en ny  ej
i den østlige del, konklu-
derede borgmester Ole
Lykkegaard Andersen (V)
på byrådsmødet i aftes.

Det  ar  iceborgmester
Jørn Krogsgaard (K), der
ha de bedt om, at sagen
også ble  behandlet i by-
rådet. Det skete efter, at
teknisk ud alg allerede
ha de afsluttet sagen, da
det måttet tage amtets øn-
ske om amts ejen Om-

farts ejen til efterretning.

Intet kryds
Amtet  il nemlig ha e

en gennemgående midter-
helle på Omfarts ejen  ed
krydset med Fristrup ej.
Det  il betyde, at bilister
fra Fristrup ej ikke kan
krydse eller s inge til  en-
stre ud på Omfarts ejen.

Jørn Krogsgaards for-
slag  ar, at den to årige
forsøgsperiode skal ha e
lo  til at køre. Alternati t
skal den sydlige del af Fri-
strup ej s udmunding i
Omfarts ejen lukkes.

- Aftalen med amtet  ar,
at der i en to-årig periode
skulle obser eres, om
rundkørslen  ed Thisted-
 ej  il bringe antallet af
uheld  ed Fristrup ej ned,
sagde han om trafikpla-
nen, der også omfattede
kommunalt tilskud til
etablering af rundkørslen
i Aabybro syd.

Men amtet  il nu ha e
en gennemgående helle på
Omfarts ejen  ed Fri-

strup ej af hensyn til sik-
kerheden.

- Men der ligger ingen
analyse, som antyder sik-
kerheden  il stige, sagde
Jørn Krogsgaard og gjorde
opmærksom på, at fem af
de ti registrede uheld i pe-
rioden 1993-1997 skyldtes
krydsende trafik af Om-
farts ejen.

- En lukning af Fri-
strup ej syd  il forhindre
krydsende trafik. En mid-
tergående helle  il få stor
betydning for Aabybro by.
Fristrup ej nord betjener
trafik fra industriområ-
det, og en helle  il kunne
flytte tung trafik fra Aa-
bybro øst til i stedet at be-
nytte Knøsgaard ej eller
Tofte ej, sagde Jørn
Krogsgaard.

Østlig vej
Ole Lykkegaard Ander-

sen (V) lagde ikke skjul på,
at en helle  il  ære mere
trafiksikker.

- Men det skal undersø-
ges, om der er andre mu-

ligheder. En helle kan dri-
 e de 2.000 biler, der i døg-
net benytter Fristrup ej,
ud på andre  eje, sagde
borgmesteren.

Det fik Jørn Krogsgaard
til at minde om løftet om,
at der ikke må komme
færre adgangs eje til Aa-
bybro.

- Det løfte ga   i, som
 ar med til at åbne Birkel-
se ej til rundkørslen, og
det må  i stå  ed, sagde
han.

Erik Ingersle  (SF) un-
derstregede, at amtet ikke
er til sinds at o erholde
den to-årige forsøgsperio-
de. Det  iste amtets stil-
lingtagen o erfor kommu-
nens tekniske ud alg.
Desuden ha de han s ært
 ed at argumentere mod
en midterhelle, når den i
følge amtet kan forhindre
fem af de ti uheld og ha e
sikkerhedsmæssig effekt
på i alt ni af de ti uheld fra
1993-1997.

- Det bli er ikke så
s ært for trafikken til og
fra Aabybro med en helle.

Jeg er sikker på, trafikken
 il acceptere at køre 500
meter længere. Mølleha-
 e ej og Østergade kan
benyttes sammen med
Fristrup ej hen til rund-
kørslen  ed Skeelslunds-
 ej, sagde Erik Ingersle .

- Det er langt mere  ig-
tigt, at der kommer en  ej
øst for Aabybro. Vi har
brug for en kobling fra
Kattedams ej til Omfarts-
 ejen, sagde Erik Ingers-
le .

Der er tale om en  ej fra
Kattedams ej, som syd for
Knøsgaard skal støde på
Knøsgaard ej, og beho et
er stigende på grund af
den tunge trafik. Desuden
er det i dette område, den
ny genbrugsplads skal
placeres.

Og ønsket om
forhandling med amtet
om en  ej øst for Aabybro
 akte gehør på alle 17
pladser i byrådet.

Det sagde de
AABYBRO: Fristrup ej og Om fi

på byrådsmødet i aftes en del ord
jen.

- Det handler både om af ikling
om sikkerhed. Det maximale v i l  v h  
kørsel. Den får  i ikke. Næstbecl:;!
helle. Derefter en lukning af Fri s l i
lige del. Men  i er nødt til at tage 11 
og fra-kørsel til Aabybro. Derfor
handle med amtet om en lukninj1, <
 ej øst for Aabybro, sagde Carl 1 ,;i

- Vi skal beholde den to årige for
og forhandle med amtet om en n\
øst for Aabybro, sagde Annemic

- Vi må fastholde aftalen om en
søgsperiode. Vi har endnu ikke sH
rundkørslen  ed Thisted ej, sagde
gaard (V).

- Sikkerheden skal sel følgelii
Men det er uheldigt, at trafik fra ru
dreje ind til Aabybro, til hotel op
sagde Karlo Jensen (V).

- Det kan ikke  ære kommunet
 ære med til at lukke kommunale
lukning af Fristrup ej, s;»j
Christensen (FRP).
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5YBRO: Aabybro
lune  il tage kon-
1 Nordjyllands Amt
lorhandle om trafik-
sikkerhed og af ik-
ed krydset mellem
•ts ejen og Fristrup-
nt om en ny forbin-
tnellem Kattedams-
; Knøsgaard ej øst
bybro.
te forslag kunne
enighed, men bag

flere meninger.
)rhandlingerne med
skal omhandle både
up ej og en ny  ej
r Aabybro. Jeg tror,
n acceptere meget
h is  i får en ny  ej
østlige del, konklu-

borgmester Ole
gaard Andersen (V)
ådsmødet i aftes,
 ar  iceborgmester
krogsgaard (K), der
bedt om, at sagen

)le  behandlet i by-
Det skete efter, at

:k ud alg allerede
afsluttet sagen, da

åttet tage amtets øn-
>m amts ejen Om-

farts ej en til efterretning.

Intet kryds
Amtet  il nemlig ha e

en gennemgående midter-
helle på Omfarts ejen  ed
krydset med Fristrup ej.
Det  il betyde, at bilister
fra Fristrup ej ikke kan
krydse eller s inge til  en-
stre ud på Omfarts ejen.

Jørn Krogsgaards for-
slag  ar, at den to årige
forsøgsperiode skal ha e
lo  til at køre. Alternati t
skal den sydlige del af Fri-
strup ej s udmunding i
Omfarts ejen lukkes.

- Aftalen med amtet  ar,
at der i en to-årig periode
skulle obser eres, om
rundkørslen  ed Thisted-
 ej  il bringe antallet af
uheld  ed Fristrup ej ned,
sagde han om trafikpla-
nen, der også omfattede
kommunalt tilskud til
etablering af rundkørslen
i Aabybro syd.

Men amtet  il nu ha e
en gennemgående helle på
Omfarts ejen  ed Fri-

strup ej af hensyn til sik-
kerheden.

- Men der ligger ingen
analyse, som antyder sik-
kerheden  il stige, sagde
Jørn Krogsgaard og gjorde
opmærksom på, at fem af
de ti registrede uheld i pe-
rioden 1993-1997 skyldtes
krydsende trafik af Om-
farts ejen.

- En lukning af Fri-
strup ej syd  il forhindre
krydsende trafik. En mid-
tergående helle  il få stor
betydning for Aabybro by.
Fristrup ej nord betjener
trafik fra industriområ-
det, og en helle  il kunne
flytte tung trafik fra Aa-
bybro øst til i stedet at be-
nytte Knøsgaard ej eller
Tofte ej, sagde Jørn
Krogsgaard.

Østlig vej
Ole Lykkegaard Ander-

sen (V) lagde ikke skjul på,
at en helle  il  ære mere
trafiksikker.

- Men det skal undersø-
ges, om der er andre mu-

ligheder. En helle kan dri-
 e de 2.000 biler, der i døg-
net benytter Fristrup ej,
ud på andre  eje, sagde
borgmesteren.

Det fik Jørn Krogsgaard
til at minde om løftet om,
at der ikke må komme
færre adgangs eje til Aa-
bybro.

- Det løfte ga   i, som
 ar med til at åbne Birkel-
se ej til rundkørslen, og
det må  i stå  ed, sagde
han.

Erik Ingersle  (SF) un-
derstregede, at amtet ikke
er til sinds at o erholde
den to-årige forsøgsperio-
de. Det  iste amtets stil-
lingtagen o erfor kommu-
nens tekniske ud alg.
Desuden ha de han s ært
 ed at argumentere mod
en midterhelle, når den i
følge amtet kan forhindre
fem af de ti uheld og ha e
sikkerhedsmæssig effekt
på i alt ni af de ti uheld fra
1993-1997.

- Det bli er ikke så
s ært for trafikken til og
fra Aabybro med en helle.

Jeg er sikker på, trafikken
 il acceptere at køre 500
meter længere. Mølleha-
 e ej og Østergade kan
benyttes sammen med
Fristrup ej hen til rund-
kørslen  ed Skeelslunds-
 ej, sagde Erik Ingersle .

- Det er langt mere  ig-
tigt, at der kommer en  ej
øst for Aabybro. Vi har
brug for en kobling fra
Kattedams ej til Omfarts-
 ejen, sagde Erik Ingers-
le .

Der er tale om en  ej fra
Kattedams ej, som syd for
Knøsgaard skal støde på
Knøsgaard ej, og beho et
er stigende på grund af
den tunge trafik. Desuden
er det i dette område, den
ny genbrugsplads skal
placeres.

Og ønsket om
forhandling med amtet
om en  ej øst for Aabybro
 akte gehør på alle 17
pladser i byrådet.

Det sagde de:
AABYBRO: Fristrup ej og Omfarts ejen fik

på byrådsmødet i aftes en del ord med på  e-
jen.

- Det handler både om af ikling af trafik og
om sikkerhed. Det maximale  il  ære en rund-
kørsel. Den får  i ikke. Næstbedst  il  ære en
helle. Derefter en lukning af Fristrup ej s syd-
lige del. Men  i er nødt til at tage hensyn til til-
og fra-kørsel til Aabybro. Derfor skal  i for-
handle med amtet om en lukning og om en ny
 ej øst for Aabybro, sagde Carl Laursen (S).

- Vi skal beholde den to årige forsøgsperiode
og forhandle med amtet om en ny linieføring
øst for Aabybro, sagde Annemie Pedersen (L).

- Vi må fastholde aftalen om en to årig for-
søgsperiode. Vi har endnu ikke set effekten af
rundkørslen  ed Thisted ej, sagde Aage Tofte-
gaard (V).

- Sikkerheden skal sel følgelig  ære høj.
Men det er uheldigt, at trafik fra nord ikke kan
dreje ind til Aabybro, til hotel og TV2 Nord,
sagde Karlo Jensen (V).

- Det kan ikke  ære kommunens opga e at
 ære med til at lukke kommunale  eje. Ingen
lukning af Fristrup ej, sagde Ernst
Christensen (FRP).



LØRDA

Nye forhandlinger
om forlig  enter

Erik Ingersle 
skri er til
tilsynsrådet
Spørgsmål om principper

AABYBRO: By-
rådsmedlem Erik In-
gersle  (SF) beder nu
tilsynsrådet tage stil-
ling til byrådsmed-
lemmers ret til at rej-
se sager, der allerede
er afgjort i fagud al-
gene.

Baggrunden er, at
 iceborgmester Jørn
Krogsgaard (V) på by-
rådsmødet onsdag af-
ten ønskede byrådet
skulle behandle sagen
om Fristrup ej, Om-
farts ej en og trafik-
sikkerhed. Sagen  ar
allerede afgjort i tek-
nisk ud alg. Og Erik
Ingersle  (SF) stillede
forslag om, at sagen
ikke ble  behandlet
på byrådsmødet.

- For et år siden  il-
le Annemie Pedersen i
byrådet ha e rejst en
sag, der  ar ble et
truffet beslutning om
i kulturud alget. Men
hun fik afslag, sagde
Erik Ingersle .

- Sagen om Fri-
strup ej bør derfor
heller ikke behandles.

Dog understregede
Erik Ingersle  straks,
at han sel   ille stem-
me imod sit forslag.

- Byrådsmedlem-
mer, der ikke er enig i
en beslutning i et fag-
ud alg, men ikke sid-
der i ud alget, skal
ha e lo  til at rejse sa-
gen i byrådet. Det er
en uomt istelig ret.
Men det er uheldigt,
at  i er inde på en sik-
sak klirs. Og denne ret
skal gælde for alle by-
rådsmedlemmer og
ikke kun der, h or
flertallet ligger, sagde

Erik Ingersle , som
understregede, at det-
te handlede om prin-
cipper og ikke om den
konkrete sag.

Men hans forslag
kom aldrig til afstem-
ning, da borgmester
Ole Lykkegaard An-
dersen (V) i stedet fik
alle 17 stemmer for sit
forslag om, at Fri-
strup ej-sagen ble 
behandlet. Borgme-
steren mener ikke, at
de to sager kan sam-
menlignes.

- I sagen om Fri-
strup ej er der en an-
den begrundelse for
at tage den op i byrå-
det. Tidligere har by-
rådet taget stilling til
sagen omkring de to
rundkørsler på Om-
farts ejen, som berø-
rer trafiksikkerheden
på Fristrup ej. Der-
for ligger kompeten-
cen i byrådet, og sa-
gen skulle aldrig  æ-
re sluttet i teknisk ud-
 alg, men ha e  æret
op i byrådet, sagde
Ole Lykkegaard An-
dersen.

Desuden ble  der
fra flere sider i salen
gjort opmærksom på
det uheldige i at sam-
menblande princip-
per og en konkret sag.
Derfor ble  det fore-
slået at rejse det prin-
cipielle spørgsmål til
et senere møde.

Erik Ingersle  op-
lyste, at han  il skri e
til tilsynsrådet for at
høre deres  urdering
af de to sager, og om
styrelseslo en er ble-
 et o erholdt.

AABYBRO: Forliget om
budget 1999 mellem Ven-
stre, SF, konser ati e og
Socialdemokratiet holdt
kun et hal t år, inden det
ble  brudt.

Og om kort tid skal de
første forhandlinger om
det kommende års budget
begynde, h orfor ud-
gangspunktet for for-
handlinger mellem byrå-
dets to største partier ikke
er alt for gunstig.

- Des ærre må  i ud fra
dette sige, at  i ikke  ed,
h or  i har Venstre, siger
Carl Laursen (S).

- Forløbig tager  i brud-
det til efterretning og  il
senere tale om konsek en-
serne. Men det er ikke li-
gefrem noget, der gør for-
handlingerne om budget
2000 lettere. H is man ik-
ke stole på, h ad der skre-
 et ned på papir, h ad skal
man så stille op?

- Som det er gået nu, er
det op til borgmesteren at
genoprette den tillid, der
skal til for, at  i kan gå
med i et nyt forlig, under-
streger Carl Laursen.

