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Karnapper eller e 
ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper 
i de ny ældreboliger i Biersted
Af Svend  le Jensen_____

AABYBRO: Skal en del af de 
ny ældreboliger ved Biersted 
Aktivitetscenter forsynes 
med karnapper, så der kom-
mer mere lys ind i lejlighe-
derne?

Det spørgsmål står ube-
svaret efter at byrådet har 
godkendt det såkaldte ske-
ma B i forbindelse med byg-
geriet.

På skema B godkendes de 
endelige udgifter ved bygge-
riet, som er  2 mio. kr.

Det var Dorthe Pedersen 
(V), som satte gang i den lan-
ge debat om karnapper. På 
tegningerne over byggeriet, 
som byrådet blev præsente-
ret for, kunne Dorthe Peder-
sen se, at tre af de otte ældre-
boliger, som vender mod 
nord, kun vil få lidt lys ind. 
Derfor foreslog hun en æn-
dring, så der sættes karnap-
per på.

- Det giver også mere 
rumfornemmelse. Det er 
små lejligheder, sagde hun.

Borgmester Ole Lykkega- 
ard (V) sagde, at byrådspoli-
tikerne havde haft et helt år 
til at reagere på tegningerne. 
Derfor fandt han det under-
ligt, at det først skete nu.

- Det er rigtigt, at vi så

skitser for et års tid siden. 
Men dengang sagde vi også, 
at karnapper ville være en 
god ide. Siden har vi ikke set 
noget til tegningerne, svare-
de Dorthe Pedersen.

- Det er rigtigt nok, at vi 
har set de her tegninger før, 
men vi kan vel spørge om det 
er muligt at få de karnapper 
med, lød det fra Carl Laur-
sen (S).

Også partifællen Jørn Hel-
ium mente, at der for et års 
tid siden blev gjort opmærk-
som på, at det ville være en 
fordel med de karnapper.

- Men ingen tog det åben-
bart højtideligt, sagde han.

Borgmesteren indvillige-
de i at få underøgt hvad kar-
napper koster.

Aabybro Kommune har 
solgt aktivitetscentret til Bo-
ligselskabet BSB, som skal 
stå for ombygning samt op-
førelse af de otte ældrebolio- 
ger. På den baggrund var 
Erik Ingerslev (SF) ikke i 
tvivl om, at hvis byrådet 
godkendte skema B for de 
endelige byggeomkostnin-
ger og derefter forlanger 
karnapper, så må kommu-
nen selv betale karnapperne.

-Jamen så lad os undersø-
ge priserne på karnapper og 
derefter forhandle med bo-

 fe Lykkegaard:! har haft
et år til at se på
tegningerne.

ligselskabet, foreslog borg-
mesteren.

- Nej nu må vi have styr på 
hvem der skal betale. Det 
kan ikke passe, at vi først skal 
sælge plejehjemmet og der-
efter fortsat skal have udgif-
ter på det. Sagen må udsæt-
tes, sagde Jørn Krogsgaard 
(K).

Ernst Christensen (FRP) 
glædede sig inderst inde 
over, at det nu måtte gå op 
for byrådspolitikerne, at 
selvbestemmelsen forsvin-
der, når man sælger kommu-
nal ejendom.

Ole Hermansen (V) slog 
fast, at hvis byrådet god-

Dorthe Pedersen: Allerede
for et år siden foreslog vi
karnapper.

kendte skema B, så blev byg-
geprojektet samtidig god-
kendt: - Vil vi have ændrin-
ger i projektet, må vi udsætte 
sagen, sagde han.

Borgmester Ole Lykkega- 
ard konkluderede, at hvis 
byrådet godkendte skema B, 
så vil byrådet være i den si-
tuation, at de ikke med sik-
kerhed kan få de karnapper 
som de så gerne vil have.

Alligevel blev der opnået 
enighed om, at godkende 
skema B, men samtidig un-
dersøge muligheden for for-
melt, teknisk og økonomisk 
at sætte karnapper på en del 
af lejlighederne.
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Et endeli t nej til karnapper
ÆLDRE: N e plej ehjemsboliger i Biersted er større end de n e i Birkelse
Af Martin Frandsen______

AABYBRO: B rådet sagde 
onsdag aften endeligt nej til 
a t forsøge at udvide eller få 
sat karnapper på de otte n e 
kommende plejehjemsboli- 
_ger i Biersted.

Det skete efter en debat, 
hvor også de n e pleje-
hjemsboliger i Birkelse samt 
en tidlig start på valgkam-
pen blev inddraget.

Dorthe Pedersen (V) fast-
holdt som tidligere i b råd 
og socialudvalg, at b ggeriet 
af de 36,6 kvadratmeter sto-
re plejehjemsboliger i Bier-
sted er for små, ligesom de 
ikke er fremtidssikret.

-Jeg kan ikke tage projek- 
tet til mig som mit, men jeg 
har et medansvar for det, 
sagde Dorthe Pedersen.

Sammen med Annemie

Pedersen (L) er hun utilfreds 
med, at politikerne ikke er 
blevet inddraget mere i ud-
formningen af b ggeriet. 
Begge efterl ste mere dialog 
med ældreorganisationer 
samt personale.

I mindretal
Da det i socialudvalget blev 
drøftet, om kommunen 
skulle forsøge at optage for-
handlinger med b gherren 
BSB om at få udvidet de 
planlagte boliger eller nøjes 
med at b gge seks, kom de to 
i mindretal.

- Vi er tre i socialudvalget 
fra Biersted, og jeg vidste, vi 
havde Annemie Pedersens 
støtte. Det giver fire, sagde 
Dorthe Pedersen.

De øvrige to fra Biersted 
er socialdemokraterne Jør-
gen Helium og Carl Laur-

sen. Og de fire var nok til et 
flertal til at anbefale for-
handling med BSB.

- Derfor var jeg meget 
skuffet, Carl Laursen, efter 
socialudvalgsmødet, sagde 
Dorthe Pedersen.

Derimod undrede det 
Carl Laursen, at der er 
utilfredshed med pro- 
jektet.

- Hele b rådet var eni-
ge om projektet, da vi satte 
det igang. Det er et smad-
dergodt projekt, sagde han.

- Vi har lige lavet pleje-
hjemsboliger i Birkelse, og 
der er boligerne meget min-
dre. De kommende boliger i 
Biersted vil være 30 procent 
større end boligerne i Bir-
kelse. Der har aldrig været 
nogle, som har klaget over 
størrelsen på boligerne i Bir-
kelse.

•  Projektet med otte 
plejehjemsboliger i Bi-
ersted blev vedtaget af 
byrådet 7. april 1999.

26. januar i år skal 
byrådet vedtage 

skema B for byg-
geriet. Byrådet 
vedtager, at det 

skal undersøges 
om lysforholdene i bo-
ligerne er gode nok, og 
om der kan forhandles 
med BSB om ændring 
af projektet efter øn-
ske fra Jørgen Helium 
(S) og Dorthe Peder-
sen (V).

•  I socialudvalget 8. 
februar redegøres der 
for, at lysindfaldet er 
det maksimale i følge 
lovens krav. Dorthe Pe-
dersen og Annemie 
Pedersen (L) fasthol-
der, atder størrelsen 
skal forhandles med 
BSB.
i l  De otte boliger i Bi-
ersted bliver på hver
36,6 kvadratmeter. De 
nye plejehjemsboliger i 
Birkelse er på 29 og 
ved Aabybro Plejehjem 
på hver 26,5 kvadrat-
meter.

- Og der ikke er tale om 
ældreboliger, men om pleje-
hjemspladser, sagde Carl 
Laursen og opl ste, at æl-
drerådet er blevet hørt og si-
ger god for b ggeriet.

Desuden gjorde han og 
Karlo Jensen (V) opmærk-
som på, at mest afgørende er 
plejen.

Også Jan Andersen (V) 
støttede projektet.

- Ingen steder i kommu-
nen er der plejehjem, hvor vi 
bliver nødt til at undsk lde 
for forholdene. Vi får i Bier-
sted et n t plejehjem med 
otte pladser, hvor beboerne 
lige uden for døren får 120 
kvadratmeter fællesareal til 
at d rke det fællesskab, der 
er så vigtigt, sagde han.

Erik Ingerslev (SF) pegede 
på, at undgangspunktet for 
projektet var opførelsen af

otte boliger og ikke størrel-
sen. Han ant dede, at debat-
ten udspringer af valgflæsk.

- Eneste bommert er, at 
der ikke var karnapper på fra 
starten. Så havde vi undgået 
at behandle sagen to gange i 
b rådet. Dette drejer sig ik-
ke om størrelser. Det hand-
ler om, at vi nu åbenbart skal 
i gang med en meget lang og 
opslidende valgkamp frem 
til den tredje tirsdag i no-
vember 2001, sagde han.

Ernst Christensen (FRP) 
pegede på, at alle de øvrige 
b rådsmedlemmer var enige 
om at sælge Biersted Aktivi-
tetscenter til BSB.

- Når I sælger kommunale 
b gninger, kan I ikke be-
stemme over dem mere. I 
har selv bedt om det, sagde 
han.

mailto:aabybro@nordjyske.dk
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U l iciterin  skal
af øres i byrå et
UåFSJiiT: Fravær gav en 3-3 afstemning i økonomiudvalget
Af Martin Frandsen______

AABYBRO: Det bliver mod 
forventning op til b rådet at 
beslutte, om kommunen 
skal ben tte sig af et sam-
arbejde med Kommunernes 
Landsforening om blandt 
andet de juridiske aspekter i 
udliciteringen af entrepre-
nørafdelingen.

Afstemningen om punktet 
i økonomiudvalget endte 
nemlig 3 mod 3, da forligs- 
partiernme måtte undvære

deres vanlige flertal.
Dorthe Pedersen (V) var 

nemlig fraværende på grund 
af s gdom, og hun havde ik-
ke sendt afbud til mødet.

Derfor endte øko-
nomiudvalgets behand-
ling af sagen med, at 
borgmester Ole L kke- 
gaard Andersen (V), Jørn 
Krogsgaard (K) og Erik In- 
gerslev (SF) anbefaler, at til- 
buddet om samarbejde med 
KL godkendes.

Derimod kan Ernst Chri-

s

•  Ved vedtagelse af bud-
gettet for 2000 blev for-
ligspartierne Venstre, kon-

servative, SF og Lands-
bylisten enige om at 
udlicitere for 3,5 mil-
lioner kroner af den

kommunale entrepre-
nørafdelings arbejder.
•  Forligspartierne forven-
ter, det vil give en besparel-
se på 300.000 kroner.