Borgmester Ole Lykke-
gaard Andersen (V) mener
ikke, der er tale om et
brud, men om ordklø eri.

-Jeg er skuffet o er, at
Socialdemokratiet mener,
 i bryder forliget  ed at gå
ind for en tillægsbe illing,
når de sel  går ind for en
anden og større tillægs-
be illing, siger han.

- Forhandlingerne om
det kommende budget bli-
 er nu s ærere. Men når
Socialdemokratiet har
sundet sig lidt, finder de
nok ud af, at de måske  ar
lidt på af eje. Vi skal nok
få skabt grundlag for gode
budgetforhandlinger
igen, siger Ole Lykkega-
ard Andersen.

Hørt under debatten:
- Jeg står inde for friskolen og har sel  haft

børn der. Vi fører os frem som en børne enlig
kommune, så må  i også gi e borgerne alter-
nati er. En plads i Landsbyha en koster 18.000
kr. pr barn. Det er meget dyrere i offentlig in-
stitution. Det  ækker stof til eftertanke, sagde
Annemie Pedersen (L).

- Man kan lige så godt sige til de offentlige
institutioner: K aliteten er god nok, men I er
des ærre for dyre, sagde C rl Scrøder (S).

- Tidligere på mødet ha de  i ikke råd til et
par gadelamper i Biersted. Nu skal  i betale til
en pri at børneha e, sel  om der er offentlige
pladser nok i Birkelse, sagde Jørgen Helium (S).

- Landsbyha en skal udarbejde målsætning
og  irksomhedsplan, så  ent med at tale om
k alitet til  i har set målsætningen, sagde Jørn
Krogsg  rd (K).

- Forældrene skal betale det samme, uanset
om de  ælger pri at eller offentlig. Skal  i så
sige til dem, at  i  ed bedre, og h or deres børn
skal hen - i offentlig børneha e, sagde borgme-
ster Ole Lykkeg  rd Andersen (V).

- Der er en gruppe forældre, som har  algt
noget andet end det,  i kan stå inde for, sel  om
der er pasningsgaranti. Vi har rejst kritik af en
række punkter, som er ble et opfyldt. Men  i
skal  ære på  agt, så der ikke bli er skåret ned
på offentlige institutioner i takt med, at der op-
rettes pri ate, sagde Erik Ingerslev (SF).

- Dette skyldes T ind-skolernes s indel og
bedrag med friskole-systemet. Der er også ara-
biske friskoler, som s indler, sagde Ernst Chri-
stensen (FRP).
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Budgetforlig brudt sammen
Tilskud til priv t børneh ve ved Vedsted Friskole delte v ndene i byrådet

Børnehaven bragte s ndene   kog   byrådet. Ark vfoto

AABYBRO: - Budget-
forliget er ble et brudt. Vi
føler os ikke længere bun-
det af forliget, siger Carl
Laursen, leder af den soci-
aldemokratiske byråds-
gruppe.

Socialdemokratiets fem
medlemmer af byrådet og
Ernst Christensen (FRP)
kunne på byrådsmødet i
aftes ikke stemme for, at
kommunen yder tilskud
til den pri ate børneha e
Landsbyha en i Birkelse.

Socialdemokraterne
kunne ikke få gennemført
kra  om, at Lands-
byha en skal føle den
samme normering, som er
aftalt for Aabybro Kom-
munes institutioner med
BUPL. Desuden ønskede
Socialdemokratiet, at
Landsbyha en skulle ind-
gå en o erenskomst med
en rele ant fagforening.

Men et flertal bestående
af Venstre, Konser ati e,
SF og Landsbylisten  ed-
tog at yde en tillægsbe il-

ling på 130.000 kroner til
Landsbyha en i 1999, og
det mener Socialdemo-
kratiet er et brud på for-
liget om budget 1999. For-
liget ble  indgået mellem
Venstre, Konser ati e, SF
og Socialdemokratiet.

- Det ble  aftalt og skre-
 et ned, at alle byråds-
medlemmer bag forliget
skal  ære enige, før der
kan udløses en tillægs-
be illing. Såfremt bare et
enkelt medlem er i mod,
kan der ikke be illiges en
tillægsbe illing. Og  i er
en hel gruppe, som er
imod, siger Carl Laursen.

Derimod betegnede
borgmester Ole Lykkega-
ard Andersen (V) under
den til tider sommerhede
debat i byrådssalen i aftes
al snak om brud for at  æ-
re  ås.

- Det er flabet og et
ejendommeligt resonne-
ment at tale om forligs-
brud. Vi aftalte under for-
liget, at fordi det kan  æ-

re s ært at styre børne-
pasningsområdet, så skal
 i tage problemer op til
politsk drøftelser, h is de
opstå. Og den første bud-
getopfølgning  iser, at
buen er spændt hårdt på
børnepasnings-området,
sagde borgmesteren.

- Desuden er Socialde-
mokratiets oplæg et  alg
mellem at udløse en endnu
større tillægsbe illing el-
ler ophæ e pasnings-
garantien, sagde han.

H is kommunen sagde
nej til at yde tilskud på
18.000 per barn om året til
de 23 børn i Lands-
byha en, som bor i Aaby-
bro Kommune, kan kom-
munen pludselig komme
til at skulle sørge for of-
fentlig pasning af de 23
børn, h ilket  il koste
30.000 kroner per barn,
pointerede borgmesteren.

Carl Laursen sagde, at
det er ikke sikkert, at alle
23 børn får beho  for of-
fentlig pasning.

- For os er det ikke et
spørgsmål om pasnings-
garanti. Den skal  i behol-
de. Det er et spørgsmål om
at sikre k alitet i pasnin-
gen, det kan  i bl.a.  ia
normeringen. Og  ores

større tillægsbe illing er
et udtryk for en øget k a-
litet - og dermed siger jeg
ikke, at der mangler k a-
litet i pasningen  ed fri-
skolen, sagde han.



Landsbyha en  ækkede debatten
Ideologierne blev pudset  fog hentet frem fr  skufferne ved diskussionen om børneh ven

AABYBRO: Det  ar
ideologiernes kamp for og
imod pri at pasning af
børn, der bølgede gennem
byrådssalen i aftes i dis-
kussionen om den pri ate
børneha e  ed Vedsted
Friskole, Landsbyha en,
skulle ha e kommunalt
tilskud eller ej.

Ansøgningen  ar også
behandlet i økonomi- og i
kultur-ud alg, h or soci-
aldemokraterne også  ar
imod at gi e tilskud med
mindre to kra  ble  op-
fyldt:

Landsbyha en skulle
følge den aftale om nor-
mering, som Aabybro
Kommune har indgået
med BUPL. Og Lands-
byha en skulle indgå
o erenskomst med en re-
le ant fagforening.

I for ejen ha de Lands-

byha en sagt ja til en ræk-
ke kra , som ha de gjort et
kommunalt tilskud spise-
ligt for SF:

■ Landsbyha en skal li-
gesom offentlige børneha-
 er udarbejde en  irksom-
hedsplan, målsætning og
holde et årligt dialogmøde
med kommunen.

■ Den skal tage mod
særligt kræ ende børn, og
kommunen skal ha e ret
til at an ise børn.

■ Kommunen fører pæ-
dagogisk tilsyn.

■ Re isionen skal fore-
tages af et af kommunen
udpeget selskab.

■ Forældrebetalingen
må ikke  ære mindre end
i offentlige insitutioner.

Flertallet i byrådet be-
stående af Venstre, kon-
ser ati e, Landsbylisten
og SF  edtog, at Lands-

byha en skal ha e et år-
ligt tilskud på 18.000 kro-
ner per barn, som er bosat
i kommunen.

Baggrunden for ansøg-
ningen er, at Lands-
byha en fra det kommen-
de skoleår som en følge af
T ind-lo en skal adskilles
fra Vedsted Friskole, så
børneha en får egen be-
styrelse og eget regnskab.
Dermed falder en del af
det økonomiske grundlag
bort.

Under debatten gjorde
Karlo Jensen (V) flere
gange opmærksom på, at
nu ha de byrådet en sjæl-
den chance for ikke alene
at opfylde et ønske fra for-
ældre, men også samtidig
en mulighed for at spare
kommunen penge.

- Vi har en gruppe for-
ældre, som har et bestemt

ønske. De beder om hjælp,
og den hjælp kan  i gi e
dem og samtidig gøre pas-
ningen billigere for kom-
munen, sagde Karlo Jen-
sen, da en offentlig pas-
ningsplads koster 30.000
kroner per barn.

Carl Laursen (S) frygter,
at det kan gå ud o er k a-
liteten i pasningen, h is
der ikke er kra  til norme-
ringen.

- Dermed siger jeg ikke,
at k aliteten i Lands-
byha en ikke er god. Det
 ed jeg ikke noget om.
Men kommunen slår sig op
på at  ære en god børne-
kommune, så skal  i også
sikre k alitet i pasningen.
Ved at gi e tilskud til en
pri at puljeordning fra-
lægger  i  ores ans ar
som byrådsmedlemmer.
Dette kan åbne op for an-

dre puljeordinger, og jeg er
bange for, at  i kan miste
styringen, sagde han.

Samtidig oplyste han, at
der i den offentlige børne-
ha e i Birkelse er plads
nok til at dække områdets
beho .

- Vi  ed godt, at den er
lidt dyrere. Men der er og-
så en garanti for, at tinge-
ne er i orden, sagde han.

Karlo Jensen understre-
gede, at forældrene sel 
 ælger at sende deres børn
i den pri ate pasningsord-
ning.

- Og der er ikke nogle,
som er mere i rige efter at
sikre k aliteten i pasnin-
gen end forældrene. De
har et frit  alg, og for for-
ældrene er der ingen pen-
ge at spare  ed  alget, sag-
de han.



Intet overblik over 
børnepasningen
Soci ldemokr tiet kritiserer kommunens
bevilling til priv t børneh ve og forligsbrud

AABYBRO: Socialde-
mokratiet kritiserer Ven-
stre, konser ati e og SF
for at ha e brudt budget-
forliget for 1999  ed at gi-
 e en tillægsbe illing til
den pri ate børneha e
»Landsbyha en«  ed Ved-
sted Friskole.

Desuden peger partiet
på, at kommunen med til-
skuddet til den pri ate
ordning mister o erblik-
ket o er planlægningen af
den kommunale pasning.

Socialdemokratiet
holdt et ekstraordinært
bestyrelsesmøde mandag
om begi enhederne under
sidste onsdags byråds-
møde, h or Socialdemo-
kratiet anførte, at der ske-
te et forligsbrud.

- I budgetaftalen for
1999 ble  det aftalt, at al-
le, der  ar med til budget-
forliget, ha de  etoret
o erfor tillægsbe illinger,
siger Bent Jensen, for-
mand for Socialdemokra-
tiet i Aabybro Kommune
efter bestyrelsesmødet.

- Denne aftale så Ven-
stre, konser ati e og SF
stort og flot på, da Ved-

steds børneinstitution
»Landsbyha en« søgte om
at komme på kommunens
budget i 1999. »Lands-
byha en« fik en tillægs-
be illing med Venstre, de
konser ati e og SF’s
hjælp, sel  om  i i det of-
fentlige regi har ledige
daginstitutionspladser.

- På grund af flertallets
pri atisering imødeser  i,
at kommunens planlæg-
ning på børneinstitutions-
området  il bli e meget
 anskeligt i fremtiden.

- Efter  ores opfattelse
s igtede de tre partier  ed,
at der ikke skal gælde de
samme regler, som er gæl-
dende i de ø rige kommu-
nale daginstitutioner for
normering, løn og k ali-
tet, siger Bent Jensen.

Ledige  ladser
Formanden for den so-

cialdemokratiske byråds-
gruppe, Carl Laursen, pe-
ger på, at der er kommu-
nale pasnings-pladser i
o erskud.

- Der er masser af ledi-
ge pladser på Gjøl og i den

kommunale institution i
Birkelse. Der skal bygges
en ny institution i Aaby-
bro by, og samtidig kom-
mer der masser af pri ate
pladser med offentlig støt-
te i »Landsbyha en«. Så  i
har altså rigeligt med
pladser, siger Carl Laur-
sen.

- Den kommunale plan-
lægning kan let gå af fløj-
ten. Vi mangler et o er-
ordnet o erblik o er an-
tallet af pladser. Vi  ed ik-
ke længere, om  i har be-
ho  for at bygge kommu-
nale institutioner, eller om
der kommer en pri at in-
stitution, og h or den i gi-
 et fald kommer, siger
Carl Laursen.

Normering
Socialdemokratiet

stemte på byrådsmødet
sammen med Erst Chri-
stensen (FRP) imod en til-
lægsbe illing til et offent-
ligt tilskud på 130.000
kroner til »Lands-
byha en«.

Socialdemokratiet  ille
ha e, at den pri ate pulje-

ordning skulle opfylde
den aftale om normering,
som Aabybro Kommune
har indgået med BUPL om
de kommunale institutio-
ner. Desuden skulle
»Landsbyha en« indgå
o erenskomst med en re-
le ant fagforening.

Derimod mente flertal-
let i byrådet, at det  ar til-
strækkeligt, at »Lands-
byha en« opfylder følgen-
de kra :

■ »Landsbyha en« ud-
arbejder  irksomheds-
plan, målsætning og hol-
der et årligt dialogmøde
med kommunen lige som
de kommunale institutio-
ner.

■ Den tager mod særligt
kræ ende børn, og kom-
munen har an isningsret.

■ Kommunen fører pæ-
dagogisk tilsyn.

■ Forældrebetalingen
må ikke  ære mindre end
i de kommunale institu-
tioner, og re isionen skal
udføres af et firma, som
kommunen udpeger.

Mørklægning på Sundby vej
BIERSTED: Sel  om

teknisk ud alg får reno e-
ret kloakkerne på Sund-
by ej i Biersted i år, bli er
der i den forbindelse ikke
sat flere gadelamper op på
den del is mørklagte ga-
de.

Derfor har byrådsmed-
lem Dorthe Pedersen (V)

henstillet til, at der på
budgetforhandlingerne
for år 2000 bli er sat pen-
ge af til at sætte gadelys op
på de to tredjedele af
Sundby ej, som mangler
lys.

Desuden fremførte hun
under det seneste byråds-
møde, at Sundby ej nu

huser en ny institution -
nemlig en SFO og ung-
domsklub.

Formanden for teknisk
ud alg Aage Toftegaard
(V) oplyste under byråds-
mødet, at der ikke er pen-
ge til at opsætte gadelam-
perne i år.

- Der har  æret et for-

slag om, at  i satte gade-
lamperne op på Sundby-
 ej i år, men der har ikke
 æret et kra  om det. Vi
har ikke midlerne, men
det  il indgå i budgettet
for år 2000, sagde han.
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Ren betonso ialisme
mener borgmes er % «
Hverken fr gt for at tabe overblikket eller flere private børnehaver
Martin Fran sen

AABYBRO: Or  som 
plan-økonomi og beton-
socialisme ligger lige for 
hos borgmester Ole Lyk- 
kegaar  An ersen (V), når 
han beskriver Social e-
mokratiets u talelser til 
avisen ons ag.

- Det er me  stor for-
un ring, at jeg har læst re-
aktionen fra Social emo-
kratiets betyrelsesmø e 
(se an et ste  på si en, 
re .).

- 1 første omgang troe e 
jeg, at Social emokratiet 
efter byrå smø et hav e 
brug for at sun e sig og så 
ville komme på be re tan-
ker. Men nu er jeg bekym-
ret for, om Social emo- 
ikratiet fortsat er inter-
esseret i at u vikle og mo-
 ernisere kommunen efter 
borgernes ønsker. Jeg er 
bekymret for, om  e er in-
teresseret i at tage  en u -
for ring op,  er ligger og 
venter, når  e vil bære fa-
nen så højt, at  e ikke kan 
nå ne  til jor en, siger Ole 
Lykkegaar  An ersen.

Overblik i behold
Han mener ikke, at  er - 

som Social emokratiet 
anfører - er tale om, at 
kommunen er ve  at mis-
te overblikket over beho-
vet for børnepasning, for-

 i et flertal i byrå et har 
besluttet at y e tilsku  til 
 en private børnehave 
»Lan sbyhaven« ve  Ve -
ste  Friskole.

- Måske bevæger Soci-
al emokratiet sig i en an-
 en virkelighe . Det er be- 
ton-socialisme og plan-
økonomi af værste skuffe

og slet ikke i trit me  nu-
ti en og kravene fra bor-
gerne.

- Kommunen er til for 
borgerne og ikke omven t. 
Det  rejer sig om at imø-
 ekomme foræl res øn-
sker. Og i  ag ønsker for-
æl re variere e mulighe-
 er, valg- og in ivi uelle

mulighe er, siger Ole Lyk-
kegaar  An ersen.

Gerne private
Han frygter ikke en si-

tuation, hvor  er plu se-
lig  ukker private pas-
ningsor ninger eller bør-
nehaver op i eksempelvis

Bierste  og Aabybro.
- Det ville jeg synes, var 

alleti ers. Så justerer vi 
vores tilbu . Vi er  er for 
børnenes skyl  og ikke 
omven t. Hvis foræl re 
vælger an et en   en 
kommunale sektor, hvor-
for skal vi så være store og 
stærke, spørger han.

- Der er ikke tale om at 
miste overblikket. Vi vil 
alti  justere og tilpasse 
vores tilbu  og normering 
efter, hvor mange børn  er 
er. Og i  ette tilfæl e er 
 er  en si egevinst, at vi 
kan spare penge. Hvert 
eneste barn,  er skal pas-
ses i en kommunal institu-
tion vil i variable u gifter 
koste 31.000 kr. En pas-
ning i »Lan sbyhaven« vil 
koste 18.000 kr. pr. barn 
om året, siger borgmeste-
ren.

Til spørgsmålet om for-
ligsbru  siger han:

- Det virker som om, at 
Social emokratiet siger, 
at en tillægsbevilling er i 
or en, bare  en er stor 
nok.

Han pointerer, at et nej 
til tilsku  til »Lan s-
byhaven« vil bety e en 
større søgning til kommu-
nale institutioner, hvor en
pasning vil være  yrere 
for kommunen.

Debattens  orløb
AABYBRO: Baggrun en for  is-

kussionen mellem Venstre og Social-
 emokratiet om forligsbru  eller ej 
tager u gangspunkt i byrå smø et 
30. juni.

Her stemmer et flertal beståen e 
af Venstre, Konservative, SF og 
Lan byslisten for en tillægsbevil- 
lingpå 118.000kr. som et kommunalt 
tilsku  til  en private børnehave 
»Lan sbyhaven« ve  Ve ste  Fri-
skole.

Sammen me  Ernst Christensen 
(FRP) stemmer Social emokratiet 
imo . Partiet mener, at for at få støt-
te skal »Lan sbyhaven« in gå sam-
me aftale om normering me  BUPL, 
som  e kommunale institutioner. 
Desu en skal »Lan sbyhaven« in -
gå overenskomst me  en relevant 
fagforening.

Det opfyl es ikke, og Social emo-
kratiet mener,  er bliver begået for-

ligsbru  af  e øvrige partier: SF, 
Konservative og Venstre. I teksten til 
forliget om bu get 1999 står nemlig, 
at alle partier skal være enige for at 
u løse en tillægsbevilling. Det er ik-
ke opfyl t, anfører Social emokra-
tiet.

Det bliver kritiseret på et ekstra-
or inært bestyrelsesmø e man ag 
og af Social emokratiet i avisen ons-
 ag.

Samti ig siger Carl Laursen (S), at 
kommunen er ve  at miste overblik-
ket over behovet for kommunal pas-
ning. Der mangler overblik over an-
tallet af pasningspla ser,  a man ik-
ke længere kan vi e, om  er er behov 
for at bygge kommunale institutio-
ner, eller om  er kommer en privat 
or ning. Desu en anføres  et, at  er 
i forvejen er masser af le ige pla ser 
i kommunale institutioner på Gjøl og 
i Birkelse.
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Mi t i september tager Naturklagenævnet stilling til Aabybro Kommunes anke over amtets ja til u vi elsen af grusgraven ve  Nørhalne.
 /  Foto: Grete Dahl
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Uenige om grusgrav
Udvalg fastholder klage a f hens n til grundvandet

NØRHALNE: Af hen-
syn til grun van et fast-
hol er Aabybro Kommu-
ne sin klage over tilla el-
sen til at u vi e grusgra-
ven ve  Nørhalne.

Kommunen har anket 
amtets tilla else til Na-
turklagenævnet. Det sker, 
selv om Kroghs Stensiloer 
har tilbu t at in skrænke 
 et planlagte graveområ-
 e.

Men  et er et uenigt 
teknisk u valg,  er står 
bag afgørelsen.

Aage Toftegaar  (V), 
Ole Hermansen (V) og 
Knu  Ogstrup (V) stemte 
alle for, at kommunen 
skulle  roppe klagen til 
N aturklagenævnet.

Derimo  mener parti-
fællen Jan An ersen (V) 
samt Erik Ingerslev (SF) 
og Carl Schrø er (S), at

kommunen skal fasthol e 
klagen.

Da Ernst Christensen 
(FRP) un lo  at stemme, 
var stemmerne tre mo  
tre. Derfor fal t forslaget 
bort, og kommunen fast-
hol er klagen.

Stadig usikker
Allere e i juli beslut-

te e et enigt u valg, at  et 
vil klage til Naturklage-
nævnet over amtets til-
la else,  a en u vi else af 
grusgraven kan bety e en 
forringelse af grun van-
 et,  er in vin es af Nør-
halne Van værk.

- Den usikkerhe  om 
bety ningen for grun -
van et, som i juli fik et 
enigt teknisk u valg til at 
klage til Naturklagenæv-
net, er ikke forsvun et i

løbet af en måne . Heller 
ikke selv om entreprenø-
ren nu tilby er at in -
skrænke u vi elsen, be-
grun er Jan An ersen sit 
stan punkt.

- Der er tre  ivergeren-
 e oplysninger om van -
værkets in vin-
 ingsområ e og grun -
van ets tilstrømning. Og 
 enne usikkerhe  bør al-
ti  komme grun van et 
og et hvert van værk til 
go e, siger Jan An ersen.

Derimo  mener et an et 
Venstre-me lem, Aage 
Toftegaar , at sagen nu er 
en an en.

- Entreprenørens tilbu  
om en in skrænkning be-
ty er, at  et nye områ e, 
som  er skal graves i, lig-
ger længere væk en   et 
områ e, hvor  er bliver 
gravet i  ag. Derfor stem-

te jeg for, at vi opgav kla-
gen, siger Aage Toftega-
ar ,  er også er forman  
for teknisk u valg.

Ingen garanti
Baggrun en for kom-

munens klage er, at  er 
tro s un ersøgelser ikke 
kan gives en garanti for, at 
grun van et vil være 
upåvirket af en u vi else 
af grusgraven.

Der er nemlig forskel-
lige opfattelser af, hvorfra 
grun van et strømmer til 
Nørhalne by.

Senest fremgår  et af en 
rapport fra Danmarks 
geologiske Un ersøgelser, 
at grun van ets generelle 
strømning i følge amtets 
van rejsningskort er i 
nor østlig retning mo  
Nørhalne fra grun van s-

skellet,  er løber fra Va- 
 um i nor vestlig retning 
mo  Smalby.

Samti ig konklu erer 
rapporten, at risikoen for 
forurening af grun van-
 et i Nørhalne Van værks 
in vin ings-områ e er 
ringe.

Alligevel opfor res  er i 
rapporten til, at potentia-
let og kvaliteten af grun -
van et overvåges år frem i 
ti e efter, at gravningen er 
begyn t. Desu en har 
kommunens tekniske for-
valtning gjort opmærk-
som på, at  er er uklarhe  
om grun van s-skellets 
placering.

Klagen har opsætten e 
virkning på u vi elsen af 
grusgraven, og teknisk 
u valg forventer en afgø-
relse fra Naturklagenæv-
net mi t i september.



Sidste sværdslag
om ny børnehave ̂  ^
Pavillon byggeri bliver dyrere end forventet

AABYBRO: I aftes ve -
tog Aabybro Byrå  bå e 
en lokalplan for  et nye 
boligområ e Thomasmin- 
 eparken i  en nor øst-
lige  el af Aabybro by 
samt, at  en nye børneha-
ve skal bygges i  et nye 
områ e.

Men  et skete ikke u en 
nye svær slag,  a flere 
me lemmer af kultur-
u valget gerne hav e set, 
at  er også var blevet in -
hentet priser på et mur- 
stens-byggeri.

Tirs ag 17. august in -
stille e kulturu valget 
faktisk, at beslutningen 
blev u sku t, in til priser 
på murstens-byggeri var 
hentet hjem. Men  et afvi-
ste økonomiu valget  a-
gen efter og ba  kultur-
u valget om at have en 
in stilling parat til by-
rå smø et i aftes.

Prisen stiger
Årsagen til kultur-

u valgets tøven er, at pri-
sen på pavillon-byggeriet 
er steget fra forvente e 1,6 
millioner kroner i foråret 
til nu knap 2,3 millioner 
kroner for selve byggeriet. 
Det svarer til en kva rat-
meterpris på 6.278 kroner.

I alt løber byggeriet me  
in retning, byggemo -
ning og u enomsfacilite-
ter op i 4.264.000 kroner.

På bu gettet for 1999 er 
 er afsat 650.000 kroner. 
Derfor har byrå et måttet 
frigive en tillægsbevilling 
på  e resteren e 3.614.000 
kroner til byggeriet.

I forvejen er opførelsen 
af  en ny børnehave truk-
ket u  på grun  af øko-
nomien og en in sigelse 
fra stiftsøvrighe en, lige-
som forskellige placerin-
ger har været overvejet.

Derfor kunne børneha-
ven ikke stå klar 1. august 
i år som først lovet, hvor-
for lokalerne på Øster Ho-
vensvej frem til årsskiftet 
skal fungere som en mi -
lerti ig børnehave in til 
 en nye børnehave 1. ja-
nuar åbner åbner me  
pla s til 70 børn.

Pris på sten
Men i forbin else me  

beslutningen gjor e to af 
me lemmerne af kultur-

u valget, Jørn Krogs- 
gaar  (K) og Jørgen Hel-
ium (S), opmærksom på, 
at fremover bør kommu-
nen også in hente priser 
på murstens-byggeri, når 
pavillon-løsninger over-
vejes.

- Vi får en go  og flot 
børnehave, men vi bur e 
have un ersøgt, hva  et 
murstensbyggeri hav e 
kostet, for i prisen for pa-
villonen er skre et fra 1,6 
til 2,3 millioner kroner. 
Men jeg bøjer mig for, at vi 
er un er ti spres, og jeg 
vil ikke u sætte byggeriet 
af børnehaven. Derfor

AABYBRO: Allere e in-
 en  en nye børnehave er 
åbnet, har  en fået mange 
or  me  på vejen af lokal-
politikerne.

- Vi har fået en pavillon 
me  meget høj stan ar  
og kvalitet, og man kan ik-
ke sammenligne me  et 
murstensbyggeri u en ta -
ge samme høje stan ar  
me . Kommunen svøm-
mer ikke i så mange pen-
ge, at vi har rå  til at sæ t-
te ekstra kroner af til mur-
sten, når pavilloner har 
vist sig at fungere go t, 
sagde Erik Inger slev (SF).

- Vi får  et go t og pænt

stemmer jeg for pavillon-
løsningen, sag e Jørn 
Krogsgaar .

- Men jeg henstiller til 
byrå et, at  er kommer en 
langsigtet plan på skole-, 
friti s- og børnehave-om- 
rå et, så byrå et kan væ-
re på forkant, og vi ikke 
igen kommer u  i ti s-
presse e situationer, sag-
 e Jørn Krogsgaar ,  er 
også mener, at et mur-
stensbyggeri som åbning 
af et nyt boligområ e hav-
 e været et be re kommu-
nalt signal at sen e.

Masser af ti 
Borgmester Ole Lykke-

byggeri. Men i foråret reg-
ne e vi me  en pris på 1,6 
millioner kroner, som nu 
er steget til 2,3. Derfor er 
 et spørgsmålet, om vi ik-
ke kunne betale en børne-
have i mursten, sagde Jør-
gen Helium (S), medlem af
kulturudvalget.

- Jeg tog på et ti ligt 
ti spunkt forbehol  for 
økonomien. Det viste sig 
at være meget relevant. 
Der var afsat 650.000 kro-
ner på bu gettet, og bør-
nehaven bliver 6,5 gange 
 yrere, sagde Ernst Chri-
stensen (FRP).

- Pavilloner er ikke an-

gaar  An ersen (V) gjor e 
opmærksom på, at sagen 
har været un ervejs si en 
15.  ecember, hvorfor  er 
har været rigeligt me  ti  
til at overveje byggeriet.

Forman en for kultur-
u valget Karlo Jensen (V) 
pege e på, at kultur-
u valget ikke har været 
klar over hvor mange pen-
ge,  et hav e til rå ighe , 
hvilket gjor e  et svære at 
vælge  en rette løsning.

- Men vi får en flot, me-
get funktions uelig bør-
nehave, hvor  er bliver 
rart at være for bå e børn 
og ansatte, sag e han.

 en-klasses byggeri. Den-
ne sag har taget et års ti , 
så Jørn Krogsgaar s op-
for ring til byrå et om at 
være på forkant opfatter 
jeg som en henstilling til 
kulturu valget, sagde
Carl Laursen (S).

- Det er en fejl, at vi ik-
ke har un ersøgt, hva  et 
murstensbyggeri koster. 
Pavillonen bliver flot, 
men ikke af samme kvali-
tet som mursten. En pavil-
lon er også  yrere at ve -
ligehol e, sagde Inge Pe-
dersen (S), medlem af ku l-
turudvalget.