Flere oplysninger om 
de lukkede punkter på 
byrådsdagsordener
AABYBRO: - Kommunen 
forklarer ikke godt nok, 
hvad de lukkede punkter på 
b rådsdagsordenerne hand-
ler om. Det mener b råds-
medlem Erik Ingerslev Lar-
sen fra SF.

Under spørgetiden på b -
rådsmødet onsdag udbad 
SF-eren sig et svar på, hvor-
for kommunen ikke i sine 
dagsordener giver lidt mere 
konkrete opl sninger om, 
hvad de lukkede punkter 
handler om. Han henviste til 
de to lukkede punkter på b -
rådsdagsorden, hvor der 
kort og godt står henholds-
vis: Punkt 12: ”Arealerhver-

velse” og Punkt 13: "Låne-
ramme 99”.

- På internettet kan man 
gå ind og se eksempler på, 
hvordan man laver 
dagsordener i andre kom-
muner, og der kan man se, at 
det kan lade sig gøre at skri-
ve lidt mere om, hvad sager-
ne handler om uden at kom-
me i konflikt med offentlig-
hedsloven, sagde Erik In-
gerslev Larsen.

Borgmester Ole L kkega- 
ard Andersen (V) svarede, at 
det bør kunne lade sig gøre 
at skrive lidt mere udf lden-
de om, hvad de lukkede 
punkter indeholder.

(A

N

\

stensen (FrP), Carl Laursen 
(S) og Eva R tter (S) ikke gå 
ind for udlicitering på det 
foreliggende grundlag.

- Jeg har været s g nogle 
dage, og jeg fik ikke meldt 
afbud, siger Dorthe Peder-
sen.

- Det er helt klart en bom-
mert fra min side. Men sa-
gen har nu godt af at komme 
i b rådet, siger hun.

Det var i forbindelse med, 
at forliget for år 2000, at SF, 
Venstre, Landsb listen og

de konservative blev enige 
om at udlicitere en del af den 
kommunale entreprenør-
afdelings arbejder.

I den forbindelse var KL 
blevet bedt om komme med 
et tilbud om rådgivning om
udbudsprocessen, udbuds-
materialet, kvalitetssikring, 
kontraktindgåelse og med 
arbeideforhold.

Prisen vil være 77.910 kro-
ner plus udgifter til rejse og 
ophold.
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Uenighe  om boliger
og flygtninge
BYGGERI* Lokalplan sendt til høring
Af Martin Frandsen______

AABYBRO: Selv om det var 
en lokalplan, som var gen-
stand for torsdagens ekstra-
ordinære b rådsmøde, førte 
dagsordenens eneste punkt 
til en diskussion om for og i 
mod både almenn ttige bo-
liger og boligplacering af 
fl gtninge.

Jørn Krogsgaard (K) og 
Ernst Christensen (FrP) fik 
begge føj et særstandpunkter 
på det øvrige b råds beslut-
ning om at sende lokalplan
1.55 for boligområdet mel-
lem Banestien og Perikum-
vej ved Aab bro til høring i 
otte uger.

Lokalplanen åbner mulig-
hed for, at Boligselskabet 
BSB kan opføre almenn tti-
ge boliger på området. Sel-
skabet har planer om at b g-
ge 16 boliger, som skal stå 
klar til foråret 2001.

Kun parcelhuse
Jørn Krogsgaard tog for-
behold for sin stillingtagen 
ved en endelig vedtagelse af 
lokalplanen, efter at den har 
været til høring.

- Dette er en ændring af en 
lokalplan fra 1999 for et par-
celhusområde. Jeg er betæn-
kelig ved rummeligheden i 
delområde 2. Planen om 36 
boliger i delområdet er for 
mange, sagde Jørn Krogs-
gaard.

Det fik Erik Ingerslev (SF) 
til at reagere.

- Jeg forstår ikke, hvorfor 
almenn ttige boliger altid 
skal klumpes sammen ét 
sted. Denne lokalplan giver 
os mulighed for at få en vek-
selvirkning mellem almen- 
n ttige boliger og parcel-

huse, sagde Erik Ingerslev.
- Jørn Krogsgaard ønsker 

kun parcelhuse i området og 
ingen almenn ttige boliger. 
Men vi har behov for flere 
almenn ttige boliger. Der er 
en venteliste på 250, sagde 
han.

Jørn Krogsgaard stillede 
spørgsmål ved tallet 250. 
Han har hverken i udvalg el-
ler b råd set tal eller venteli-
ste, men Ernst Christensen 
gjorde opmærksom på, at 
opl sningen tidligere er til-
gået b rådet.

Attraktive områder
- Der er en stor stigningstakt 
i tilfl tningen til Aab bro, 
sagde Jørn Krogsgaard.

- Derfor er det b rådets 
ansvar at sørge for, at der at-
traktive områder, som folk 
kan fl tte til, sagde han.

Erik Ingerslev svarede:
-Jeg er ligeglad med, hvil-

ken t pe bolig folk vil have. 
Det er vigtigere, at vi kan 
skaffe de boliger, de vil have, 
sagde han.

Dorthe Pedersen (V) pe-
gede på, at en venteliste på 
250 ikke er et udtr k for, at 
de alle har et akut behov for 
en bolig.

- Den er et udtr k for, at 
mange skriver sig på venteli-
ste for at være sikre på, at de 
kan få en bolig, når de får be-
hov for det, sagde hun.

Forskelsbehandling
Ventelisten optog også Ernst 
Christensen, som ikke kun-
ne godkende lokalplanen.

- Der er ting i sagen, som 
påb der mig at sige nej, fik 
han ført til protokols.

Han stillede spørgsmål 
ved, om der var skjulte moti-

ver i dagsordenen. Han 
spurgte borgmester Ole 
L kkegaard Andersen (V) 
om, de n e planlagte boliger 
skal være med til at sikre 
fl gninge en permanent bo-
lig-

Borgmesteren opl ste, der 
er lavet en aftale med BSB.

- Vi skal modtage 30 fl gt-
ninge. Vi har aftalt med BSB, 
at kommunens råderet over 
almenn ttige boliger æn-
dres fra hver fjerde til hver 
anden, så vi kan anvise boli-
ger til fl gtninge i samtlige 
lokalområder i kommunen, 
sagde Ole L kkegaard An-
dersen.

- Samtidig har vi aftalt, at 
BSB kan få lov til at opføre 
flere boliger, så ingen dan-
skere på venteliste bliver 
skubbet bag i køen, sagde 
han om baggrunden for, at 
BSB b gger 16 boliger i Aa-
b bro og fire i Nørhalne.

Ernst Christensen mener, 
der sker en forskelsbehand-
ling.

- Ændringen af kommu-
nens råderet til hver anden 
bolig gør en forskelsbehand-
ling mellem fl gtninge og 
danskere, sagde han.

Erik Ingerslev påpegede, 
at det er borgere i Aab bro 
Kommune, som skal bo i bo-
ligerne, uanset hvor i verden 
personerne kommer fra.

Eva R tter (S) opl ste, at 
behovet for flere almenn t-
tige boliger ikke kun er et 
spørgsmål om boliger til 
fl gtninge. Behovet for flere 
boliger var både t deligt og 
blev diskuteret, før kommu-
nen skulle finde boliger til 
fl gtninge, sagde hun.

mailto:aabybro@nordjyske.dk
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illioner kroner ved 
m af 1999.
ilt set er det et for-
regnskab med over- 
driften af forretnin- 
tned en rimelig kas- 
dning, sagde borg- 
Ole L kkegaard An- 
V).

investeringes'
lddet på anlægs- 
bet sk ldes, at kom- 
tiar solgt b ggegrun-
1,4 millioner kroner 
Birkelse Plejecenter 
idreboliger for 11,6 
:r kroner. Ingen af 
itægter på samlet 16 
;r kroner var der på 
budgetteret med. 
vi har samtidig også

Borgmester  le
Lykkegaard Andersen (V)..

foretaget ekstra investerin-
ger på vores anlægsside. Vi 
har haft merudgifter til b g-
gemodninger i Teknologi-
parken og i Thomasminde- 
parken, hvor der er også op-
ført en børnehave, som blev 
større og d rere end forven-
tet, sagde borgmesteren.

Han pegede også på udgif-
ter på 1,8 millioner kroner 
til opførelse af SFO’er på 
Gjøl og i Biersted, og på 
kloakområdet har der været 
merudgifter på fire millio-
ner kroner, blandt andet i 
forbindelse med b ggemod-
ningen i Teknologiparken.

- Så udgifterne på anlægs-
regnskabet er ti millioner

.. og Carl Laursen (S)
glædede sig begge over
kommunens gode regnskab.

kroner større end budgette-
ret, slog Ole L kkegaard An-
dersen fast.

U dlicitering unødvendig
Gruppeformand for Social-
demokratiet, Carl Laursen, 
glædede sig over kommu-
nens sunde økonomi, 
som han forventer fort-
sætter.

- Og set i bakspejlet, vi 
vidste det godt allerede sid-
ste år, da vi havde budgetfor-
handlingerne. Derfor kunne 
budgetforhandlingerne ha-
ve været anderledes. Det er 
økonomisk ikke nødvendigt 
at foretage udlicitering af 
den kommunale materiel-

gårds arbejde. Men der er et 
politisk ønske om det, sagde 
Carl Laursen.

Jørn Krogsgaard (K) fulgte 
trop med roserne til regn-
skabet og anførte til Carl 
Laursen, at et godt regnskab 
i 1999 og ikke bet der, at 
man ikke fortsætter med at 
prøve at optimere regnska-
bet i år 2000.

- Vi skal fortsætte med at 
se på muligheder for at ska-
be et godt regnskab, så der 
bliver penge til den tilvækst, 
der vil være på blandt andet 
børnepasningsområdet, sag-
de Jørn Krogsgaard.

Salg af bygninger
Erik Ingerslev (SF) hæftede 
sig ved, at regnskabet stort 
set kom til at ligne det oprin-
delige budget.

- Det er positivt, at de pen-
ge, som vi har fået ved at sæl-

m

•  Driftsregnskabet gav over-
skud på 11,6 millioner kr. mod 
syv millioner i 1998.
•  Anlægsregnskabet viser 
overskud på 1,1 millioner mod

et underskud på 7,8 millioner 
kr. i 1998.
#  Årets resultat er et 
overskud på 8,5 milllioner 

kroner inden ændringer i 
kommunens likvide midler i

1999.11998 var overskuddet
900.000 kroner.
•   ommunens regnskab for 
1999 giver et overskud på 8,7 
millioner kroner. Dermed vok-
sede kassebeholdningen til
14,3 millioner kr. ved udgangen 
af 1999.

ge ejendomme og b gge-
grunde, ikke er blevet brugt 
til vores drift, men til n e 
anlæg og investeringer, som 
vi har behov for. Det er før-
ste gang, SF var med i et 
budgetforlig, og det er første 
gang i de 14 år, SF har været i 
b rådet, at vi har kunnet 
præsentere et så flot regn-
skab. Vi er tilfredse med det, 
vi har opnået ved at være 
med i forliget, sagde Erik In-
gerslev om regnskabet og 
budgettet for 1999.