Byrå et har givet grønt lys til byggeriet af en ny børnehave i Aabybro by, hvorfor  en
mi lerti ige børnehave på Øster Hovensvej lukker til nytår. Arkivfoto: Per Kolin 

Det sagde de også
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Forældrebetaling skal  rede
SF trækker sig ud a f budgetforhandlingerne, hvis taksterne til børnehaver bliver forhøjet

AABYBRO: SF vil ikke 
 eltage i et bu getforlig, 
hvis  et in ebærer en for-
højelse af foræl rebeta-
lingen for børn i  aginsti-
tutionerne. Det slog Erik 
Ingerslev fast på byrå ets 
mø e i aftes. Samti ig 
blev  et klart, at Jørn 
Krogsgaar  (K) i forhan -
lingerne vil arbej e for at 
fremskyn e en renovering 
af Aabybro mi tby.

I forvejen har borgme-
ster Ole Lykkegaar  An-
 ersen (V) un erstreget, at 
Venstre ikke vil være part 
i et forlig, hvor grun skyl-
 en bliver sat op. Desu en 
har et enigt byrå  ti ligt 
mel t u , at skatten ikke 
må stige, og  erme  tegner 
sig en række spilleregler, 
som  e kommen e  ages 
forhan linger mellem

partierne skal følge.
Byrå et ve tog nemlig i 

aftes at sen e bu getfor-
slaget for år 2000 vi ere til 
an en behan ling 6. okto-
ber, mens fristen for at 
stille æn ringsforslag er 
på tirs ag.

Det var netop borgme-
sterens u talelser i avisen 
lør ag om, at Venstre ikke 
vil være me  til at sætte 
grun skyl en op,  er fik 
SF’s Erik Ingerslev til at 
kommentere bu getfor-
slaget.

- Jeg er ke  af og meget 
forbavset over borgmeste-
rens u talelser. Det er for 
bombastisk at sige, at man 
ikke vil være me  til at 
sætte grun skyl en op, og 
 et er ikke go t for for-
han lingerne. Det er også 
muligt at fin e et flertal

for bu gettet u en om 
Venstre, pointere e han.

Samti ig markere e 
han en mærkesag for SF.

- Vi vil ikke  eltage i et 
bu getforlig, hvor tak-
sterne i børneinstitutio-
nerne bliver sat op, sag e 
han.

Baggrun en er aftalen 
mellem Kommunernes 
Lan sforening og regerin-
gen om, at kommuner me  
pasningsgaranti må hæve 
taksterne for foræl rebe-
talingen. In en hav e 
Jørn Krogsgaar  været 
fremme me  sin hjertesag.

- Vi er forpligtiget til at 
gøre renoveringen af Aa-
bybro mi tby fær ig af 
hensyn til trafiksikkerhe-
 en, for eksempel kry set 
ve  Rolighe svej.

Jørn Krogsgaar  gjor e

opmærksom på, at byrå-
 et ve  at fin e  e mang-
len e cirka 4,6 millioner 
kroner kun vil få nul-stil-
let  riftsbu gettet.

- Derfor opfor rer jeg 
til, at man tager ompriori-
tering me  i bille et.

Det fik Carl Laursen (S) 
til at komme me  en kri-
tik.

- Det er helt bevi st, at 
Jørn Krogsgaar  bringer 
sin kæphest in  i  ette 
mø e, selv om vi var enige 
om at hol e renoveringen 
i overslagsårene, sag e 
Carl Laursen.

- La  os nu tage  e kom-
men e fem et halvt  øgns 
forhan linger og så se på 
tirs ag, om  er ligger ét 
eller flere æn ringsfor-
slag til bu gettet, sag e 
han.

Venstres Karlo Jensen 
opfor re e til at hol e 
igen me  firkante e u -
mel inger,  er kan gøre 
 et svært at blive enige om 
et bu get.

- Hvis vi sammenligner 
me  ver en omkring os, 
si  er vi go t i  et og har 
ikke store problemer i Aa-
bybro, sag e han.

Og Ole Lykkegaar  An-
 ersen supplere e.

- Vi er in e i en go  u -
vikling specielt i in kom-
sten, sag e borgmesteren.

Alligevel bemærke e 
Ernst Christensen (FRP), 
at  et bu getforslaget,  er 
var til behan ling i går, vi-
ser et un ersku  på cirka
4,6 millioner kroner.

- Så  er er vel ikke pla s 
til kæphestene, mente 
han.

Fakta

■ Bu getforslaget viser et 
un ersku  på cirka 4,6 
millioner kroner. Heri er 
me regnet én mio. kr. til 
u foru sete lønu gifter 
og én mio. kr. til kassen til 
uvente e u gifter.

■ Forslaget bety er uæn-
 ret skat på 21 procent og 
grun skyl  på 10 promil-
le. I forslaget er takster for 
foræl rebetalinger uæn-
 re e 30 procent for  ag-
pleje og børnehaver samt 
35 procent for SFO.

■ Driftsbu gettet er på

258,6 mio. I 
bu gettet p, 
- herun er 
ny central c

■ Kassi 
ventes 31. 
være 5,8 ml 
mio kr. pååi

■ Æl reo n i 
me  to mio. 
mens  er ri 
meru gift 
til børnepa:. 
tes færre 
van taksi, p

■ Forslag« 
ikke aftalen 
regeringen o 
cent realvir 
neme. Fora 
en realvæk: 
cent.
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partierne skal følge.
Byrå et ve tog nemlig i 

aftes at sen e bu getfor-
slaget for år 2000 vi ere til 
an en behan ling 6. okto-
ber, mens fristen for at 
stille æn ringsforslag er 
på tirs ag.

Det var netop borgme-
sterens u talelser i avisen 
lør ag om, at Venstre ikke 
vil være me  til at sætte 
grun skyl en op,  er fik 
SF’s Erik Ingerslev til at 
kommentere bu getfor-
slaget.

- Jeg er ke  af og meget 
forbavset over borgmeste-
rens u talelser. Det er for 
bombastisk at sige, at man 
ikke vil være me  til at 
sætte grun skyl en op, og 
 et er ikke go t for for-
han lingerne. Det er også 
muligt at fin e et flertal

for bu gettet u en om 
Venstre, pointere e han.

Samti ig markere e 
han en mærkesag for SF.

- Vi vil ikke  eltage i et 
bu getforlig, hvor tak-
sterne i børneinstitutio-
nerne bliver sat op, sag e 
han.

Baggrun en er aftalen 
mellem Kommunernes 
Lan sforening og regerin-
gen om, at kommuner me  
pasningsgaranti må hæve 
taksterne for foræl rebe-
talingen. In en hav e 
Jørn Krogsgaar  været 
fremme me  sin hjertesag.

- Vi er forpligtiget til at 
gøre renoveringen af Aa-
bybro mi tby fær ig af 
hensyn til trafiksikkerhe-
 en, for eksempel kry set 
ve  Rolighe svej.

Jørn Krogsgaar  gjor e

opmærksom på, at byrå-
 et ve  at fin e  e mang-
len e cirka 4,6 millioner 
kroner kun vil få nul-stil- 
let  riftsbu gettet.

- Derfor opfor rer jeg 
til, at man tager ompriori-
tering me  i bille et.

Det fik Carl Laursen (S) 
til at komme me  en kri-
tik.

- Det er helt bevi st, at 
Jørn Krogsgaar  bringer 
sin kæphest in  i  ette 
mø e, selv om vi var enige 
om at hol e renoveringen 
i overslagsårene, sag e 
Carl Laursen.

- La  os nu tage  e kom-
men e fem et halvt  øgns 
forhan linger og så se på 
tirs ag, om  er ligger ét 
eller flere æn ringsfor-
slag til bu gettet, sag e 
han.

Venstres Karlo Jensen 
opfor re e til at hol e 
igen me  firkante e u -
mel inger,  er kan gøre 
 et svært at blive enige om 
et bu get.

- Hvis vi sammenligner 
me  ver en omkring os, 
si  er vi go t i  et og har 
ikke store problemer i Aa-
bybro, sag e han.

Og Ole Lykkegaar  An-
 ersen supplere e.

- Vi er in e i en go  u -
vikling specielt i in kom-
sten, sag e borgmesteren.

Alligevel bemærke e 
Ernst Christensen (FRP), 
at  et bu getforslaget,  er 
var til behan ling i går, vi-
ser et un ersku  på cirka
4,6 millioner kroner.

- Så  er er vel ikke pla s 
til kæphestene, mente 
han.

Fakta

■ Bu getforslaget viser et 
un ersku  på cirka 4,6 
millioner kroner. Heri er 
me regnet én mio. kr. til 
u foru sete lønu gifter 
og én mio. kr. til kassen til 
uvente e u gifter.

■ Forslaget bety er uæn-
 ret skat på 21 procent og 
grun skyl  på 10 promil-
le. I forslaget er takster for 
foræl rebetalinger uæn-
 re e 30 procent for  ag-
pleje og børnehaver samt 
35 procent for SFO.

■ Driftsbu gettet er på

258,6 mio. kr. og anlægs-
bu gettet på 10,7 mio. kr.
- herun er 1,2 mio. til en 
ny central genbrugspla s.

■ Kassebehol ningen 
ventes 31.  ecember at 
være 5,8 mio. kr. mo  5,6 
mio kr. på årets første  ag.

■ Æl reområ et u vi es 
me  to mio. kr. i forslaget, 
mens  er er beregnet en 
meru gift på 1,4 mio. kr. 
til børnepasning. Der ven-
tes færre in tægter på 
van takst på 880.000 kr.

■  Forslaget overhol er 
ikke aftalen mellem KL og 
regeringen om max. 1 pro-
cent realvækst i kommu-
nerne. Forslaget bety er 
en realvækst på 1,3 pro-
cent.
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PENSIONISTER GÅR TIL VALG
■  Torsdag eftermiddag har Aabybro, Biersted, Nørhalne 
og Gjøl Pensionistforening generalforsamling på Biersted 
Aktivitetscenter. Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. 
Det er Karen Lundgrebe, Tove Jensen og Leif Stabel.

Fire partier  ag  udgetforlig
BUDf El-Bi# DK: SF, Venstre, konservative og Lan sbylisten er blevet enige om besparelser
A f  Martin Fran sen______

AABYBRO: Venstre, konser-
vative, SF og Lan sbylisten 
har in gået forlig om bu get-
tet for år 2000 og  e efterføl-
gen e tre overslagsår.

Derme  får forliget ikke 
 eltagelse af Social emokra-
tiet og Fremskri tspartiet, 
som har u fær iget hver  e-
res æn ringsforslag til bu -
gettet,  er skal behan les i 
byrå ssalen ons ag 6. okto-
ber.

Forliget bety er, at skatten 
forbliver uæn ret 21 procent, 
og grun skyl en bliver ståen-

 e på 10 promille. I ste et har 
forligsparteme fun et bespa-
relser til at financiere un er-
sku  et på  e cirka 4,5 millio-
ner kroner, som optrå te i ba-
sisbu gettet.

Forliget in ebærer et over-
sku  på bu gettet i år 2000 på
365.000 kroner.

Det er første gang, at 
Lan sbylisten  eltager i et 
bu getforlig, mens Venstre, 
konservative og SF også si ste 
år fan t sammen i et forlig, 
 er  engang også hav e  el-
tagelse af Social emokratiet.

Foru en besparelse er  er i 
bu getforliget også pla s til

"Der venter
større ompriori-
teringer, og på
lang sigt er  et
nø ven igt at
u bygge  et
tværkommunale
samarbej e,
hvis serviceni-
veauet skal op-
rethol es."
Jørn Krogsgaard (K),
b rådsmedlem.

en række u vi elser. Blan t 
an et skal  er næste år bruges
150.000 kroner på, at projek-
tere renoveringen af Østerga-
 e i Aabybro by, ligesom  er 
er sat 500.000 kroner af til an-
læggelse af en run kørsel ve  
Tranumvej og GI. Lan evej i 
Birkelse.

På  riftsbu gettet er  er sat
200.000 kroner af til et SSPF- 
samarbej e omkring 'Hullet' 
i Aabybro.

Til gengæl  bliver  er ikke, 
som først planlagt, lagt én 
million kroner i kassen til 
uforu sete u gifter. Samti ig 
skal samtlige kommunale

områ er gennemi en bespa-
relse på op til én procent. 
Denne generelle besparelse 
løber i alt op i 1, 4 millioner 
kroner.

Stillinger forsvin er
Desu en forsvin er tre stil-
linger i a ministrationen ve , 
at le ige stillinger i kke genbe-
sættes.

- Det har været et spørgs-
mål om at få økonomien til at 
hænge sammen, o:g vi har fået 
et resulatat, vi kam være til-
fre sen me , sigtir borgme-
ster Ole Lykkegaair  An er-
sen (V).

- Venstre hav e lagt op til, 
at kassen var blevet styrket 
me  to millioner kroner, men 
må nøjes me  go t 1,3 millio-
ner, siger han om Venstres 
pris for  eltagelse i forliget.

SF føler sig ligele es go t 
tilgo eset.

- Vores u gangspunkt var 
ingen takststigninger på  ag-
institutions-områ et. Og  et 
er blevet hol t. Desu en har 
vi haft in fly else på, hvor  e 
generelle besparelser skulle 
fin es, siger Erik Ingerslev.

- Til gengæl  fik vi ikke for-
højet grun skyl en fra 10 til 
15 promille. Det kunne have

bety et en skattene sættelse 
på 0,2 procent samt givet en 
halv million kroner netto, si-
ger han.

Lan sbylisten fik me  an-
læggelse af en run kørsel ve  
GI. Lan evej opfyl t en af si-
ne mærkesager.

- Desu en var  er ingen 
takststigninger på børne-
områ et. Til gengæl  kunne 
vi ikke hol e  en generelle ni- 
veausænkning på en halv pro-
cent, som vi ville, men måtte 
se en stigning på mellem 0 og 
én procent, siger Annemie T., 
Pe ersen.

mailto:aabybro@nordjyske.dk


Forlig med  åde
 esparelser %.
og nye opgaver

AABYBRO: Bu getforliget
mellem Venstre, konservati-
ve, SF og Lan sbylisten in e-
hol er bå e besparelser og 
mi ler til nye opgaver. Det 
kommer blan t an et trafik-
sikkerhe en i Birkelse, Aaby-
bro mi tby og samt SFO og 
børnehave i Nørhalne til go-
 e.

Partiernes enighe  bety er, 
at samtlige kommunale om-
rå er skal spare mellem nul 
og én procent, og  er skal 
skæres tre stillinger væk i 
kommunens a ministration. 
Det sker ve , at le ige stillin-
ger ikke besættes.

- Fyringer kommer ikke på 
tale, siger Ole Lykkegaar  
An ersen (V) om besparelsen 
på 480.000 kr.

Forliget in ebærer, at  en 
si ste  el af renoveringen af

Aabybro mi tby er rykket 
nærmere. På bu gettet næste 
år er afsat 150.000 kr. til pro-
jektering af Østerga e, mens 
selve projektet er rykket et år 
frem til år 2001, hvor  er er 
sat tre millioner kr. af.

Næste år skal en run kørsel 
i kry set Tranumvej og GI. 
Lan evej anlægges, og  er er 
sat 500.000 kr. af til opgaven.

Æn ring af skoler
Desu en venter  er u gifter i

forbin else me   en nye fol-
keskolelov, som bety er, at 
bygninger skal mo erniseres. 
Kommunen vil komme me  
oplæg om hvert enkelt af om-
rå ets folkeskoler, men fore-
løbig er  er alene sat mi ler af 
til æn ringer i Nørhalne.