Derimod fandt Ernst 
Christensen (FrP) ikke, at 
regnskabet er så flot endda.

- Det er jo flot på papiret. 
Men resultatet beror på en 
billig baggrund. Der solgt 
kommunale ejendomme for
11,6 millioner kroner, og der 
er opkrævet 12, 7 millioner 
kroner mere i skat end nød-
vendigt. Det er med til at 
p nte på tallene. Og en b g-
ning kan man kun sælge én 
gang, hvad bliver det næste, 
spurgte han.

Ole L kkegaard Andersen 
pegede på de ekstra investe-
ringer på anlægssiden.

- Ligesom man kun kan 
sælge en b gning én gang, 
kan man også kun købe en 
b gning én gang, sagde han.

Selv om Landsb listen ik-
ke var med i forliget bag 
budgettet for 1999, glædede 
også Annemie Pedersen sig 
over de positive tal, ligesom 
der salen rundt var ros til 
forvaltningen for den over-
skuelige årsberetning.



Lovor  og roser til
kommunens regnskab
PLUS: Kassen vokser med 8,7 til 14,3 millioner kroner
Af Martin Frandsen_______

AABYBRO: Der var næsten 
lutter lovord og roser til 
regnskab 1999 for Aab bro 
Kommune, da det onsdag 
aften blev godkendt på b -
rådsmødet..

Regnskabet viser et over-
skud på 11,6 millioner kro-
ner på den ordinære drift, li-
gesom der er et overskud på 
anlægsregnskabet på 1,1 
millioner kroner.

Årets resultat efter for-
s ningsvirksomhed er et 
overskud på 8,5 millioner 
kroner, og efter ændringer i 
kommunens likvide midler i 
1999 er der i alt 8,7 millioner 
kroner, som kan puttes i 
kommunekassen.

Den vokser dermed til
14,3 millioner kroner ved 
udgangen af 1999.

- Totalt set er det et for-
nuftigt regnskab med over-
skud på driften af forretnin-
gen og med en rimelig kas-
sebeholdning, sagde borg-
mester Ole L kkegaard An-
dersen (V).

Ekstra investeringer
Overskuddet på anlægs-
regnskabet sk ldes, at kom-
munen har solgt b ggegrun-
de for 4,4 millioner kroner 
og solgt Birkelse Plejecenter 
samt ældreboliger for 11,6 
millioner kroner. Ingen af 
disse indtægter på samlet 16 
millioner kroner var der på 
forhånd budgetteret med.

- Men vi har samtidig også

ge ejendomme o 
grunde, ikke er ble 
til vores drift, me 
anlæg og investeri i 
vi har behov for. E 
ste gang, SF var 
budgetforlig, og de 
gang i de Mår, SF h 
b rådet, at vi ha 
præsentere et så f 
skab. Vi er tilfredse 
vi har opnået ved 
med i forliget, sagd 
gerslev om regns1 
budgettet for 1999.

Derimod fand 
Christensen (FrP) 
regnskabet er så flo

- Det er jo flot pi 
Men resultatet ber 
billig baggrund. I  
kommunale ejende
11,6 millioner kron 
er opkrævet 12, 7 j 

kroner mere i skat 
vendigt. Det er m 
p nte på tallene. O; 
ning kan man kun 
gang, hvad bliver d 
spurgte han.

Ole L kkegaard i
pegede på de ekstra 
ringer på anlægssidi

- Ligesom man 
sælge en b gning 
kan man også kun 
b gning én gang, sa

Selv om Landsb  
ke var med i forl 
budgettet for 1999, 
også Annemie Ped< 
over de positive tal. 
der salen rundt va 
forvaltningen for d 
skuelige årsberetnir

Borgmester  le
Lykkegaard Andersen (V)...

foretaget ekstra investerin-
ger på vores anlægsside. Vi 
har haft merudgifter til b g-
gemodninger i Teknologi-
parken og i Thomasminde- 
parken, hvor der er også op-
ført en børnehave, som blev 
større og d rere end forven-
tet, sagde borgmesteren.

Han pegede også på udgif-
ter på 1,8 millioner kroner 
til opførelse af SFO’er på 
Gjøl og i Biersted, og på 
kloakområdet har der været 
merudgifter på fire millio-
ner kroner, blandt andet i 
forbindelse med b ggemod-
ningen i Teknologiparken.

- Så udgifterne på anlægs-
regnskabet er ti millioner

gårds arbejde. Men der er et 
politisk ønske om det, sagde 
Carl Laursen.

Jørn Krogsgaard (K) fulgte 
trop med roserne til regn-
skabet og anførte til Carl 
Laursen, at et godt regnskab 
i 1999 og ikke bet der, at 
man ikke fortsætter med at 
prøve at optimere regnska-
bet i år 2000.

- Vi skal fortsætte med at 
se på muligheder for at ska-
be et godt regnskab, så der 
bliver penge til den tilvækst, 
der vil være på blandt andet 
børnepasningsområdet, sag-
de Jørn Krogsgaard.

.. og Carl Laursen (S)
glædede sig begge over
kommunens gode regnskab.

kroner større end budgette-
ret, slog Ole L kkegaard An-
dersen fast.

Udlicitering unødvendig
Gruppeformand for Social-
demokratiet, Carl Laursen, 
glædede sig over kommu-
nens sunde økonomi, J tj
som han forventer fort- ■ T  
sætter. V s

- Og set i bakspejlet, vi 
vidste det godt allerede sid-
ste år, da vi havde budgetfor-
handlingerne. Derfor kunne 
budgetforhandlingerne ha-
ve været anderledes. Det er 
økonomisk ikke nødvendigt 
at foretage udlicitering af 
den kommunale materiel-

Salg af bygninger
Erik Ingerslev (SF) hæftede 
sig ved, at regnskabet stort 
set kom til at ligne det oprin-
delige budget.

- Det er positivt, at de pen-
ge, som vi har fået ved at sæl-

fil Driftsregnskabet gav over-
skud på 11,6 millioner kr. mod 
syv millioner i 1998.
•  Anlægsregnskabet viser 
overskud på 1,1 millioner mod

et underskud på 7,8 millioner 
k  kr. i 1998. 
j | |  m Årets resultat er et 
kp? overskud på 8,5 mililioner 
W kroner inden ændringer i

kommunens likvide midler i
1999.11998 var overskuddet
900.000 kroner.
•   ommunens regnskab for 
1999 giver et overskud på 8,7 
millioner kroner. Dermed vok-
sede kassebeholdningen til
14,3 millioner kr. ved udgangen 
af 1999.



Vk-C(J V

Tvivl om kommunens
HANDEL:
Salg af ejen-
domme 
vakte n  
debat 
i b rådet

Af Martin Frandsen_______

AABYBRO: Kommunens
salg af Biersted Aktivtets- 
center samt ældreboliger i 
Biersted og i Aab bro vakte 
n  debat i b rådet onsdag af-
ten. Ernst Christensen (Frp) 
mener, kommunen sælger 
for billigt og køber for d rt.

- Man sælger 21 kommu-
nale ejendomme for netto 
seks millioner kroner. Det 
koster cirka det samme at 
etablere den n e n e centra-
le genbrugsplads. Det er

mange ejendomme at give 
for en n  genbrugsplads, 
sagde Ernst Christensen, 
som er imod både salg af 
kommunale ejendomme og 
opførelsen af pladsen.

Men den sammenligning 
er langt fra virkeligheden, 
understregede Erik Ingers-
lev (SF).

For billigt
- Det er simpelthen for bil-
ligt. Det er manipulation, 
hvis folk får den opfattelse, 
at du siger sandheden. Så

vildleder du dem, sagde Erik 
Ingerslev til b rådskollega-
en.

Større regnestykke
SF’eren pegede på, det hører 
med til billedet, at ejendom-
mene er solgt for 16,3 mil-
lioner kroner. Men kommu- 
en skal deponerer ialt 4,45 
millioner og betale grund-
indskud på tre millioner 
kroner i forbindelse med 
handlen.

Jørn Krogsgaard (K) an-
greb også Ernst Christensen

for at sammenblande salg af 
ældreboliger og opførelse af 
en genbrugsplads.

- Med salget af ældre-
boligerne er vi med til at 
højne servicen for vores æl-
dre, sagde han.

Men Ernst Christensen 
fastholdte, det er en fallit-
erklæring, at en kommune 
er nødt til at sælge sine ejen-
domme for at få råd til at 
forbedre dem.

Ole L kkegaard Andersen 
lagde ikke skjul på, at salget 
af Biersted Aktivitetscenter

købman skab
og ældreboligerne er en god 
handel for kommunen.

De fem boliger og fire af-
lastningspladser ved centret 
bliver nemlig efter om- og 
tilb gning til 17 ældreboli-
ger. Samtidig bliver bolig-
erne på Stationsvej i Bier-
sted og Anlægsvej i Aab bro 
renoveret.

Staten betaler
- For de ældre er der tale om 
uændrede økonomiske for-
hold for at bo i de forbedre-
de boliger. Huslejen stiger,

men det gør bolig delsen 
også, så staten er medfinan- 
cierende. Vi får samtidig fle-
re boliger, et plejecenter i 
Biersted samt seks millioner 
kroner i kassen.

- Det er den måde, man fi-
nancierer ældrebolig-b g- 
geri på her i landet , sagde 
Ole L kkegaard Andersen.

Han anfægtede ikke Ernst 
Christensens opl sninger 
om, at udgifterne i forbin-
delse med etablering af den 
n e genbrugsplads vil løbe 
op i knapt 5,7 millioner kro-

ner.
- Selve pladsen koster 4,2 

millioner kroner. Udgifter-
ne til veje bliver forhåbent-
ligt også ben ttet til andre 
formål, da det st kke jord, vi 
har købt i forbindelse med 
genbrugspadsen, også er en 
udvidelse af vores er-
hvervsområde med plads til 
n e firmaer ved Knøsgaard, 
opl ste borgmesteren.



Krav om en b dr  sort ring af affald

k P

AABYBRO: Lovkrav om
bedre sortering af affald. 
Det er hovedårsagen til, at 
Aab bro Kommune lukker 
de lokaler genbrugspladser 
og i stedet anlægger en cen-
tral plads ved Aab bro for-
mentlig næste forår til en 
pris af 4,2 millioner kroner 
for selve pladsen.

Det budskab lå t deligvis 
borgmester Ole L kkegaard 
Andersen (V) på sinde, da 
han i b rådssalen debattere-

de med Ernst Christensen 
(FrP), hvorfor der skal an-
lægges en central plads.

Ernst Christensen kan 
nemlig ikke se logikken i, at 
personbiler fra eksempelvis 
Biersted og Nørhalne skal til 
at køre fra lokalsamfundene 
til Aab bro for at komme af 
med deres affald på en gen-
brugsplads.

- Der skal køre 30 til 40 bi-
ler for at komme af med den 
mængde affald, som kan væ-

re på en lastbil. Det er ufor-
ståeligt i disse tider, hvor der 
tales så meget om miljø, og 
at vi kører for meget i bil, 
sagde Ernst Christensen.

Først pegede Erik Ingers-
lev (SF) på, at kildesortering 
af affald skal øges, ellers vil 
kommunen skulle betale 
stadig større strafafgifter. 
Affaldsmængderne landet 
over skal nemlig bringes 
ned. Det skal ske ved at mere 
bliver genbrugt, og det kræ-

ver en bedre sortering af af-
faldet.

- For Aab bro Kommune 
vil det økonomisk være 
umuligt at drive de nuvæ-
rende fire lokale genbrugs-
pladser med den krævede 
grad af kildesortering. Der-
for er vi nødt til at etablere 
en central plads, hvor vi kan 
opf lde lovens krav om sor-
tering for at undgå straf- 
afgifter, supplerede borgme-
ster Ole L kkegaard..

Han pegede på Aalborg 
som eksempel, hvor der er to 
genbrugspladser til at servi- 
cere cirka 160.000 indb gge-
re.

B rådsmedlemmerne, på- 
nær Ernst Christensen, ved-
tog, at kommunen nu skal 
udarbejde en tidsplan for 
projektet og b ggemodnin-
gen af pladsen, som tidligst 
kan være klar til maj næste 
år.
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AABYBR 
Lukke e sager skal
være mere abne
OFFENTLIGHED: SF ønsker flere opl sninger i dagsordener
Af Martin Frandsen______

AABYBRO: For anden gang 
i dette forår stillede Erik In-
gerslev (SF) i b rådssalen 
spørgsmål om, kommunen 
ikke kan optræde mere 
åbent og de en bedre servi-
ce overfor offentligheden, 
når det drejer sig om sager 
på den lukkede dagsorden i 
b rådet. På den lukkede 
dagsorden bliver blandt an-
det behandlet alle sager om 
køb og salg med kommunen 
som partner.

Og på onsdagens liste var 
der to opført to sager. Den 
ene var bogført som ”Salg af 
jord i Aab bro“ og den an-
den som ”Køb af areal i Nør- 
halne“.

- Teksten må kunne til-
føres flere opl sninger, sag-
de Erik Ingerslev og nævnte 
et eksempel fra en anden 
kommune.

- Der står både matrikel-
nummer, størrelse på area-
let, og at man vil sælger. Fle-
re opl sninger vil give bor-
gerne mulighed for at følge

op på sagerne bagefter. De 
fleste sager, der bliver be-
handlet på den lukkede 
dagsorden, har også offent-
lighedens interesse, sagde 
Erik Ingerslev. Og borgme-
ster Ole L kkegaard Ander-
sen lovede på kommunens 
vegne, at der arbejdes hen 
imod mere opl sende 
dagsordener. De to lukkede 
sager var, som tidligere om-
talt i avisen, salg af areal ved 
centret til Favør samt køb af 
jord til n t boligområde i 
Nørhalne s d for Vadumvej.

mailto:aabybro@nordjyske.dk


Ringe u bytte af
kommunalt salg s , i ~ m

BYRÅD:Emst Christensen (FRP) føler sig dårligt behandlet
Af Martin Frandsen_______

AABYBRO: B rådsmedlem 
Ernst Christensen fasthol-
der, at kommunen har fået 
for lidt ud af at sælge ældre-
boliger og plejehjem til bo-
ligselskabet BSB. I det hele 
taget er Ernst Christensen 
imod, at kommunale ejen-
domme sælges.

- Kommunen har netto få-
et seks millioner kroner ud 
af at sælge 21 kommunale 
ejendomme til BSB. Det er 
ikke mange penge, og det 
svarer til det beløb, som det 
vil koste at anlægge den n e 
genbrugsplads, siger han.

- Og de seks millioner kro-
ner vil hurtigt få ben at gå 
på. Kommunen mister med 
salget af ældreboligerne 
samtidig en lejeindtægt på 
740.000 kroner om året. Det 
vil sige, at i løbet af otte år er 
de seks millioner kroner 
væk, siger Ernst Christen-
sen.

Under det seneste b råds-
møde i sidste uge gjorde

Ernst Christensen også op-
mærksom på sine s nspunk-
ter.

Men det fik Erik Ingerslev 
(SF) til at pointere, at det 
regnest kke var for billigt.

Erik Ingerslev pegede på, 
at kommunen fik et langt 
større beløb ud af salget af 
ældreboliger i Biersted og 
Aab bro samt salg af Bier-
sted Aktivtetscenter, nemlig
16,3 millioner kroner.

Manipulation
Men kommunen skal i for-
bindelse med salget blandt 
andet deponere 4,45 millio-
ner kroner og betale et 
grundindskud på tre millio-
ner kroner.

Derfor kaldte Erik Ingers-
lev sammenligningen fra 
Ernst Christensen mellem 
salg af ældreboliger og op-
rettelse af genbrugsplads 
samt fremskridtsmandens 
regnest kke for at være ma-
nipulation og vildledning.

- Jeg bliver besk ldt for at 
vildlede, fordi jeg siger, at

salget af 21 kommunale 
ejendomme kun giver kom-
munen seks millioner kro-
ner netto. Det vil sige, at 
man angriber mig for at sige 
sandheden. Den er jo også 
ilde hørt, siger Ernst Chri-
stensen.

- Der er ikke noget forkert 
i sammenligningen mellem 
salg af kommunale ejen-
domme og oprettelse af en 
n  genbrugsplads. Tværti-
mod er det opl sende, men 
den opl sning er man 
åbennbart ikke interesseret 
i. Og af mangel på saglige ar-
gumenter gik man over til 
uretfærdige personangreb, 
siger Ernst Christensen. Un-
der debatten i b rådet i sid-
ste uge anførte borgmester 
Ole L kkegaard Andersen 
(V), at salget af ældrebolig-
erne var en god handel, fordi 
boligerne bliver renoveret, 
der kommer flere pladser, og 
huslejen kommer ikke til at 
stige for brugerne, da staten 
er medfinancierende.



500 til bål 
og fest 
i Søparken

AABYBRO: Når der er tør-
vejr, kommer der omkring 
1000 mennesker til Aab bro 
Borgerforenings sankthans- 
fest ved Søparken i Aab bro. 
Og ved dette års fest og 
regnvej var 500 troppet op til 
underholdning trods det 
trælse vejr.

Sankthansfesten startede 
med, at 170 børn og unge var 
på skattejagt, men ingen 
kunne finde den, fortæller 
Jørn Mosgaard fra borger-
foreningen.

Dog blev der alligevel fun-
det en vinder, da Dennis 
Kristensen kom nærmest 
skatten. Nummer to og tre 
blev Jens Ole Eskildsen og 
Thomas Kirch.

Sang og folkedans
Derefter underholdte FDF 
Aab -Vedsted sammen med 
gæsterne fra Kuusankoski i 
Finland og Tallin i Estland. 
De sang og legede sanglege 
og gav opvisning i folkedans,

inden de sluttede deres un-
derholdning med diskodans.

Arets båltaler var b råds-
medlem Erik Ingerslev (SF).

Han talte om tolerance og 
intolerance, tr ghed og 
utr ghed, l s og mørke.

Med udgangspunkt i Mid-
sommervisen fortalte han 
om glæden ved l s, og at vi 
har det bedst med tr ghed 
og med det, vi kender.

Han sagde, at vi alligevel 
er nødt til at tage mod de 
mennesker, der er forfulgt 
rundt omkring i verden og 
være med til at give dem 
tr ghed samt lære dem vores 
kultur og normer, uden at de 
mister deres egen identitet.

Erik Ingerslev sagde, at en 
fremmed er en ven, du end-
nu ikke kender, og at han 
med sankthansbålet s m-
bolsk også afbrændte intole-
rance og utr ghed.

Derefter blev bålet tændt 
og skubbet ud på søen, og 
midsommervisen sunget.



 NSDAG DEN 28. JUNI 2000

Omkring 500 trodsede det dårli-
ge vejr og samlede sig ved 
Søparken, da Aab bro Borger-
forening afholdte Sankt Hans 
fest.

ch, der var 32 cm fra målet.
Derefter var der underhold-

ning ved FDF Aab -Vedsted 
samt deres gæster fra Tallin i 
Estland og Kuusankkoski, Fin-
land, der optrådte med sang, 
sanglege, folkedans og til sidst 
sluttede af med discodans.

Båltalen blev holdt af b råds-
medlem Erik Ingerslev Larsen, 
hvorefter bålet tændtes, og sam-
men sang man midsommervi-
sen.

Aftenen startede med en skat-
tejagt for børnene med omkring 
170 deltagere. Ingen formåede 
helt nøjagtigt at udpege, hvor 
skatten var begravet, men vinder

blev Dennis Kristensen, der kun 
ramte 25 cm fra målet. Anden 
pladsen gik til Jens Chr. Eskild- 
sen, der var 28 cm fra målet, og 
tredie pladsen fik Thomas Kir-

D  r kom ild  i bål t
s lv om v jr t var

m g t fugtigt.
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Grusveje satte spor
i byrå ets  ebat
VEDLIGEHOLDELSE: Veje bliver nedprioriteret
Af Martin Frandsen_______

AABYBRO: Vedligeholdelse 
af vejene og ændring af as-
falt- til grus-veje satte ons-
dag sine spor i det sidste or-
dinære b rådsmøde på den-
ne side af sommerferien.

Det skete, da b rådet skul-
le vedtage, hvilke asfalt 
og vedligholdelsesarbej- 
der, der skal ske af vejene 
i år og næste år.

Planen indebærer, at 
nogle asfaltveje bliver fræset 
op og nedprioriteret til grus-
veje, da de er for d re at ved-
ligeholde.