- 1 Nørhalne er situationen 
li t speciel, siger borgmeste-
ren.

- SFO’en hol er til i uti s-
svaren e lokaler. Biblioteket 
bor i eget hus,  er er opvar-
met hele ti en, men kun be-
nyttes syv timer ugentligt. 
Børnehaven er for lille. Den 
er normeret til 66 børn, men 
kommer op på 78 børn til jul. 
Der er brug for en helhe sløs-
ning, som kan u føres i for-
bin else me  æn ringer ve  
skolen.

Der er næste år sat 500.000 
kr. og y erligere halvan en 
million af i år 2001 til arbej-
 et.

Forligspartneme har sat
200.000 kr. af til forebyggen e 
arbej e blan t børn og unge, 
som kan komme til at omfatte 
åbent og beman ing i ’Hullet‘ 
om aftenen. Biblioteket får
100.000 kr. ekstra til in køb af 
materialer, men må tilgen-
gæl  sky e en hvi  pin  efter 
an re 100.000 til et  ataværk-
ste .

Æn ret me icintilsku 
Besparelser bety er, at 'Hul-
let1 alligevel ikke bliver byg-
get om til også at kunne huse 
en specialklasse.

Der er heller ikke rå  til at 
bruge 275.000 kr. på en ny bil 
til hjælpemi ler, ligesom  er

kommer en æn ring i  et 
kommunale me icintilsku . 
Den vil bety e en besparelse 
på 400.000 kroner, hvilket 
svarer til halv elen af  en nu-
væren e u gift.

Ti ligere fik alle me  en 
formue på un er 35.000 kr. 
tilsku  fra kommunen.

- Fremover skal  er være en 
in ivi uel vur ering af in -
komstforhol ene, så  et ikke 
alene er  en likvi e formue, 
som afgør tilsku  et. Der er 
tale om en besparelse, men 
også om en mere retfær ig 
for eling.

I forliget er  er også
280.000 kr. til ansættelse af en 
person, som skal følge op på 
langti ssyge.

- Reglerne er æn ret, så 
kommunen skal betale hele 
u giften, hvis folk er syge me-
re en  52 uger, siger borgme-
steren, om en besparelsen på
780.000 kr. i overførselsin -
komster.

Desu en har forligsparter-
ne skrevet un er på, at  er 
skal ses nærmere på  en nye 
arbej sti s-aftale for folke-
skolerne. Det skal un ersø-
ges, om befor ring af skole-
elever er organiseret be st 
muligt.

Mulighe erne for i sam-
arbej e me  Nor jyllan s 
Amt at kunne tilby e æl re 
borgere køb af ekstra hjem-
mehjælps-y elser skal bely-
ses.

In satsen overfor socialt 
be rageri skal styrkes, og  et 
skal un ersøges, om  et er 
muligt at u leje institutio-
nems bå  'Havgassen*.



Entreprenør-afdeling på slankekur

AABYBRO: Bu getforliget
bety er, at kommunens en-
treprenør-af eling skal på en 
kraftig slankekur.

I  ag er  er ansat 26 me -
arbej ere om sommeren og 
16 i vinterperio en. Men styr-
ken skal skæres ne  til ti me -
arbej ere året run t.

- Vi vil un gå sæsonbeman-
 ingen, og vi regner me  en 
besparelse på omkring

300.000 kroner, siger borgme-
ster Ole Lykkegaar  An er-

n /J  \  Desu en slipper kommu-
nen billigere fra  en opgave, 
som presser sig på, nemlig en 
u skiftning af entreprenør-
af elingens ne sli te maskin-
park. En elig skubber forliget 
opførelse af  e planlagte vel- 
fær s-foranstaltninger på 
materielgår en fra år 2000 til 
år 2001. I  ag u liciterer 
kommunen 40 procent af sine 
opgaver, men  ette skal øges 
me  y erligere 3,5 millioner 
kroner, så omkring 70 pro-
cent af  e kommunale opga-

ver kommer i licitation i ste-
 et for at blive løst af kommu-
nens entreprenør-af eling.

En nu er  et ikke opgjort, 
hvilke opgaver  er skal u lici-
teres, men kommunens en- 
treprenør-af eling skal i 
fremti en have mulighe  for 
at  eltage i licitationer.

- Derfor skal  en u skilles 
fra  et kommunale system, så 
af elingen kan regne sine fak-
tiske omkostninger u  og by-
 e på arbej er. Viser  et sig, at 
 en er konkurrence ygtigt, er 
 er intet i vejen for, at af elin-
gen blive større, siger Ole 
Lykkegaar  An ersen._____

Socialdemokratiet
langt fra forlig
DIALOG: Ingen 
u licitering af 
entreprenør-
af eling u en 
en or entlig 
 iskussion

Af Martin Fran sen______

AABYBRO: - Van ene skiltes 
allere e ve  u gangspunktet.

Det siger Carl Laursen, le-
 er af  en social emokratiske 
byrå sgruppe om forhan lin-
gerne om bu gettet for år 
2000 .

Sammen me  Fremskri ts-
partiet er Social emokratiet 
 et eneste parti u en for for-
liget.

Carl Laursen fortæller, at 
 er er flere knaster, som ikke 
var til at ry  e af vejen i for-
han lingerne.

- Desu en følte vi, at Ven-
stre og konservative satse e 
u elukken e på SF’s syns-
punkter, og så var  er ingen 
grun  til at fortsætte forhan -
lingerne, siger Carl Laursen.

Den største knast er beskæ-
ringen af kommunens entre-
prenøraf eling til 10 me -
arbej ere fra 16 om vinteren 
og 26 om sommeren. Samti-
 ig vil kommunen øge u lici-
teringen af arbej et in enfor 
 ette områ e fra 40 til 70 pro-
cent.

- Venstres princip om en 
u licitering af entreprenør- 
af elingen vil vi ikke være 
me  til u en en længere og

2
grun ig  iskussion. Man kan 
ikke bare komme over en nat 
og sige, at af elingen skal u -
liciteres. Det skal først  is-
kuteres i byrå  og i fagu valg. 
Desu en ken er vi ikke en e-
målet. Er  ette starten til ne -
læggelsen af af elingen? siger 
Carl Laursen.

Renovering af mi tby
Social emokratiet mener 
heller ikke, at  er som u -
gangspunkt skulle puttes to 
millioner kroner til si e til 
uforu sete u gifter, hvilket 
var lagt op til af Venstre og 
konservative. Dette beløb 
en te i forliget mellem Ven-
stre, konservative, SF og 
Lan sbylisten på cirka 1,3 
millioner kroner.

- Og vi efterlyste saglige ar-
gumenter for, hvorfor reno-
veringen af Østerga e i Aaby-
bro mi tby skulle fremskyn- 
 es. Det kunne vi ikke fa, og vi 
mener,  er er vigtigere ting at 
bruge pengene på, siger Carl 
Laursen.

Heller besparelserne på
480.000 kroner ve  ikke at 
genbesætte tre stillinger i a -
ministrationen kan partiet 
støtte.

- Det er for stor en bespa-

relse. Specielt ikke at genbe-
sætte en stilling som lignings-
me arbej er, mener vi, er 
forkert, siger Carl Laursen.

Desu en har Social emo-
kratiet foreslået, at  en kom-
men e centrale genbrugs-
pla s til 1,2 millioner kroner 
skal lånefinancieres, ligesom 
Social emokratiets æn-
 ringsforslag til bu gettet 
slutter me  et oversku  på
28.000 kroner, mens forligs-
partiernes oversku  er
365.000 kroner.

Fingeraftryk
Carl Laursen mener  og ikke, 
at Social emokratiet nu er sat 
u en for in fly else.

- Vi vil søge  en in fly else, 
vi kan få. Det er klart, at vi ef-
ter sommerens forligsbru  
(bu getforliget for 1999, som 
hav e  eltagelse af S, re .) 
mø te skeptiske op til for-
han lingerne. Og vi un rer os 
over, at SF u en vi ere accep-
terer en u licitering af mate-
rielgår en.

- Men la  os nu se. Måske 
kan forligspartierne på øko-
nomiu valgsmø et ons ag se 
fornuften i vores forslag, siger 
Carl Laursen.



Blev præ enteret for et færdigt forlig % ^
AABYBRO: Grappeforman  
Carl Laursen (S) un erstre-
ger, at Social emokratiet fik 
præsenteret et fær ig-for- 
han let bu getforlig, som  et 
næststørste parti i byrå et så 
kunne sige ja eller nej til. Det 
skete man ag aften 20. sep-
tember et halvt  øgn in en 
ti sfristen for at aflevere æn-
 ringsforslag.

- Vi gik fra mø et lige før

mi nat, og lige efter mi nat 
var  er in gået forlig. Det kan 
vi kun tolke på én må e. Det 
forslag, vi fik præsenteret før 
mi nat, var et fær igt forslag, 
som vi enten kunne sige ja el-
ler nej til.

- Vi var ikke enige i forsla-
get, men hav e ingen mulig-
he er for forhan ling. Derfor 
gik vi, siger Carl Laursen om 
forliget mellem Venstre, kon-

servative, SF og Lan sbyli-
sten.

Blan t punkterne, som So- 
cialmokratiet ikke kan accep-
tere, er u liciteringen af  en 
kommunale entreprenør-
af eling.

Baggrun en er borgmester 
Ole Lykkegaar  An ersens 
u talelser i avisen i går, hvor 
han afviser, at  er blev for-
han let på skrømt me  Soci-

al emokratiet. Borgmesteren 
sag e blan t an et, at Social- 
 emokartiet på økonomiu -
valgets mø e 8. september 
gerne vill have u sku t for-
han lingerne, for i  er in-
ternt var ting, som skulle af-
klares.

- Men på  et mø e var  er 
en klar enighe  om, at alle 
partier hav e ting, som først 
skulle afklares interne. Men

 et er i or en, at borgmeste-
ren in går et forlig me   e 
partier, som er tættest på. Det 
var SF som Vesntre kunne bli-
ve enige me  om blan t an et 
u licitering. Borgmesteren 
må bare acceptere, at han ik-
ke evne e at få os alle me  i 
forliget. Viljen var ellers til 
ste e fra vores si e, siger Carl 
Laursen.



Rektor Peter Rugholm overrækker blomster til årets første  h f  er og
studenter. Fra venstre Mette Billund, Lars Peter Hansen og Claudia
Christiansen. Foto: Tove Nilsson

Skolens bestyrelse
Amtsrådets repræsentant
Am tsrådsm edlem , næ stformand, Karlo Jensen 
Indius Jensens Vej 21, 9440 Aabybro, tlf. 9824 1363 
Kommune oreningens repræsentant
Byrådsm edlem  Erik ingerslev Larsen,
Bellisvej 10, 9440 Aabybro, tlf. 9824 1745
Forældrerepræsentanter
Formand Bjarne W iller
T jø rnevæ nget 18, 9400 Nørresundby, tlf. 9817 3956 
Henning Berentzen
Plovhusene 7A, 9310 Vodskov, tlf. 9829 2347 
Elsebeth Kragholm  Sørensen 
Læ rkevæ nget 2, 9430 Vodskov, tlf. 9827 2042 
Helle Schim m ell
Kuskgårdsvej 3, 9381 Vadum, tlf. 9826 2235
Suppl.: V ibeke Jensen, Tove Poulsen, Lotte Bjøreng,
Jørgen Harbøll
Lærerrepræsentanter
Jens Peder W eibrecht
Carsten Schiøtt
Suppl.: Karin Ahlm ann, Jette Engelbreth Holm
TA P-repræsen tant
John Jakobsen
suppl.: Lis S.  outhe
Elevrepræsentanter
G ym nasiee lev Jesper Sand Sørensen, 3.y 
HF-elev Helle Nielsen, 1 .p
Suppl.:Andreas Knorr Søndergaard, 3.x, Martin Værum 
Jessen, 2.p



Boggave som skolens påskønnelse for indsatsen som 
kantinepræ fekt:
Lars Bak Nielsen, 2.q
Christian Bohi Damborg, 3.b
Mette Kjærsgaard, 3.b
Mads Hvam Bjerregård, 3.d
Rasmus Bøgh Johansen, 3.x
Jakob Nielsen, 3.x
Niels Mærkedahl Nielsen, 3.x

Rejsefon et har i 1998 uddelt til i alt fem elever i legat-
portioner fra kr. 700 til kr. 1.500.

Fra Christian Den Fjer es Laug i Aalborg modtog vi til 
uddeling ved ju leafslutn ingen et legat på 1.000 kr., der skulle 
gives „som hilsen til en elev der ved sit gode humør, glade 
sind og positive indstilling har væ ret med til at inspirere læ rere 
og kam m erater". Legatet blev givet til:
Anne Johl Nielsen, 3.x

Vi er på skolen m eget glade for at kunne uddele alle disse 
påskønnelser og legater og takker firm aer og enkeltpersoner 
for bidragene. Skulle der væ re nogen, der vil støtte ved lige-
holdelsen af skolens legatfonde (Foræ ldrenes Indvie lses-
legat, Jub ilæ um slegatet og  ejsefonden) kan man indbetale 
sm å som store belob på giro 7 38 56 69 mærket, hvilken fond 
man ønsker at støtte e ller blot m æ rket „legat".

På forhånd tak!

Peter Rugholm

Glacle studenter ved dimissionsfesten 1999. Foto Thorkild J. Nielsen
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■  AABYB O: Malerklubben  egnbuen har i weekenden 
besøg af kunstnere fra den polske venskabsby Strzelce 
Krajenskie og fernisering på udstilling med polske vær-
ker på Aabybro Bibliotek lørdag eftermiddag.

Udlicitering og  udget vedtage
MATERIELSåRD: En  ikke en snes fremmø te, gran voksne mæn  stoppe e, bu  get-bik liv ne
Af Martin Fran sen_______

AABYBRO: Ikke uventet blev 
u licitering af kommunens 
entreprenøraf eling  et mest 
kontroversielle emne,  a 
bu gettet for år 2000 blev 
ve taget på byrå smø et 
ons ag aften.

Men selv om go t 15 gran-
voksne mæn  fra materiel-
går en rejste sig fra tilskuer-
pla serne for sammen me  
Social emokratiet samt Ernst 
Christensen (FRP) at stemme 
imo  forslaget, forhin re e 
 et ikke en u licitering.

Forligspartemes 11 byrå s-
me lemmer fra Venstre, kon-
servative, SF og Lan sbyli-
sten ne stemte  e seks me -
lemmer fra Social emokrati-
et og Fremskri tspartiet.

SiD-forman  Erik Nielsen 
og tilli sman  for  en kom-
munale entreprenøraf eling,

Jørgen Olsen, hav e i spørge-
ti en ellers opfor ret bu get-
brø rene til at sætte en streg 
over punkterne. Det ville give 
mulighe  for at  iskutere u -
liciteringen på en vær ig må-
 e, sag e Erik Nielsen og stil-
le e spørgsmål om  en ven-
te e besparelse på 300.000 
kroner nogensin e ville kom-
me i hus.

Demokratiet mangler
Han van t støtte fra Social e-
mokratiet.