Andre asfaltveje vil kun få 
den mest nødvendige ved-
ligeholdelse. Det gælder 
særligt veje i Vildmosen, der 
på grund af bundforholdene 
i løbet af årene bliver så bug-
tede og bakkede, at der er ta-
le om en mellemting mellem 
at sejle og køre på vejene.

Efter et misl kket forsøg 
med knust genbrugsasfalt, 
bliver en 100 meter lang 
strækning på den østlige del 
af Sandelsvej fræset op til 
grusvej i år.

Det samme gælder næste 
år for den resterende del af 
Topskiftevej, som ikke alle-
rede er grusvej samt Østre 
Helledivej.

Nedprioriterede veje
Derudover er en lang række 
veje klassificeret som ”ned- 
prioterede veje“, der erstat-
ter kommunens tidligere 
udtr k om "opgivne veje“.

- Hvis der opstår et hul på 
de nedprioriterede véje, bli-
ver de selvfølgelig lappet.

ili El 11 Jill
•  Byrådet har nedprioriteret 
en række veje, der kun vil få en 
nødtørftig reparation:
•  På landet er det: Biersted 
Mosevej, Damvej, Engelands-
husvej, Engfogedvej, Fristrup 
 ærvej, GI.  jellerupsvej,  am-

merherrensvej, Nordkær-
vej, Rimmensvej øst, 
Sandelsvej, Skråvej, Sø- 
engevej, Søndergårds- 

vej, Søndre Rønvej, Top-
skiftevej, Øster Halne He-

devej, Østerkær Tværvej, Østre 
Helledivej.
•  I Nørhalne by er det  orns-
blomstvej, og i Birkelse by er 
det Sdr. Skalvej.
•  Sammenlagt er vejene på
119.000 kvadratmeter svaren-
de til ti procent af de nuværen-
de asfaltveje.

Hvis der er flere penge på 
budgettet, efter at vi har ud-
ført de øvrige asfaltarbejder, 
vil de få lagt n  asfalt på, sag-
de Aage Toftegaard (V), der 
er formand for teknisk ud-
valg.

- Der er ikke tale om, at vi 
opgiver vejene. De bliver 
nedprioriteret og vedlige-
holdt efter hens net til 
færdselssikkerheden, sagde 
Aage Toftegaard.

Efter Ernst Christensens 
(FrP) mening er der tale om 
en afvikling, at kommunen 
lader asfaltveje overgå til 
grus.

- Det er at sætte kommu-
nen 50 år tilbage i tiden at 
fræse asfaltveje op til grus-
veje, sagde han og opl ste at 
han ikke kan gå ind for b -
rådsflertallets beslutning.

Borgmester Ole L kkega-

ard Andersen (V) understre-
gede, at asfaltvejene skal be-
vares som asfaltveje så længe 
som muligt.

Ændringer
Erik Ingerslev (SF) kom ind 
på, at det kan blive aktuelt at 
se på prioteringslisten igen 
efter sommerferien.

- Efter amtets lukning af 
kr dset mellem Fristrupvej 
og Omfartsvejen kan der bli-
ve tale om en ekstra trafik på 
Engelandshusvej. Derfor 
kan det være, at denne vej al-
ligevel ikke skal nedpriorite- 
res, sagde han.

- Og alle ved, at vi prøver 
at vedligeholde alle vores 
veje bedst muligt inden for 
de givne økonomiske ram-
mer, sagde Erik Ingerslev.

Jan Andersen (V) fulgte 
trop og pegede på det uhen-
sigtsmæssige i, at også veje i 
b zoner var klassificeret 
som nedprioriterede.

Jørgen Helium (S) faldt 
over, at teknisk forvaltning 
kan udføre arbejdet billigere 
end private firmaer.

- Det vil jeg gerne have, I 
lægger mærke til, når vi se-
nere på året skal diskutere 
udlicitering, sagde han.

Skulle de nedprioriterede 
veje vedligeholdes som de 
øvrige, vil det over en 1 ti-
årig periode koste godt 4,4 
millioner kroner, opl ser 
teknisk forvaltning.

Omvendt vil en-
gangsudgiften til en opfræs- 
ning af alle de nedprioterede 
veje til grusveje være på godt 
3,1 millioner kroner.

mailto:aabybro@nordjyske.dk
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Nej til at hæve  katten
BIIDj ET: Politikerne på seminar om kommunens økonomi i weekenden
Af Martin Frand en______

AABYBRO: Hverken skat-
ten eller grundskylden bli-
ver sat op. D et siger borg-
mester Ole Lykkegaard An-
dersen (V), selv om Aabybro 
Kommune inden det kom-
mende budgetseminar i 
weekenden m angler ni mil-
lioner kroner i a t kunne yde 
den samme service overfor 
borgerne også næste år.

Venstre sidder på syv af de 
17 byrådssæder, og derfor 
tyder alt på, at skatten hol-
des i ro, og der skal bruges 
andre m etoder for at finde 
de manglende millioner.

U dgangspunktet er, at 
kom m unen vil fortsætte 
med at yde samme service 
som i år. D erfor er dette års 
driftsbudget blevet frem- 
skrevet med indtægter, ud-
gifter samt løn- og prisregu-
leringer. Resultatet er det 
tekniske budget for 2001 og

et minus på ni millioner kro-
ner.

- Venstre vil ikke være 
med til at dække undersku- 
det ved at sætte skattepro-
centen eller grundskylden 
op. Vi må se på muligheder 
for at spare på driftsbudget-
tet, og om der er ting på an-
lægsbudgettet, som kan ud-
skydes, siger Ole Lykkega-
ard Andersen.

En del af underskudet 
skyldes, at komm unen skal 
betale tre millioner kroner 
tilbage, som den fik for m e-
get i bloktilskud i 1999.

- De penge må jo stadig 
være at finde i kassen, siger 
han.

Ulven kommer
M en det er slet ikke sikkert, 
at det er så galt, m ener Soci-
aldemokratiet.

- Vi har jo set dette mange 
gange før, hvor det er lige-
som "Ulven kommer, ulven

kom m er”. M an siger, at u d -
gangspunktet er noget: rig-
tigt skidt, og der er behov for 
at spare. M en lad os nu vente 
og se, hvad der sker på bud-
getseminaret og høre oplæg-
gene fra forvaltningschef-
erne, siger Carl Laursen (S), 
der dog ikke mener, at be-
sparelser helt kan undgåes.

Socialdemokratiet deltog 
ikke ikke i forliget sidste 
gang, men går efter et bredt 
forlig.

Ska  en
- M en vi har jo vores øn-

sker og vores pris for at være 
med, siger Carl Laursen.

SF vil ikke afvise, at det 
kan blive nødvendigt at hæ-
ve skatten.

- Alternativet er at finde 
besparelser, m en det ligger 
fast, at SF ikke vil være med 
til at slække på serviceni-
veauet. Så hellere øge ind-
tægterne eller se kritisk på

nogle af de ting, vi har på an-
lægsbudgettet, siger Erik In-
gerslev.

Kommune i udvikling
Viceborgmester Jørn  Krogs- 
gaard (K) mener, at under-
skudet delvist skyldes, at 
kommunen er i udvikling.

- D et kræver, at det politi-
ske system er i bevægelse og 
bedre til a t om prioritere 
ting, som ikke længere er 
nødvendige, siger Jørn  
Krogsgaard,

- N år en ting først én gang 
har fået penge, er der en 
frygt for senere at prioritere 
anderledes og tage dem 
igen, siger han.

Ernst Christensen (FrP) 
udpeger som den eneste by-
rådspolitiker inden budget-
seminaret konkrete steder, 
hvor der kan spares.

- Lad være med at opføre 
den centrale genbrugsplads 
ved Knøsgaardvej. Så sparer

kom m unen omkring seks 
m illioner kroner. D er er ik-
ke en eneste borger, som kla-
ger over de decentrale plad-
ser, siger han.

H an kommer dog ikke ind 
på, a t der fra folketingets si-
de stilles større krav til sor-
tering og genbrug af affald. 
D et kræver investeringer i 
genbrugspladserne.

E t andet spareforslag om -
fatter arbejder som følge af 
lukning af det kommunale 
vandværk og renseanlægget 
på  jøl.

- Kom m unen har planer 
om at pum pe vand fra Vild-
moseværket i Biersted til 
 jøl. N år vandet så er brugt, 
skal det pumpes tilbage til 
Aabybro som spildevand, og 
efter en tur i renseanlægget i 
Aabybro skal det videre der-
fra. D et er frem og tilbage og 
frem, siger E rnst Christen-
sen.

- En vandledning til  jøl

vil koste 3,2 m illioner kro-
ner og en kloakledning til-
bage til Aabybro vil koste 
knapt syv millioner kroner. 
D et er penge, som kan og 
bør spares, siger E rnst Chri-
stensen.

H an tilføjer, a t dette for-
slag betyder, a t kom m unen 
skal investere i renseanlæg-
get på  jøl.

- Desuden er der i budget-
te t sat tre  m illioner kroner 
af til ændring af Østergade i 
Aabybro. D et er e t luksus-
projekt og kan spares væk. 
Og ved at skære 20 procent i 
folkeoplysningen kan kom-
m unen spare en halv million 
kroner, siger han.

Annemie Pedersen fra 
Landsbylisten forventer, at 
der kommer en løsning på 
budgetsem inaret og vil på 
forhånd ikke udelukke nogle 
muligheder.

JRi P fcli?
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SF ikke vil vær
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 iger Erik Inge



GUST 2000 LOKALSEKTION Aabybr  9

ro@nordjy ke. dk

 il a  hæve ska  en
litikerne på seminar om kommunens økonomi i weekenden

et minus på ni m illioner kro-
ner.

at- - Venstre vil ikke være
il i- med til a t dække undersku-

>rg- det ved at sætte skattepro-
An- centen eller grundskylden
bro op. Vi må se på m uligheder
1111 - for at spare på driftsbudget-

i tet, og' om der er ting på an-
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En del af underskudet 
I de skyldes, at kom m unen skal

or betale tre  m illioner kroner
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ide - De penge må jo stadig

være at finde i kassen, siger 
at han.
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,ICC Ulven kommer
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del gange før, hvor det er lige-
<>)• som "Ulven kommer, ulven

kom m er”. M an siger, at ud-
gangspunktet er noget rig-
tigt skidt, og der er behov for 
at spare. M en lad os nu vente 
og se, hvad der sker på bud-
getsem inaret og høre oplæg-
gene fra forvaltningschef-
erne, siger Carl Laursen (S), 
der dog ikke mener, at be-
sparelser helt kan undgåes.

Socialdemokratiet deltog 
ikke ikke i forliget sidste 
gang, men går efter et bredt 
forlig.