- Det er en u emokratisk 
proces at in føre u licitering 
over én nat i løbet af bu get-
fasen u en en politisk  iskus-
sion eller  ebat i fagu valge-
ne. Jeg kan go t forstå, at 
Venstre klapper i hæn erne. 
Men  et un rer mig, at SF og 
Lan bylisten er gået me , 
sag e Carl Laursen (S).

- I kaster jer u  på  ybt

van  me  en vægt om benene 
u en at vi e, om I kan svøm-
me. Der er ikke nogen, som 
ve , hva   er sker efter u li-
citeringen. Vi ve  ikke, om 
 et er første le  i en total 
afvikling af  en kommu-
nale entreprenøraf eling. 
Men vi ve , atl 6 man  bli-
ver fyret, sag e Carl Laur 
sen.

Han un erstrege e, at So-
cial emokratiet har været vil-
lig til at tage emnet op.

- Vi har hele ti en sagt, at vi 
gerne ville  iskutere u licite-
ring. Men  et skal  ebatteres, 
in en  et sættes igang, sag e 
Carl Laursen.

Søgte in fly elsen
Erik Ingerslev forklare e, 
hvorfor SF var gået me  til 
u liciteringen.

- Vi hav e to mulighe er. 
Enten at hol e os u enfor og

•  Forliget for år 2 0 0 0  og
overslagsårene er In gået af

Venstre, konservative, SF
og Lan sbylisten.
•  Skat uæn ret 21
procent. Grun skyl 
uæn ret 10 promille.
Anlægsbu get på 11,1

mio. kr. i år 2 0 0 0 .
•  Oversku  i kassen i år
2 0 0 0  på 1,4 mio. kr. Heraf 1
mio. øremærket til lønstig-
ninger.
•  Kirkeskat stiger me  0 ,04
til 1,06 procent.
•  Overhol er aftale mellem
KL og regering om realvækst
på 1 procent.

ikke få in fly else på u licite-
ringen eller gå me  i forliget 
og få in fly else, sag e Erik 
Ingerslev.

- Vi valgte in fly elsen. Og

vi fik sikret, at entreprenor 
af elingen får mulighe  Ibr 
selv at by e på  e arbej er, 
som sen es i licitation, sag e 
han.

Borgmester Ole Lykkega 
ar  An ersen (V) oplyste, al 
u licitering er en proces, som 
nu forster sat i gang.

I >< t kommer ikke til at ske 
til januar. Først skal vi ana-
lysere kvaliteten i y elserne 
som  en kommunale entre- 
prenøiafilcling laver og have 
en politisk  mlielso af kvali-
teten fremovei Del bliver ik-
ke jappet igennem, sag e 
borgmesteren.

Garanti til SiD
Desu en garantere e han, al 
bå e SiD og tilli smæn  vil 
blive in  raget i forhan lin 
gerne.

- Af elingen har  elti s-
pla ser, og  et er ikke hen-

sigtsmæssigt. I )en ti  e r forbi, 
hvorm an hav e lolkansatom  
sommeren og ly i e e  em om 
vinteren. D et er ikke go  ar-
bej smarke spolitik, sag e 
han.

Derimo  kunne han ikke 
give lofte om  penge til mo 
 ernisering af maskinpat lu-n, 
så af elingen kan tage  en 
private konkurrence op.

Dci iiiioiI oplyste Erik In -
gerslev, at materielgår en 
skal opbygges, så  en kan by-
 e m e  i lieitatn mei ne.

- Vi må så un ersoge om 
m aterialet skal leases, om 
kommunale m i ler skal ti a  e 
til, eller om   er skal optages 
lån, sag e han.

Desu en un erstrege e 
|o iu  Kioysgaarcl (K), at  er 
ikke vin lille om en afvikling 
al malet mlegånlen

- Den vil kom m unen alti  
have brug for, sag e lian

Budgettet betyder bla
SSPF: 200.000 kr. og 
let".
l orwl re:  Takst til bøl
llonei ,.tii||'i tkki'
uømoiiiwe an n v51
Folkeskolir i l|ilm i| III
lelov og ændi lug ■ il i> 
SFO og bibliotek i Nø 
2000:500 .000  kr. Å 
ialt 2,5 mio. kr. 
Musikskolen: 35.00- 
årige.
Æl reområ et: Tilf« 
Spil evan : Takst st 
til 13,28 kr. per kubiki
2000.
Vand: Fra 3 til 3,38 k 
motor.
 enovntlon: Fra SJM
Ar
K l o n k o n  IVp i i o v p i Ii k

l i i i 'M r  ,'ii ug ' i  min, ,i 

U d l k l  o i l n g :  A l  m

111’|)| i'i i(/H iiti I n i l l l i '
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citering og  udget ved age 
>: En  ikke en snes fremmø te, granvoksne mæn  stoppe e bu get-brø rene
ørgen Olsen, hav e i spørge- 
i en ellers opfor ret bu get- 
rø rene til at sætte en streg 
ver punkterne. Det ville give 
lulighe  for at  iskutere u - 
citeringen på en vær ig må-

sag e Erik Nielsen og stil-
e e spørgsmål om  en ven-
 e besparelse på 300.000 
oner nogensin e ville kom-

ne i hus.

lemokratiet mangler
lan van t stø tte fra Social e- 
lokratiet.

D et er en u em okratisk 
roces a t in føre u licitering 
ver én na t i løbet af bu get-
isen u en en politisk  iskus- 
>n eller  ebat i fagu valge- 
'. Jeg kan go t forstå, at 
'iistrc klapper i hæn erne, 

len  et un  rer mig, at SF og 
.m bylisten er gået me , 
ig eCarl Laursen (S).

I kaster jer u  på  ybt

van  me  en vægt om benene 
u en at vi e, om I kan svøm-
me. Der er ikke nogen, som 
ve , hva   er sker efter u li-
citeringen. Vi ve  ikke, om 
 et er første le  i en total-
afvikling af  en kommu-
nale entreprenøraf eling. 
Men vi ve , atl6 man  bli-
ver fyret, sag e Carl Laur 
sen.

I lan un erstrege e, at So-
cial emokratiet har været vil-
lig til at tage emnet op.

- Vi har hele ti en sagt, at vi 
gerne ville  iskutere u licite-
ring. Men  et skal  ebatteres, 
in en  et sættes igang, sag e 
Carl Laursen.

Søgte in fly elsen
Erik Ingerslev forklare e, 
hvorfor SF var gået me  til 
u liciteringen.

- Vi hav e to mulighe er. 
Enten at hol e os u enfor og

Vi

•  Forliget for år 2 0 0 0  og
overslagsårene er in gået af

Venstre, konservative, SF
og Lan sbylisten.
•  Skat uæn ret 21
procent. Grun skyl 
uæn ret 10 promille.
Anlægsbu get på 11,1

mio. kr. i år 2 0 0 0 .
© Oversku  i kassen i år
2 0 0 0  på 1,4 mio. kr. Heraf 1
mio. øremærket til lønstig-
ninger.
•  Kirkeskat stiger me  0 ,0 4
til 1,06 procent.
•  Overhol er aftale mellem
KL og regering om realvækst
på 1 procent.

ikke få in fly else på u licite-
ringen eller gå me  i forliget 
og få in fly else, sag e Erik 
Ingerslev.

- Vi valgte in fly elsen. Og

vi fik sikret, at entreprenør-
af elingen får mulighe  for 
selv at by e på  e arbej er, 
som sen es i licitation, sag e 
han.

Borgmester Ole Lykkega-
ar  An ersen (V) oplyste, at 
u licitering er en proces, som 
nu først er sat i gang.

- Det kommer ikke til at ske 
til januar. Først skal vi ana-
lysere kvaliteten i y elserne 
som  en kommunale entre-
prenøraf eling laver og have 
en politisk  røftelse af kvali-
teten fremover. Det bliver ik-
ke jappet igennem, sag e 
borgmesteren.

Garanti til SiD
Desu en garantere e han, at 
bå e SiD og tilli smæn  vil 
blive in  raget i forhan lin-
gerne.

- Af elingen har  elti s-
pla ser, og  et er ikke hen-

sigtsmæssigt. Den ti  er forbi, 
hvor man hav e folk ansat om 
sommeren og fyre e  em om 
vinteren. Det er ikke go  ar-
bej smarke spolitik, sag e 
han.

Derimo  kunne han ikke 
give løfte om penge til mo-
 ernisering af maskinparken, 
så af elingen kan tage  en 
private konkurrence op.

Derimo  oplyste Erik In-
gerslev, at materielgår en 
skal opbygges, så  en kan by-
 e me  i licitationerne.

- Vi må så un ersøge om 
materialet skal leases, om 
kommunale mi ler skal træ e 
til, eller om  er skal optages 
lån, sag e han.

Desu en un erstrege e 
Jørn Krogsgaar  (K), at  er 
ikke var tale om en afvikling 
af materialegår en.

- Den vil kommunen alti  
have brug for, sag e han.

Budgettet betyder blandt andet:

SSPF: 200.000 kr. også til "Hul-
let".
Foræl re: Takst til børneinstitu-
tioner stiger ikke.
Børnehave: 40 nye pladser. 
Folkeskole: Oplæg til ny folkesko-
lelov og ændring af børnehave, 
SFO og bibliotek i Nørhalne: År 
2 000:500 .000  kr. År 2001-2003 
ialt 2,5 mio. kr.

Musikskolen: 35.000 kr. til 0-3 
årige.
Æl reområ et: Tilføres 2. mio. kr. 
Spil evan : Takst stiger fra 10,77 
til 13,28 kr. per kubikmeter i år 
2000 .

Van : Fra 3 til 3,38 kr. per kubik-
meter.
Renovation: Fra 580 til 656 kr. pr. 
år.
Kloaker:  enovering: 500.000 kr. 
næste år og 5 mio. år 2001-2003. 
U licitering: Af kommunale en-
treprenørafdelings opgaver stiger 
l i . iA U l i l  /U  um. i-nl. I. ■
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Søgte in fly elsen
Klik Ingerslev forklare e, 
hvorfor SK var gået m e  til 
u liciteringen.

Vi hav e to mulighe er. 
I iit< ii ,ii hol e os u enfor og

•  Ovmhol tr aftale mollom
KL oq regering om realvækst
på 1 procent.

ikke få in fly else på u licite-
ringen eller gå me  i forliget 
og få in fly else, sag e Erik 
Ingerslev.

- Vi valgte in fly elsen. Og

T f 5 ” |:ippi'l Igennem
borgm esteren.

Garanti til SiD
Desu en garantere e han, at 
bå e SiD og tilli smæn  vil 
blive in  raget i forhan lin-
gerne.

- Af elingen har  elti s-
pla ser, og  et er ikke hen-

'..ii'.ti' ni.iicri iT  i ii I im' i— nm
kommunale mi ler skal træ e 
til, eller om  er skal optages 
lån, sag e han.

Desu en un erstrege e 
Jørn Krogsgaar  (K), at  er 
ikke var tale om en afvikling 
af materialegår en.

- Den vil kommunen alti  
have brug for, sag e han.

ik mange fyringer og takststigninger

gettets 
j  borg- 
r  An- 
■r i for- 
li ra tiet 
naster, 
ie være

-in er- 
etalin- 
*0  og 
le nu- 
u gif-

terne. In en hav e Ole Lyk-
kegaar  An ersen gennem-
gået forliget i hove træk og 
peget på områ er, hvor tak-
sierne ikke kan hol es i ro.

I )<■( gæl er lor spil evan , 
hvor kommunen har brug for 
flere penge, såfremt ti spla-
nen me  renovering af kloa- 
keme in en for 25 år skal hol-
 e. Det bety er stigning i tak-
sterne på 20 procent i år 2000 
og y erligere 20 procent i 
2001 op en nu 20 procent i år 
4UU..

Attraktiv kommune
- Men me  bu gettet hol er 
vi fast i, at Aabybro er og bli-
ver en attraktiv bosætnings-
kommune me  pasnings-
garanti og en go   ecentral 
skolestruktur. Samti ig ne -
bringer vi gæl en til for-
syningsvirksomhe en og 
kommunens langfriste e 
gæl .

( )g vi kan lægge 1,4 millio-

Carl Laursen (S): - Al
u licitering skal gennemgå
en  emokratisk proces.

sker u en  rastiske ne skæ-
ringer i personale, sag e han 
og hav e gerne set Social e-
mokratiets  eltagelse.

- Når bu gettet u møntes 
og analyserses, er  er ikke 
stor forskel på forligsparteme

og Social em okratiet, sag e 
borgmesteren.

Også Giri Laursen (S) be-
klage e, al byrå ets næststør 
sle parti ikke er me  i forliget.

Men nu skal vi vi ere her-
fra. Det vi ikke kunne kapere 
var besparelser i a ministra-
tionen, besparelse ve  æn-
 ring af formuegrænsen i me-
 icintilsku , fremrykning af 
projekt Østerga e og u lici-
tering af kommunens entre-
prenøraf eling, sag e Carl 
Laursen.

Ting tromlet igennem
-Jeg regner me , at al tale om 
y erligere u licitering vil 
gennemgå en politisk  emo-
kratisk proces. Det egner sig 
ikke til bu getforhan linger, 
hvor et flertal tromler ting 
igennem, sag e Carl Laursen.

Jørn Krogsgaar  (K) kon-
statere e, at forligsparteme 
var parate til at se på fornyel-
se, omprioritering og tage nye

opgaver op. Krik Ingerslev 
hav e også set et bre ere for-
lig og mente, at  et kun var 
nuancer,  er skilte.

Behol er biblioteker
Vi behol er biblioteker i alle 

bysamfun , hvilket er vigtigt, 
sag e han og me gav Social-
 emokratiet, at måske var  er 
regnet me  for stor en bespa-
relse ve  æn ring af me icin-
tilsku .

- Men så er  er lagt 1,4 mil-
lioner kroner i kassen at tage 
af, sag e Erik Ingerslev.

Annemie T. Pe ersen fra 
Lan sbylisten fan t  et vig-
tigt, at  er kommer en run -
kørsel ve  kry set GI. Lan e- 
vej/Tranumvej ve  Birkelse.

- Vores oplæg lå tæt på  e 
øvrige forligspartiers. Derfor 
kunne vi ikke sige nej, sag e 
hun om listens første bu get-
forlig.

Musikskolen: 35.000 kl. Iil 0-3 
årige.
Æl reområ et: Tilføres 2. mio. kr. 
Spil evan : Takst stiger fra 10,77 
til 13,28 kr. per kubikmeter i år 
2000 .

Van : Fra 3 til 3,38 kr. per kubik-
meter.
Renovation: Fra 580 til 656 kr. pr. 
år.
Kloaker:  enovering: 500.000 kr. 
næste år og 5 mio. år 2001-2003. 
U licitering: Af kommunale en-
treprenørafdelings opgaver stiger 
fra 40 til 70 procent. 16 medarbej-
dere skæres væk. Besparelse:
300.000 kr.

Genbrugspia s: 1,2 mio. kr. 
Østerga e: Projektering: 150.000 
kr. år 2000. Projekt fremrykkes til 
år 2001, afsat 3 mio. kr. 
Run kørsel: GI. Landevej/Tra- 
numvej: 500.000 kr.
Veje: 650.000 kr. til vedligehol-
delse.
Rå hus: Sparer 480.000 kr. ved 
ikke at genbesætte én ledig stil-
ling.
Ansættelse: Informationsmed-
arbejder: 200.000 kr. Medarbejde 
følger op på langavrige syge:
280.000 kr.

i l l f
IDAG
9-12: Nørhalne Hallen: Udstilling 
af Mona Precht. Arrangør: IFN’s 
Kunstvenner.
10-16: Aabybro Bibliotek: Udstil-
lingen "Matrikel-portræ tter" af fo-
tograf Trine Søndergaard. Arran-
gør: Aabybro Kunstforening. 
20 .00 : Biersted Skole: Koncert 
med Burnin  ed Ivanhoe.

Ole Lykkegaar 
(V): - Vi fasthol er
service.

go 

ner kroner i kassen, sag e 
han.

- Bu gettet er u tryk for 
ansvarlig og fornuftig øko-
nomisk politik me  et beske-
 ent oversku , og vi fasthol-
 er en go  service. Og  et



THIflTTnnTTTWp̂ ™
Forligsparternes 11 byrå s-

me lemmer fra Venstre, kon-
servative, SF og Lan sbyli-
sten ne stemte  e seks me -
lemmer fra Social emokrati-
et og Fremskri tspartiet 

SiD-forman  Erik Nielsen 
og tilli sman  for  en kom-
munale entreprenøraf eling,

-pm rm
over én nat i løbet af bu get-
fasen u en en politisk  iskus-
sion eller  ebat i fagu valge-
ne. Jeg kan go t forstå, at 
Venstre klapper i hæn erne. 
Men  et un rer mig, at SF og 
Lan bylisten er gået me , 
sag e Carl Laursen (S).

- I kaster jer u  på  ybt

in en  et sættes igang, sag e 
Carl Laursen.

Søgte in fly elsen
Erik Ingerslev forklare e, 
hvorfor SF var gået me  til 
u liciteringen.

- Vi hav e to mulighe er. 
Enten at hol e os u enfor og

KL og regering om realvækst
på 1 procent.

ikke få in fly else på u licite-
ringen eller gå me  i forliget 
og få in fly else, sag e Erik 
Ingerslev.

- Vi valgte in fly elsen. Og

borgm esteren.

Garanti til SiD
Desu en garantere e han, at 
bå e SiD og tilli smæn  vil 
blive in  raget i forhan lin-
gerne.

- Af elingen har  elti s-
pla ser, og  et er ikke hen-

KommunjTJ"miniri l.il l'r.r r
til, eller om  er skal oplages 
lån, sag e han.

Desu en un erstrege e 
Jørn Krogsgaar  (l<), at  er 
ikke var tale om en afvikling 
af materialegår en.

- Den vil kommunen alti  
have brug for, sag e han.

Undgik mange fyringer og takststigninger
FREDSPIBE: 
Social emo-
kratiet parat til 
nye opgaver og 
forhan linger

Af Martin Fran sen______

AABYBRO: Efter bu gettets 
ve tagelse fremhæve e borg-
mester Ole Lykkegaar  An-
 ersen (V) flere punkter i for-
liget, mens Social emokratiet 
markere e, hvilke knaster, 
 er betø ,  e ikke kunne være 
me .

Erik Ingerslev (SF) un er- 
trege e, at foræl rebetalin-
gen til børnehaver, SFO og 
 agpleje ikke steg fra  e nu-
væren e 30 procent af u gif-

terne. In en hav e Ole Lyk-
kegaar  An ersen gennem-
gået forliget i hove træk og 
peget på områ er, hvor tak-
sterne ikke kan hol es i ro.

Det gæl er for spil evan , 
hvor kommunen har brug for 
flere penge, såfremt ti spla-
nen me  renovering af kloa- 
kerne in en for 2 5 år skal hol-
 e. Det bety er stigning i tak-
sterne på 20 procent i år 2000 
og y erligere 20 procent i 
2001 og en nu 20 procent i år 
2002.

Attraktiv kommune
- Men me  bu gettet hol er 
vi fast i, at Aabybro er og bli-
ver en attraktiv bosætnings-
kommune me  pasnings-
garanti og en go   ecentral 
skolestruktur. Samti ig ne -
bringer vi gæl en til for-
syningsvirksomhe en og 
kommunens langfriste e 
gæl .

- Og vi kan lægge 1,4 millio-

i

Ole Lykkegaar  An ersen
(V): - Vi fasthol er en go 
service.

ner kroner i kassen, sag e 
han.

- Bu gettet er u tryk for 
ansvarlig og fornuftig øko-
nomisk politik me  et beske-
 ent oversku , og vi fasthol-
 er en go  service. Og  et

Carl Laursen (S): - Al
u licitering skal gennemgå
en  emokratisk proces.

sker u en  rastiske ne skæ-
ringer i personale, sag e han 
og hav e gerne set Social e-
mokratiets  eltagelse.

- Når bu gettet u møntes 
og analyserses, er  er ikke 
stor forskel på forligsparterne

og Social emokratiet, sag e 
borgmesteren.

Også Carl Laursen (S) be-
klage e, at byrå ets næststør-
ste parti ikke er me  i forliget.

- Men nu skal vi vi ere her-
fra. Det vi ikke kunne kapere 
var besparelser i a ministra-
tionen, besparelse ve  æn-
 ring af formuegrænsen i me-
 icintilsku , fremrykning af 
projekt Østerga e og u lici-
tering af kommunens entre-
prenøraf eling, sag e Carl 
Laursen.

Ting tromlet igennem
-Jeg regner me , at al tale om 
y erligere u licitering vil 
gennemgå en politisk  emo-
kratisk proces. Det egner sig 
ikke til bu getforhan linger, 
hvor et flertal tromler ting 
igennem, sag e Carl Laursen.

Jørn Krogsgaar  (K) kon-
statere e, at forligsparteme 
var parate til at se på fornyel-
se, omprioritering og tage nye

opgaver op. Erik Ingerslev 
hav e også set et bre ere for-
lig og mente, at  et kun var 
nuancer,  er skilte.

Behol er biblioteker
- Vi behol er biblioteker i alle 
bysamfun , hvilket er vigtigt, 
sag e han og me gav Social-
 emokratiet, at måske var  er 
regnet me  for stor en bespa-
relse ve  æn ring af me icin-
tilsku .

- Men så er  er lagt 1,4 mil-
lioner kroner i kassen at tage 
af, sag e Erik Ingerslev.

Annemie T. Pe ersen fra 
Lan sbylisten fan t  et vig-
tigt, at  er kommer en run -
kørsel ve  kry set GI. Lan e- 
vej/Tranumvej ve  Birkelse.

- Vores oplæg lå tæt på  e 
øvrige forligspartiers. Derfor 
kunne vi ikke sige nej, sag e 
hun om listens første bu get-
forlig.



Nye regler f r tilskud til medicin
: Formue  er ikke læ gere afgøre de for  edsat tilskud

Af Martin Fran sen______

AABYBRO: Fra årsskiftet
gælder  ye regler for det 
kommu ale tilskud til køb af 
medici . Det er ikke læ gere 
ale e ældres formue, me  he-
le i dtægtsforholde e, som 
afgør om ma  ka  modtage 
tilskud, og hvor stort det skal 
være.

Budgetforliget for år 2000 
betyder  emlig, at kommu-
 e  fraviger de   uvære de 
græ se, hvor ældre med for-
mue på over 35.000 kro er ik-
ke ka  få tilskud. Me  samti-
dig betyder forliget også, at 
der  æste år afsættes halvt så

ma ge pe ge som i år. Til-
skuddet falder fra 800.000 til
400.000 kro er.

- Tidligere var der med for-
muegræ se  e  automatisk 
græ se for tilskud eller ej, 
som i ma ge samme hæ ge 
har virket uretfærdig, sagde 
borgmester Ole Lykkegaard 
A derse  (V) i debatte  i by-
rådet, i de  æ dri ge  blev 
vedtaget.

Erik I gerslev (SF) supple-
rede med et reg estykke om 
de  hidtidige fremga gs-
måde, som heller ikke har væ-
ret i overe sstemmelse med 
love .

- De  siger  emlig, at der

"Æl rerå et er ikke en-
gang blevet hørt om for-
slaget. De får  et bare
som efterretningssag. Det
 uer ikke.1'
Carl Laurs n (S)

J. Æ

skal være e  i dividuel vurde-
ri g, sagde ha .

- Det er forkert, at e  pe -
sio ist med e  formue på me-
re e d 35.000 kro er og e  
pe sio  på 100.000 kro er ik-
ke ka  få tilskad,  år e  pe -
sio ist med e  formue u der
35.000 kro er og e  pe sio  
på 200.000 kr. ka  få, sagde 
ha .

Kommer til at gøre on t
Me  både Er st Christe se  
(FRP) og Carl Laurse  (S) pe-
gede på, at der med i dførel-
se  af de  ye regler også var 
medreg et e  besparelse på
400.000 kr. svare de til halv-
AcA&n n f A  å re  t i l  elm ri

- I ge  skal fortælle mig, at 
det ikke kommer til at gøre 
o dt på  oge , at der skal 
spares halvdele , sagde Carl 
Laurse .

Borgmestere  svarede, at 
der er lagt op til, at dem med 
størst behov får tilskud.

- De ældre, som har bedst 
råd, vil der blive taget tilskud 
fra, me  det er de perso er, 
som har bedst råd, sagde Ole 
Lykkegaard A derse .

Carl Laurse  var utilfreds 
med, at æ dri ge  ikke er 
blevet orde tligt diskuteret 
politisk.

- Ældrerådet er ikke e -
ga g blevet hørt om forslaget, 
Det duer ikke. Der skal være

Havgassen 
  oprørte vande

Havgassen sejler me  børnehavebørn og skal måske også kunne bruges af Naturskolen.

AABYBRO: Et samarbejde 
mellem Naturskole  og de 
kommu ale bør ehaver om 
sidst æv tes båd, Havgasse , 
ka  komme på tale.

I forbi delse med vedtagel-
se af budgetforliget skal det 
u dersøges, om Havgasse  
ka  bruges til i dtægsdækket 
virksomhed. Med a dre ord, 
ka  Havgasse  sejle pe ge 
hjem til ejer e,  emlig bør e-
haver e, der bruger Havgas-
se  med skipper Kræ  e ved 
roret til udflugter på Limfjor-
de  med bør e e.

Me  forslaget fremkaldte 
om ikke e  lille storm så e 
•fi-iotr  i-ioo i  xrrorlceo lpn i rvn e-

dag.
Socialdemokratiet ville sik-

re, at de  i dtægtsdække de 
virksomhed ikke går ud over 
i stitutio er es mulighed for 
at be ytte Havgasse .

- I stitutio er e har selv 
bedt om flere midler til Hav-
gasse , sagde Erik I gerslev 
(SF).

- Der er så to muligheder: 
E te  at sætte midler af på 
budgettet, eller lade Havgas-
se  selv skaffe i dtægter. Det-
te forslag giver i stitutio er-
 e mulighed for at tje e pe -
ge på ydelser med Havgasse 
- e  mulighed, de ikke har  u,
cflffrlp h a  

e  debat om det og ikke bare 
pludselig vedtages ved 2. be-
ha dli ge  af et budget, sag-
de Carl Laurse .

Er st Christe se  me er, 
at alle ø sker at spare på æld-
reområdet.

- Me  det er de ældre, der 
har skabt dage s samfu d, 
sagde ha .

A ) $

p s% -

- Det er klart, det er i stitu-
tio er es båd, me  for ek-
sempel ku  e et samarbejde 
med Naturskole  komme på 
tale, sagde ha .

Det faldt i god jord hos Jør-
ge  Helium (S).

- Hvis i dtægter e går til i 
i stitutio er e og ikke til 
kommu e , så er det ok for 
mig, sagde ha .

Carl Laurse  fa dt det e  
skam, såfremt i stitutio er e 
skal sælge deres eg e timer på 
Havgasse  i stedet for at bru-
ge dem på bør e e. Er st 
Christe se  (FRP) me er, 
Havgasse  skal sælges.



Østergade nærmere nyt udseende
BYM I BIE: Projekt med sivegade er rykket frem til år 2001

Af Martin Fran sen______

AABYBRO: Efter i flere bud-
getforha dli ger at have væ-
ret det faste pu kt, der blev 
skudt et år eller to ud i tide , 
er Østergade-projektet i Aa- 
bybro by u der dette efterårs 
forha dli ger pludselig ryk-
ket et år frem til ge  em-
førelse i år 2001.
Bag står forligsparter e Ve -
stre, ko servative, SF og 
La dbyliste , me s Socialde-
mokratiet ikke ka  se saglige 
gru de til at rykke udgifte  på 
3 millio er kro er frem til år 
2001 og  æste år bruge
150.000 kro er til projekte-
ri g af opgave .

- Det er e  kæmpe fejl at 
fremrykke projektet. Der er 
i ge  saglige begru delser. 
Hvis der ligger trafikpolitiske 
årsager bag, havde det været 
på si  plads, at de var taget 
med i trafiksikkerhedspla e  
i j a uar, me  det er de ikke, si-
ger Carl Laurse  (S).
Jør  Krogsgaard (K) oplyser 
derimod, at der fra skoler e i

k )  S

Aabybro ligger e  he ve del-
se om at få gjort Rolighedsvej 
og forholde e ved rutebilsta-
tio e  mere sikker 
for de bløde trafi-
ka ter.

- Desude  er det 
tåbeligt at sætte 
trafikko sule ter 
til at u dersøge, 
hvorda  trafiksik-
kerhede  ka  for-
bedres ved Øster-
gade, og så bare la-
de projektet gå i 
glemmeboge . 
Østergade-pro- 
jeketet er også e  
forskø  else af by-
e , siger Jør  
Krogsgaard.
I de  forbi delse 
peger Karlo Je se  
(V) på a dre byer, 
der er blevet for-
skø  et - Brovst,
Pa drup og Fjerritslev.

- Og det har betyd i g for 
ha dle de turister, hvorda  
der ser ud, og om der e  bæ k 
at sætte sig på, siger Karlo

(O/'/o

Je se .
Carl Laurse  me er, at 

ma ge a dre områder i kom-
mu e  også træ -
ger til e  a sigts-
løft i g.

- Me  vi ved 
godt, at år 2001 er 
et specielt år, siger 
ha  med he tyd-
 i g til det kom-
me de kommu al-
valg.
Erik I gerslev (SF) 
me er, det er væ-
se tligt, at der med 
projekteri ge   u 
bliver u dersøgt, 
om de tre millio er 
kro er slår til.

- Og der ér trafik-
problemer i midt-
bye . Der er ku  é  
mulighed. Det er at 
lade Østergade gli-
de over til at være

stillegade med plads til de 
bløde trafika ter, me er ha .

Er st Christe se  (FRP) er 
imod projeket. — Lad  u de  
sølle by være, siger ha .