Sk tters
- M en vi har jo vores øn-

sker og vores pris for at være 
med, siger Carl Laursen.

SF vil ikke afvise, at det 
kan blive nødvendigt at hæ-
ve skatten.

- Alternativet er at finde 
besparelser, m en det ligger 
fast, at SF ikke vil være med 
til at slække på serviceni-
veauet. Så hellere øge ind-
tægterne eller se kritisk på

nogle af de ting, vi har på an-
lægsbudgettet, siger Erik In-
gerslev.

Kommune i udvikling
Viceborgmester Jørn  Krogs- 
gaard (K) mener, at under-
skudet delvist skyldes, at 
kom m unen er i udvikling.

- D et kræver, at det politi-
ske system er i bevægelse og 
bedre til at om prioritere 
ting, som ikke længere er 
nødvendige, siger Jørn  
Krogsg'aard,

- N år en ting først én gang 
har fået penge, er der en 
frygt for senere at prioritere 
anderledes og tage dem 
igen, siger han.

Ernst Christensen (FrP) 
udpeger som den eneste by-
rådspolitiker inden budget-
sem inaret konkrete steder, 
hvor der kan spares.

- Lad være med at opføre 
den centrale genbrugsplads 
ved Knøsgaardvej. Så sparer

kom munen omkring seks 
millioner kroner. D er er ik-
ke en eneste borger, som kla-
ger over de decentrale plad-
ser, siger han.

H an kommer dog ikke ind 
på, at der fra folketingets si-
de stilles større krav til sor-
tering og genbrug af affald. 
D et kræver investeringer i 
genbrugspladserne.

E t andet spareforslag om -
fatter arbejder som følge af 
lukning af det kommunale 
vandværk og renseanlægget 
på  jøl.

- Kom m unen har planer 
om at pumpe vand fra Vild- 
moseværket i Biersted til 
 jøl. N år vandet så er brugt, 
skal det pumpes tilbage til 
Aabybro som spildevand, og 
efter en tu r i renseanlægget i 
Aabybro skal det videre der-
fra. D et er frem og tilbage og 
frem, siger Ernst C hristen-
sen.

- En vandledning til  jøl

vil koste 3,2 millioner k ro -
ner og en kloakledning til-
bage til Aabybro vil koste 
knapt syv millioner kroner. 
D et er penge, som kan og 
bør spares, siger Ernst Chri-
stensen.

H an tilføjer, at dette for-
slag betyder, at kommunen 
skal investere i renseanlæg-
get på  jøl.

- Desuden er der i budget-
tet sat tre  millioner kroner 
af til ændring af Østergade i 
Aabybro. D et er et luksus- 
projekt og kan spares væk. 
Og ved at skære 20 procent i 
folkeoplysningen kan kom-
m unen spare en halv million 
kroner, siger han.

Annemie Pedersen fra 
Landsbylisten forventer, at 
der kom m er en løsning på 
budgetsem inaret og vil på 
forhånd ikke udelukke nogle 
muligheder.

Jlfl

m M
Hverken  katten eller
grund kylden  tiger, lover
borgme ter Ole Lykkegaard
Ander en.

SF ikke vil være med til at
 lække på  erviceniveauet,
 iger Erik Inger lev.



Lange kontrakter
vækker di ku  ion ^
å iS få i:  Byråd bør ikke hænge efterfølgere op på lange aftaler
Af Martin Frand en______

AABYBRO: Principperne
blev pudset af under byrå-
dets debat om EU -udbuddet 
af kommunens forsikringer.

Erik Ingerslev (SF) er 
nemlig imod, a t byrådet kan 
indgå kontrakter og aftaler, 
der række længere end fire 
år.

- D et er principielt for-
kert, at vi kan indgå kontrak-
ter, der er længere end den 
byrådsperiode, vi er valgt 
for, sagde Erik Ingerslev.

- D et er af samme årsag, at 
reglerne for EU -udbud højst 
tillader fem årige kontrak-
ter. EU -parlam entet er 
nemlig valgt for en fem årig 
periode, Hvis vi skal følge 
det samme princip, må vi

kun indgå kontrakter, der er 
fire år lange. På den måde 
forpligtiger vi heller ikke det 
kommende byråd med afta-
ler, som vi har indgået, sagde 
Erik Ingerslev.

Borgmester Ole Lykkega- 
ard Andersen (V) påpegede, 
a t det efterfølgende byråd 
også får mulighed for at tage 
stilling til forsikringsaftaler-
ne, da de vil udløbe i den 
kommende byrådsperiode.

- Desuden er der de øko-
nomiske aspekter i, at en 
fem årig aftale gerne er bil-
ligere end en aftale på tre år. 
Og vi ville få meget travlt, 
hvis alle kommunens aftaler 
pludselig udløb samtidig 1. 
januar ved en ny byråds-
periode, tilføjede han.

Erik Ingerslev afviste ar-

gum entet om billigere lange 
aftaler.

- Da vi i økonomiudvalget 
gennemgik tilbudene, var vi 
enige om en aftale på tre år. 
M en det viste sig, at vi skulle 
tage en fem årig aftale, fordi 
det stod der i udbudsm ate-
rialet, som var sendt ud. Vi 
m åtte ikke bagefter ændre i 
det, sagde han.

D et var dog et enigt byråd, 
som vedtog en aftale om 
kommunens forsikringer de 
kommende fem år.

D er blev nemlig tilføjet, at 
ved fremtidige EU-udbud 
skal politikerne have sager-
ne, inden de sendes i udbud, 
så de kan tage stilling til, 
hvor lang tid kontrakterne 
eventuelt skal løbe.



Bredt forlig med knaster ^
BUD ET: Politikerne i Aabybro er nu på jagt efter syv millioner kroner
Af Mar in
Frandsen

AABYBRO: Onsdag aften er 
kommunens budget for 2001 
til førstebehandling i byrå-
det, m en endnu er der et par 
knaster, som forhindrer et 
ellers bredt forlig.

D et er uenighed om  tak-
sterne for a t have børn i dag-
institutioner skal stige eller 
ej. Alternativerne er yder-
ligere besparelser, tage pen-
gene i kommunekassen, el-
ler forhøjelse af grundskyld 
eller skat (se andet sted på si-
den).

Udgangspunktet for for-
handlingerne er ændret ef-
ter, at formand for Kom m u-
nernes Landsforening, An-
ker Boye (S), og finansmini-
ster Mogens Lykketoft har

korrigeret deres aftale om 
ram m erne for kom m uner-
nes økonomi.

For Aabybro Kommune 
betyder det, a t der nu  mang-
ler 1,5 millioner kroner 
mindre. D er skal altså 
findes syv millioner 
kroner for, at det nuvæ-
rende driftsbudget og 
service overfor borgerne 
kan fremskrives og videre-
føres næste år.

Inden budgetforhandlin-
gerne pegede borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) på, at omkring tre millio-
ner kroner kan tages i kas-
sen, da en del af de manglen-
de millioner skyldes tilbage-
betaling af for meget mod-

•  Der mangler syv milli ner 
kr ner i, at den nuværende 
service kan føres videre næ-

ste år,  g at driftsbudgettet 
på 280 mi . kr. hænger 
sammen. Anlægsbud-
gettet er på 24 mi . kr.

•  Taksterne f r at få 
passet børn i dagpleje er 
1.790 kr.  m måneden i 11 
måneder  m året. Børneha-
ve: 1.248 kr.SFO 1:850 kr. 
SFO II: 618 kr.

•  Ved at øge f rældrenes 
brugerbetaling fra 30 til 32 
pr cent vil prisen f r dagple-
je stige med 120 kr.  m må-
neden  g 80 kr. f r børneha-
ver.
•  En hævelse af grundskyl-
den på én pr mille vil give 
k mmunen en ekstra ind-
tægt på 700.000 kr.
•  K mmuneskatten er på 21 
pr cent  g grundskylden på 
20 pr mille.

taget bloktilskud tidligere.
Følger politikerne dette, 

skal der findes omkring fire 
millioner kroner i besparel-
ser eller i ekstra indtægter,

før driftsbudgettet på 280 
millioner kroner hænger
sammen.

Forvaltningen er kom m et 
med et forslag om, hvordan

pengene kan findes, og ud 
fra dette har politikerne dis-
kuteret mulighederne.

Ole Lykkegaard Andersen 
ser gode chancer for e t bredt 
forlig mellem Venstre, Soci-
aldemokratiet, SF og kon-
servative.

- D er er vist stor forståelse 
for at få budgettet til a t pas-
se. Budgettet er også politi-
kernes vigtigste opgave. Vi 
er enige om  mange af punk-
terne, m en der er et par kna-
ster, siger borgm esteren, der 
inden forhandlingerne oply-
ste, at Venstre ikke vil være 
med til at hæve skat eller 
grundskyld.



Må ke bliver det dyrere at få pa  et børn i den kommunale dagpleje og i børnehaverne.

SF imod  t hæve priser 
for børneh vepl dser
KAMEL Socialistisk Folkeparti har svært ved at sluge 
øget brugerbetaling for pladser i daginstitioner
Af Martin Frandsen______

AABYBRO: SF har ikke op-
givet at være dansepartner, 
når der spilles op til de afgø-
rende forhandlinger om et 
budgetforlig.

M en de nuværende drøf-
telser om eventuelt at øge 
forældrenes betaling for at 
have børn i de kommunale 
daginstitutioner giver SF 
problem er med at holde ryt-
men.

Inden budgetforhandlin-
gerne m eldte borgm ester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) ud, a t Venstre ikke er til 
sinds at hæve skatten eller 
grundskylden.

I stedet er besparelser og 
øgede indtægter ved at hæve 
daginstitutions-taksterne 
samt deltagerbetalingen for 
den kommunale musikskole 
blandt emnerne.

- Vi vil have m eget svært 
ved at sluge, at forældrne 
skal til at betale mere for at 
få passet deres børn i de

kommunale institutioner, si-
ger Erik Ingerslev.

- D et strider imod kom -
munens indsats for at trække 
flere borgere og børnefam i-
lier til, blandt andet via gode 
og billige daginstitutions-
pladser, siger Erik Ingerslev 
fra SF, der sidste år deltog i 
partiets første budgetforlig i 
Aabybro Kommune nogen-
sinde.

Dyrere ins i u ioner
N u svarer forældrenes beta-
ling til 30 procent af kom-
munens udgifter ved en 
plads i dagpleje eller børne-
have.

Forældrene betaler 1.248 
kroner om måneden for at 
have deres barn i børnehave 
og 1.790 kroner for en plads i 
dagplejen.

Loven åbner mulighed for 
en brugerbetaling på 32 pro-
cent i 2 001. D et vil være stig-
ning på cirka 80 kroner om 
m åneden for en børnehave-
plads og cirka 120 kroner for

dagplejen.
I 2002 må brugerbetalin-

gen stige yderligere til 33 
procent.

Brugerbetalingen for en 
plads i SFO er på 37 procent, 
og her er der in tet loft i lo-
ven for forældrenes beta-
ling.

- Vi synes, det er en meget 
dårlig løsning at hæve tak-
sterne. I stedet kan vi sætte 
skatten eller grundskylden 
op eller tage flere peng£_i„ 
kassen, siger Erik Ingerslev.

“ ^F o rh ø je lse  af grundskyl-
den med en promille vil give 
kom m unen en ekstra ind-
tægt på 700.000 kroner, men 
det synes Venstre ikke at vil-
le acceptere i følge borgme-
sterens udmelding inden 
forhandlingerne.

- D er er stadig muligheder 
for, at vi kan være med i et 
forlig. D et er jo et spørgsmål 
om at give og tage, m en det 
er meget svært, når det gæl-
der vores hjerteblod, siger 
han.



ink Inger lev og SF er ikke meget for  tigning i
ak terne for dagin titutioner.

S med 
i f rhand-
lingerne

AABYBRO: Sidste år var So-
cialdem okratiet ikke med i 
budgetforliget, m en meget 
tyder på, at byrådets næst-
største parti ikke kom m er til 
at stå uden for døren to  år i 
træk.

- Forhandlingerne ser m e-
get positive ud, og set fra 
min stol er der gode mulig-
heder for at indgå i e t forlig, 
siger Eva Rytter (S).

- Vi vil altid gerne deltage i 
et forlig og få indflydelse. 
M en nogle gange kan man 
bare ikke være med, fordi 
det indeholder ting, som 
m an ikke kan acceptere, si-
ger hun.

Socialdemokratriets nye 
form and for byrådsgruppen 
afviser, det har betydning, at 
Socialdemokratiet ikke var 
med i forliget sidste år, og at 
det ville se dårligt ud, hvis 
partiet to år i træk ikke del-
tog i et forlig.

- D et ville ikke nødvendig-
vis være dårligt at holde sig 
ude af forliget to gange i 
træk. D et afhænger af, om vi 
kan acceptere indholdet i 
forliget eller ej, siger Eva 
Rytter.
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FILM FOR BØRN
SI Tirsdag f rmiddag er der en halv time 
med film f r børn på Gjøl Bibli tek. Filmene 
er L k m tivet Th mas, Bananer i pyjamas 
 g Den Lille Ridder.

Anlæg budget  ætter rekord
S P å iE IN if: Væksten i kommunens driftsbudget skal drosles ned
Af Martin Frand en______

AABYBRO: E t enigt byråd 
vedtog onsdag aften a t sende 
det tekniske basisbudget vi-
dere til anden behandling. 
Dog foregår der samtidig 
forhandlinger om ændrin-
ger af budgettet i form  af be-
sparelser eller øgede ind-
tægter for op mod fem mil-
lioner kroner.

Basisbudgettet viser kom -
munens økonomi i 2001 ef-
ter løn- og pristalsregulerin-
ger, hvis det nuværende ser-
viceniveau også skal gælde 
næste år. Og for at det skal 
hænge sammen, skal kom -
m unen finde syv millioner 
kroner.

Desuden indeholder bud-
gettet e t for Aabybro Kom-

mune rekordstort anlægs-
budget på 24 m illioner kro-
ner.

I byrådet synes der at være 
enighed om, a t et par af de 
m anglende millioner på 
driften kan hentes i den vel-
polstrerede kommunekasse.

- M en dette budget har en 
realvækst på 5,9 procent, og 
det er for meget. Regeringen 
og Kommunernes Lands-
forening har indstillet, at 
væksten i kom m unerne må 
være omkring 1,5 procent. 
Derfor må vi prim ært se på 
områder, hvor vi kan justere 
på driftsbudgettet og prøve 
at få dæm pet væksten, sagde 
borgm ester Ole Lykkegaard 
Andersen (V) i byrådssalen.

- Vores anlægsbudget er 
rekordstort, m en det inde-

holder kun ting, som vi ved 
skal laves før eller siden, sag-
de borgmesteren.

Udtryk for udvikling
SF’s Erik Ingerslev lagde 
vægt på, at den høje vækst 
også er et udtryk for, a t kom -
m unen er i udvikling og ikke 
udtryk for at selve service-
niveauet er steget som så-
dan.

- D et bliver svært at finde 
besparelser for fire til fem 
millioner kroner på driften. 
Og hvis m an gør det, kan vi 
meget vel senere blive tvun-
get til a t give tillægsbevillin-
ger, og så er vi lige vidt, sag-
de han.

Jørn  Krogsgaard slog fast, 
at uanset om serviceniveau-
et er steget eller ej, er den

store realvækst i budgettet 
til stedet.

- Og det skal vi holde i ave, 
sagde han.

E rnst Christensen pegede 
på de mange millioner, der 
skal bruges på nye anlæg.

- H erunder fejlinvesterin-
ger. E t anlægsbudget på 24 
m illioner kroner. D et kan 
m an kalde storhed, mens 
forslaget i budgettet om op-
tagelse af lån for 8,5 millio-
ner kroner er det modsatte, 
sagde han ironisk.

Socialdemokratiets Eva 
Rytter pegede også på, at 
kom m unen er i udvikling, og 
det koster penge.

- Budgettet er en så vigtigt 
ting, at der skal socialdemo-
kratiske synspunkter med, 
sagde hun.
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Forlig mellem borgerlige og S
BUD ET: Skat og grundskyld holdes i ro - men det bliver dyrere at få passet børn
Af Mar in
Frandsen

AABYBRO: N atten  til fre-
dag blev Venstre, Socialde-
m okratiet, de konservative 
og Landsbylisten enige om 
et budget for kommunens 
økonomi næste år.

D et betyder, a t hverken 
skatten eller grundskylden 
stiger. D et gør derimod for-
ældrenes betaling for at få 
passet børn  i dagpleje, bør-
nehave eller SFO.

Desuden er renoveringen 
af Østergade i Aabybro end-
nu en gang skubbet ud i ti-
den, til år 2001. M en næste 
år bliver der råd til en pro-
jektering af opgaven.

På bundlinien viser for-
liget e t minus på 916.000 
kroner, som financieres af 
kommunekassen.

Forligsparterne har sparet
2.681.000 kroner på drifts-
budgettet og reduceret an-
lægsbudgettet med cirka 2,4 
m illioner kroner efter ud-
skydelsen af renoveringen af 
Østergade.

I stedet er der i 2002 sat tre 
m illioner kroner af til pro- 
jektet.

- Samtidig med besparel-
serne styrker vi serviceni-
veauet på ældreområdet 
m ed tre millioner kroner. Vi 
skal bruge flere penge til 
pasning af børn, fordi bør-
netallet er stigende. Vi skal 
bruge flere penge til anbrin-
gelse og betaling for børn  og 
ældres ophold på institutio-
ner, siger borgm ester Ole 
Lykkegaard Andersen (V).

H an er tilfreds m ed afta-
len, som efter borgm este-
rens m ening fastholder en 
god service i kommunen.

- D er bliver en lille stig-
ning i forældrebetalingen 
for børnepasning, m en det 
er bedre end, at vi m åtte 
skære i kvaliteten af pasnin-
gen ved at sætte norm erin-
gen ned, siger Ole Lykkega-
ard Andersen.

- Og når vi slap for væsent-
lige forringelser af servicen, 
så var det ikke rim eligt at 
sætte skatten eller grund-
skylden i vejret, siger borg-
mesteren.

- Vi har e t stort anlægs-
budget, som det er lykkes at 
financiere og samtidig få 
korrigeret på driften, så den

ser ud til a t kunne holde i 
årene fremover. Vi håber, 
Frem skridtspartiet også kan 
være med i budgettet, siger 
han.

Ø tergade ud kudt
Socialdemokratiets gruppe-
formand, Eva Rytter, peger 
på, at hendes parti har været 
med til at sikre e t afbalance-
re t budget med m indre be-
sparelser, end der i første 
omgang var lagt op til.

- Desuden har vi fået ud-
skudt renoveringen af 
Østergade. Vi vil gerne være 
m ed til forskønnelse af Aa-
bybro by, m en det ville ikke 
være acceptabelt at skulle ud 
og finde besparelser for at 
gennemføre projektet, siger

SF holdt f st ved nej til tak t tigning
Af Mar in
Frandsen

AABYBRO: SF ville ikke væ-
re med til at øge forældrenes 
betaling for a t få passet de-

deltaget i budgetforliget.
- D et her bunder ikke i et 

spørgsmål om penge, men

så kunne man financiere de
500.000 kroner ved at tage 
yderligere af kassen, siger

Eva Rytter.
- D et var også vigtigt for os 

at forhindre voldsomme be-
sparelser på folkeskolerne. 
Budgetaftalen om folkesko-
lerne varer kun et år og skal 
derefter evalueres, suger 
Eva Rytter.

H un  peger på, at Socialde-
m okratiet har forhandlet sig 
frem til, a t takststigningen 
på børnepasningsom rådet 
kun blev halvt så stor.

- Vi havde ikke lyst til 
takststigningerne. M en 
kom m unen er i en rivende 
udvikling med mange tilflyt-
tere. D et koster penge, og 
derfor har det været nød-
vendigt at holde øje med 
driftsbudgettet og holde det 
i ave, siger Eva Rytter.

Egholm fik vi at vide, at der 
skulle findes fire til fem mil-
lioner kroner på driftsbud-

holdninger til, om m an kan 
gå ind for brugerbetaling, el-
ler som os er tilhænger af en

mailto:aabybro@nordjyske.dk


AABYBRO: Budgetforliget 
betyder, at det bliver dyrere 
at får passet sine børn i de 
kommunale institutioner. 
Samtidig skal skolerne ikke 
regne med flere penge, selv 
om  de skal modtage flere 
elever.

- Folkeskolerne får næste 
år den samme økonomi, 
som de har i år, selv om de 
næste år får 29 elever flere, 
siger borgm ester Ole Lykke-
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gaard Andersen (V).
- Både undervisnings-

niveauet og timetalsplanen 
skal holde det samme niveau 
som i år. D et betyder, at en-
ten skal tilrettelæggelsen af 
undervisningen optimeres, 
eller også må skolerne tage 
penge fra andre opgaver til 
undervisningen, siger borg-
mesteren.