•  Østerqa e-pro-
jekteti Aabybro
skulle gennemføres
for tre år si en, men
var for  yrt og blev
u sku t.
•  Det omfatter æn-
 ring af Østerga e
til at være sivega e
på stærkningen
Katte amsvej til
Rolighe svej.
•  Sivega en skal
bestå af fliser på he-
le vejen i samme ni-
veau som fortorvet
me  pla s til blø e
trafikanter.
•  I bu get 2000  er
 er næste år afsat
150.000 kr. til pro-
jektering og 3 mio.
kr. til projektet i år
2001.



Ja til tøjbutik
på In ustrivej
UENIGHED: Mere styri g af ha delslivet efterlyses
Af Martin Fran sen

AABYBRO: 1 a det forsøg har 
Lars og Dorthe K udse  fået 
tek isk udvalgs tilladelse til at 
åb e e  butik med h h m m
modetøj for u ge 
piger på I dustrivej 
14 i Aabybro.

Første a søg i g 
blev afvist, da lokal-
pla e  siger, at der 
skal være e  værk-
stedsdel tilk yttet 
et salg fra butik. Dette opfyl-
der a søg i g  ummer to 
med et syværksted på 13 kva-
dratmeter, me er et flertal i 
tek isk udvalg'. Det er udval-
gets SF’er, Erik I gerslev, dog 
ue ig i.

"Nu er  er alt
fra tøjbutikker
til storin ustri
på In ustrivej.1
Byrådsm dl m Erik
Ing rsl v, SF

- Jeg me er ikke, at vi for-
søger at styre, hvor ha dels-
livet skal foregå, og vi er ikke 
gode  ok til at sikre et godt 
ha delsmiljø i bye , siger

Erik I gerslev om 
sit  ej til at lade tøj- 
butikke  åb e.

- Der er tomme 
lokaler i Aabybro 
Ce tret, og allige-
vel tillader vi detail-
ha del på I dustri-
vej, siger Erik I -

gerslev.
- Hvis vi ville prøve at styre 

e  lille smule, hvor der skal 
være være ha delsmiljø, ville 
vi aldrig have tilladt tøjbutik-
ke  at åb e på I dustrivej.

Ha  skel er mellem salg af

cykler og WS-artikler, som 
ma  ikke køber hver dag, og 
salg af beklæd i g, sko og 
dagligvarer.

Åbnet op for alle
Lokalpla e  åb er mulighed 
for at have detailha del på I -
dustrivej, såfremt der er til-
k yttet e  værkstedsdel.

Dog blev tek isk udvalg 
e ige om at tage lokalpla e  
op til revisio , da der sidst i 
september blev givet dispe -
satio  til at åb e et revisio s-
firma på veje . Me  det ska 
der ikke ha delsmiljøet, me-
 er Erik I gerslev.

- Det er ikke e  god ide at få 
et liberale erhverv som revi-
sorer i d i ce tret.

Ha  me er, at tek isk ud-
valg med tilladelse  til e  tøj-
butik har åb et op for, at alle 
typer butikker og virksomhe-
der er velkom e på I dustri-
vej,

- Nu er der alt fra tøj butik-
ker til stori dustri. For ek-
sempel ville e  slagter ku  e 
få tilladelse til at åb e forret-
 i g på I dustrivej, hvis ha  
selv lavede leverpostej eller 
spegepølser, siger ha .

Desude  stiller ha  spørgs-
mål til tøjforret i ge s syv-
ærksted.

Det er ku  13 kvadratme-
ter stort. Gad vide hvad ar-
bejdstilsy et ville sige til det, 
spørger ha .

LO tager afsta d 
fra budgetforliget
Af Næstforman 
Lars Larsen
Nørr gad  26, Kaas, på v gn 
a f  LO Aabybros b styr ls :

BUDGETFORLIG: Der er
i dgået bugetforlig mellem 
Ve stre, Ko servative, Soci-
alistisk Folkeparti og La ds-
byliste  for Birkelse, som blev 
vedtaget på byrådsmødet 
o sdag 6. oktober 1999. 
De  e aftale betyder: I ge  
velfærdsbyg i g til de a satte 
på materialegårde . 
E trepre ørafdeli ge  skal 
skære  ed fra 26 a satte til 10 
a satte. Ma  vil udbyde alt 
arbejde i de  for området,

for 3,5 millio er kro er, for 
derved at spare 300.000 kro-
 er, tror ma !
Me  ma  ved det ikke. 
Spørgsmålet har ikke været 
drøftet i tek isk udvalg. 
Service  o verfor kommu e s 
borger forri ges, hvis ma  
he ve der sig på Rådhuset, 
idet tre stilli ger ikke skal 
ge besættes.
Spildeva dsafgifte  stiger 
med 20 proce t svare de til 
é  millio  kro er. De  ku  e 
 øjes med at stige med  i pro-
ce t for at udgifter og i dtæg-
ter passer samme .
LO Aabybro tage kraftig af-
sta d fra dette forlig. Især SF’s 
stilli g i de  e sag forstå vi ik-
ke.



R kade pa radhuset kan løse besparelse
©PSLå©: Nye stilli ger slåes op 
og a dre skal ikke ge besættes

Af Martin Fran sen______

AABYBRO: Budgetforliget
for år 2000 betyder, at der skal 
spares i de admi istrative stil-
li ger på rådhuset for 480.000 
kro er. Det skal ske ved at le-
dige stilli ger ikke ge besæt-
tes.

Me  de  e besparelse ka 

op åes ge  em e  rokade 
på rådhuset, da der samti-
dig skal opslåes  ye stil-
li ger med e  op orme-
ri g på sygedagpe ge-områ-
det samt a sættes e  imfor- 
matio smedarbejder.

Til sygedagpe ge-området 
har Ve stre, ko servative, SF 
og La dsbyliste  i budgetfor-

I alt skal 853.000
kr. spares på øko-
nomiu valgets om-
rå e.

»480 .000
kr. le ige stil-
linger genbe-
sættes ikke.
»339.000 kr.

Generel niveau-
sænkning på én pct.
#  22 .000 kr. poli-
tisk organisation.
•  12.000 kr. Er-
hverv og turisme.

liget afsat 280.000 kro er, 
me s der er sat 200.000 kro-
 er af til e  i formatio s-
medarbejder. I alt 480.000 
kro er.

Internt opslag
E  medarbejder skal a sættes 
til at følge op på la gtidssyge 
og hjælpe dem på arbejds-
markedet ige  og dermed 
sørge for e  opfølg i g på sy- 
gedagpe ge-området. Øko-
 omiudvalget har besluttet, 
at jobbet først opslåes i ter t.

- Hvis der kommer e  i -
ter  a søger, som får jobbet, 
ka  vi så vurdere, om de  stil-
li g, der bliver ledig et a det 
sted i kommu e , skal ge be-
sættes eller ej. Vi vil forsøge at 
besætte jobbet til opfølg i g 
på sygedagpe ge-området 
ved e  i ter  rokeri g, siger 
borgmester Ole Lykkegaard 
A derse .

Me  det betyder, at parter-
 e bag forliget sa dsy ligvis 
ikke straks op år de  pla lag-
te besparelse i år 2000. Det

udlig es dog delvist af, at 
kommu e  får e  række eks- 
tra-i dtægter fra opgaver 
med at projektere de  ye æld-
reboliger, oplyser borgmeste-
re .

Desude  er forvalt i ge  
 u bedt om at komme med et 
oplæg om, hvilke fu ktio er 
jobbet som i formatio s-

medarbejder skal i deholde.
- Der er stor forskel på, om 

jobbet skal bestå i at udforme 
de kommu ale breve til for-
ståeligt da sk, eller om perso-
 e  skal tæ ke strategier, der 
skal give kommu e  pr, og 
om i ter et-opgaver skal i d-
drages, siger Ole Lykkegaard 
A derse .

- Ua svarligt at i dføre '■5
IT • • ft/loWludliciteri g over e   at

Af Carl Vibech Laursen,
byrå sme lem og
gruppeforman .
Social emokratiet_______
Statimsv j 20, Bi rst d:

BUDGET: Politik er det muli-
ges ku st, skriver Lars Jacob-
se  Hasager som overskrift i 
et læserbrev, hvori ha  dels 
fremhæver SF’s "fortræffelig-
heder" i budgetforliget, dels 
på mærkværdigvis i ddrager 
Socialdemokratiet i si e be-
tragt i ger.

Du har ret i, Lars Jacobse  
Hasager, at politik ha dler 
om muligheder, me  du 
glemmer at skrive, at ma  bå-
de ka  sige ja og  ej til de mu-
ligheder, der opstår.

SF valgte at sige ja tak til de

Carl V. Laursen.

borgerlige, og Socialdemo-
kratiet valgte at sige  ej.

SF valgte, samme  med 
Ve stre og La dsbyliste , at 
sige ja til at  edsætte medici -
tilskuddet til de ældre fra
800.000 kr. til 400.000 kr., og i 
de  forbi delse skriver du i

dit læserbrev: ”Dette vil give 
et bedre og mere retfærdigt 
tilbud til dem, der ka  have 
behov for tilskud11.

Socialdemokratiet sagde 
 ej til  edsættelse . Vi me er 
ikke, at ma  ka  halvere et til-
skud og så samtidig påstå, at 
det bliver bedre og mere ret-
færdigt for borger e.

SF valgte ude  at bli ke, 
samme  med Ve stre og 
La dsbyliste , at sige ja til 
udliciteri g.

Socialdemokratiet valgte at 
sige  ej til udliciteri g ”over 
e   at“. Vi vil ger e diskutere 
udliciteri g, me  vi me er, 
modsat SF, at em et er alt for 
vigtigt til at blive tromlet 
ige  em ved et budget. Der 
bør først være e  bred politisk 
debat om mål og ko sekve -
ser. før e  så o m fa tte  d e  æ  -

dri g i de  politiske praksis i 
kommu e  bliver ge  em-
ført.

Det er for Socialdemokrati-
et uforståeligt, at SF ukritisk 
hoppede på Ve stres udlicite-
ri gslimpi d. Samme  med 
Ve stre og La dsbyliste  sid-
der I  u, billedlig talt, i e  op-
timistjolle, der er sejlet fra 
la d ude  hverke  ror eller 
sejl. I a er ikke, hvor I la der. 
Det er politisk ua svarligt. 
Jeg vil håbe, at SF har et poli-
tiskbagla d, dervilreddejeri 
la d.

Bla dt a det på gru d af 
halveri ge  af medici til-
skuddet og ukritisk udlicite-
ri g sagde Socialdemokrtaiet 
 ej til budgetforliget, Lars Ja-
cobse  Hasager, og det har vi 
det godt med, ikke blot i dag, 
m e  ocfså frem over.



Genvalg til
akti nærer
AABYBRO: Der var ge valg 
til de tre af aktio ærrådets  i 
medlemmer, som o sdag af-
te  var på valg.

Det var lagerchef Christia  
Je se , Aabybro, gårdejer 
Frode Sø dergaard Larse , 
Aabybro, og købma d Vag  
Tidselbak, Pa drup, der alle 
blev ge valgt.

Dermed blev der ikke plads 
i aktio ærrådet til de to  ye 
ka didater:

Mejeriejer Niels He rik 
Li dhardt Ha se , Aabybro, 
og klemsmed og byrådsmed-
lem Erik I gerslev Larse , 
Aabybro.

De øvrige seks medlemer af 
rådet, som ikke var på valg, er: 

Alice Justese , Alla  Je -
se , Poul Ver er Jørge se , 
Per Ba g Larse , Bru o Møl- 
gaard og Poul Østergaard.

PPR skal b  på Øster H vensvej
MBiflføfRt Forslag blev trukket me  gav a led i g til debat
Af Martin Fran sen

AABYBRO: Alle byrådsmed-
lemmer stemte o sdag afte  
for, at Aabybro Kommu es 
PPR-tje este skal have til hu-
se i lokaler e på Øster Ho-
ve svej. Lokaler e har tid-
ligere været be yttet af DLG, 
e  privat legestue og be yttes 
frem til årsskiftet som e  mid-
lertidig kommu al bør eha-
ve.

Me  det skete først efter, at 
Jør  Krogsgaard (K) havde 
opgivet si  modsta d og truk-
ket et forslag fra dagsorde e  
om, at kommu e  ige  skulle 
u dersøge muligheder e for 
at fortsætte i det fælleskom-
mu ale PPR-samarbejde, der 
er e  skolepsykolog-tje este. 
I august 1998 vedtog et e igt 
byråd, at Aabybro skulle træ-
de ud per 31. december 1999.

Me  Jør  Krogsgaard trak 
sit forslag, ligesom Socialde-
mokratiet havde foreslået, at 
pu ktet udgik.

I de  begru dede de  
ko servative viceborgmester, 
hvorfor ha  ø sker mulighe-
der e for et PPR-samarbejde

u dersøgt  ærmere.
- Me  vi drøftede det i de  

Ve stre- Ko servative grup-
pe i aftes (tirsdag, red.). Vi 
blev e ige om, at tide   u er 
så fremskrede , at vi ikke ka  
æ dre på beslut i ge  om 
ege  PPR-tje este. Derfor 
trækker jeg mit forslag, sagde 
Jør  Krogsgaard.

Debat om  ebatten
Derefter skulle byrådet tage 
stili g til, om PPR-tje ste  
skalle have til huse på Øster 
Hove svej samt frigive
150.000 kro er til i dret i g.

Me  da Jør  Krogsgaard 
atter ville remse si e bevæg-
gru de for at u dersøge mu-
ligheder e for et PPR-sam-
arbejde op, blev ha  mødt af 
modsta d.

Erik I gerslev poi terede, 
at de  debat ikke var til af-
stem i g, me  hørte til det 
forslag, Jør  Krogsgaard selv 
havde trukket. Derimod 
ha dlede det  u om at frigive 
pe ge e eller ej.

Det fik Jør  Krogsgaard til 
at tale om låg på debatte .

- Nu har vi e delig e  debat

i stedet for alle parade-
forestilli ger e, sagde ha .

Erik I gerslev (SF) lagde ik-
ke skjul på si  overraskelse.

-Jeg er dybt foru dret. Nu 
siger Jør  Krogsgaard, at ha  
ikke må udtale sig om det for-
slag, som ha  selv har trukket, 
sagde Erik I gerslev.

Desude  ville Carl Laurse  
(S) vide, om Jør  Krogsgaard 
var imod at frigive pe ge e 
og ville derfor have pu ktet til 
afstem i g. Samme svar ø -
skede Erik I gerslev.

-Jør  Krogsgaard er selv e  
del af budgetforliget, hvor der 
blev sat 150.000 kro er af til 
PPR-tje este , poi terede 
Erik I gerslev.

- Me   u vil ha  ikke frigive 
dem, u drede ha  sig.

I de  Jør  Krogsgaard 
stemte for, at Aabybros ege  
PPR-tje ste skal have til huse 
på Øster Hove svej fik ha  
ført e  komme tar til pro-
tokols.

- Jeg vil fortsat have u der-
søgt de øko omiske ko se-
kve ser ved e  i dtræde  i et 
fælleskommu alt PPR-sam-
arbejde, sagde ha .

Efter at have huset børn skal Øster Hovensvej fra næste år huse Aabybro Kommunes
PPR-tjeneste. a r k i v f o  o
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