Denne aftale gælder kun 
for det kommende skoleår,

\ V / I  v - .  S I  I  I U  I

hvorefter den skal evalueres.
- Efter det ene år skal vi se 

på skolernes tim eforbrug og 
behov blandt andet i forhold 
til den ny tjenestetidsaftale 
og elevtallets udvikling, si-
ger han.

Aftalen giver kom m unen 
en årlig besparelse på
550.000 kroner, hvilket vil si-
ge 230.000 kroner for bud-
getår 2001.

Desuden skal forældre be-



taler mere for at få passet de-
res børn i de kommunale in-
stitutioner.

For et barn i dagpleje er 
det en ekstra månedlig ud-
gift på 60 kroner, mens stig-
ningen for et barn i børne-
have er 40 kroner om m åne-
den. -tin

' J # 8

Budgetforliget for 2001 mellem Ven tre, Socialdemokra-
tiet, de Kon ervative og Land byli ten betyder blandt
andet:
•  Skatten er uændret 21 procent og grund kylden 20
promilfe,
9  Ældreområdet får tre millioner kr. til bl.a. at indrette
plejeboliger på Bier ted Aktivitet center.
•  Oer  ætte  flere penge af til anbringel e og ophold af
børn og ældre  amt til børnepa ning, da der kommer fle-
re børn til kommunen.
•  Der er  at fem millioner kroner af til projektet i Nør-
halne omfattende  koler, børnehave, bibliotek og fritter.
® Der  kal bruge  600.000 kr. på projektering af Ø ter-
gade og de grøne områder ved indkør len til Aabybro by.
® 200.000 kr. er  at af til at  kaffe flere børnehaveplad-
 er I Bier ted evt. ved rokeringer med ek i terende byg-
ninger.
•  Aabybro Bibliotek får 100.000 kr. til pc'ere og edb.
•  S FO II tilbuddet af kaffe . Det  kal er tatte  med et
klubtilbud, hvortil unge kan købe klippekort  om i Hullet I
Aabybro. Be parel e: 200.000 kr.
Be parel er
•  Kommunen  parer 500.000 kr. ved at hæve forældre-
ne  betaling for at få pa  et børn i dagpleje, børnehave
eller SFO med én procent.
•  Alle vareindkøb  kal  ke  ammen med Aalborg Kom-
mune. Be parel e: 1,2 mio. kr.
•  Kommunen  rengøring  kal analy ere . Arbejd gang,
ma kiner og tilrettelæggel e  kal under lup og arbejdet
måle  op. Det vil betyde indkøb af nye ma kiner og i
2001 en be parel e på 250.000 kr. Derefter en be parel-
 e på én mio. kr. om året.
•  Der  pare  400.000 kr. på renovering af fortove.
® Andre 400.000 kr.  kal  pare  ved at købe hjælpemid-
ler til handicappede ældre  ammen med Aalborg Kom-
mune eller en aftale med firmaet Zealand Care.
•  Vejvedligeholdel e  kal omprioritere ,  å der  ætte 
200.000 kr. af til at vi  e lavtpriorlterede veje kan hol-
de  farbare  om a faltveje.
® Kommunen låner 2,6 mlo. kr. til vandfor yning på Gjøl.
50 procent af udgifterne til  kolerenovering i Nørhalne
 varende til 2,5 mlo. kr. Samt tre mio. kr. til den ny gen-
brug plad . Det er ialt 8,1 mio. kr.

Næ te  koleår får eleverne på Aabybro Skole
flere  kolekammerater. Alligevel får  kolerne
ikke flere re  ourcer. f o t o : m a r t i n d a m g å r d



i ar noidt ta t vea nej til tak t tigning
Af Martin
Frand en

AABYBRO: SF ville ikke væ-
re med til at øge forældrenes 
betaling for at få passet de-
res børn i de kommunale 
daginstitutioner. Derfor 
kunne de ikke være med i 
budgetforliget.

- Vi fik a t vide, at vi ikke 
kunne være med, når vi ikke 
ville lade taksterne stige, si-
ger Erik Ingerslev fra SF, der 
ellers de to seneste år har

deltaget i budgetforliget.
- D et her bunder ikke i et 

spørgsmål om  penge, men 
politiske holdninger, siger 
han.

Forhøjelsen af forældre-
betalingen med en procent 
giver kom m unen en ekstra 
indtægt på 500.000 kroner.

- Vi foreslog, at når Ven-
stre ikke ville være med til en 
forhøjelse af grundskylden,

så kunne m an financiere de
500.000 kroner ved at tage 
yderligere af kassen, siger 
Erik Ingerslev.

I forvejen betyder budget-
forliget mellem Venstre, So-
cialdemokratiet, de konser-
vative og Landsbylisten, at 
der skal tages godt 900.000 
kroner af kassen for a t bud-
gettet til at hænge sammen.

- På budgetsem inariet på

Egholm  fik vi a t vide, at der 
skulle findes fire til fem mil-
lioner kroner på driftsbud-
gettet. Siden er underskud-
det dalet, m en m an har alli-
gevel ho ld t fast ved, at man 
skulle finde de fire millioner 
kroner, siger Erik Ingerslev.

- D et her drejer sig ikke 
om  den halve million, man 
finder ved en takststigning. 
D et handler om politiske

holdninger til, om  m an kan 
gå ind for brugerbetaling, el-
ler som os er tilhænger af en 
skattefinanciering, siger 
han.

- M en det er e t dårligt sig-
nal a t sende til børnefamiler, 
når m an som Aabybro Kom -
m une satser på at have en at-
traktiv bosætningspolitik, 
polinterer han.

Børnepasning  g sk ler må h lde f r
AABYBRO: Budgetforliget 
betyder, at det bliver dyrere 
at far passet sine børn i de 
kommunale institutioner. 
Samtidig skal skolerne ikke 
regne med flere penge, selv 
om de skal modtage flere 
elever.

- Folkeskolerne får næste 
år den samme økonomi, 
som de har i år, selv om  de 
næste år får 29 elever flere, 
siger borgmester Ole Lykke-

gaard Andersen (V).
- Både undervisnings-

niveauet og timetalsplanen 
skal holde det samme niveau 
som i år. D et betyder, a t en-
ten skal tilrettelæggelsen af 
undervisningen optimeres, 
eller også må skolerne tage 
penge fra andre opgaver til 
undervisningen, siger borg-
mesteren.

Denne aftale gælder kun 
for det kommende skoleår,

hvorefter den skal evalueres.
- Efter det ene år skal vi se 

på skolernes tim eforbrug og 
behov blandt andet i forhold 
til den ny tjenestetidsaftale 
og elevtallets udvikling, si-
ger han.

Aftalen giver kom m unen 
en årlig besparelse på 
5 50.000 kroner, hvilket vil si-
ge 230.000 kroner for bud-
getår 2001.

Desuden skal forældre be-

taler m ere for at få passet de-
res børn i de kommunale in-
stitutioner.

For e t barn i dagpleje er 
det en ekstra månedlig ud-
gift på 60 kroner, mens stig-
ningen for e t barn i børne-
have er 40 kroner om m åne-
den. -tin

FORLIGETS STORE PUNKTER
Budgetforliget for 2001 mellem Ven tre, Socialdemokra-
tiet, de kon ervative og Land byli ten betyder blandt
andet:
#  Skatten er uændret 21 procent og grund kylden 20
promille,
© Ældreområdet får tre millioner kr. til bl.a. at indrette
plejeboliger på Bier ted Aktivitet center.
#  Der  ætte  flere penge af til anbringel e og ophold af
børn og ældre  amt til børnepa ning, da der kommer fle-
re børn til kommunen.
#  Der er  at fem millioner kroner af til projektet i Nør-
halne omfattende  koler, børnehave, bibliotek og fritter.
#  Der  kal bruge  600.000 kr. på projektering af Ø ter-
gade og de grøne områder ved indkør len til Aabybro by.
#  200.000 kr. er  at af til at  kaffe flere børnehaveplad-
 er I Bier ted evt. ved rokeringer med ek i terende byg-
ninger.
#  Aabybro Bibliotek får 100.000 kr. til pc'ere og edb.
f> SFOII tilbuddet af kaffe . Det  kal er tatte  med et
klubtilbud, hvortil unge kan købe klippekort  om i Hullet i
Aabybro. Be parel e: 200.000 kr.
Be parel er
#  Kommunen  parer 500.000 kr. ved at hæve forældre-
ne  betaling for at få pa  et børn i dagpleje, børnehave
eller SFO med én procent.
#  Alle vareindkøb  kal  ke  ammen med Aalborg Kom-
mune. Be parel e: 1,2 mio. kr.
#  Kommunen  renaørina  kal analv ere . Arbeid aana.



AFSLUTNING
■ Fremad Nørhalnes  ld b ys 
har h ldt afslutning,  g der 
var fuldt hus. Fidusp kalen 
gik til Ole Elkær Kristensen.

SF mener forlig vil
ko te rengøring job
ØKONOMI: Partiet undrer sig over at takststigninger for 
institutioner er nødvendig
Af Martin Frand en______

AABYBRO: SF’s Erik Ingers-
lev frygter, at forligsparter-
nes planer om at effektivise-
re den kommunale rengø-
ring for a t finde en årlig be-
sparelse på 1,1 millioner 
kroner vil komme til a t koste 
omkring fem fuldtidsstillin-
ger.

I budgetforliget for 2001 
mellem Venstre, Socialde-
mokratiet, konservative og 
Landsbylisten er det aftalt, 
a t den kommunale rengø-
ring - undtagen hjemmeple-
jen - skal analyseres og kort-
lægges for at gøre rengørin-
gen mere effektiv.

Parterne regner med en 
besparelse på 20 procent 
svarende til 1,1 millioner 
kroner, dog kun 280.000 
kroner i det første budgetår, 
da punktet også betyder ud-
gifter til køb af nye maski-
ner.

- D et er en voldsom ned-
skæring, som vil svare til fem 
fuldtidsstillinger, siger Erik 
Ingerslev.

-  rundlaget for forligs-
parternes arbejde er hver-
ken politisk bestilt eller gen-
nemarbejdet. Baggrunden 
er et oplæg fra en konsulent 
alene baseret på oplysninger 
fra forvaltningerne. M an har 
ikke været ude og se på åste-
det, siger han.

Uden indflydel e
SF deltog i sidste års budget-
forlig. Socialdemokratiet 
var ikke med og kritiserede 
SF for a t deltage i en øget 
udlicitering af m aterielgår-
dens arbejde svarende til
345.000 kroner om  året.

- Venstre var fast besluttet 
på at gennemføre det. Vi 
valgte at få indflydelse på 
udliciteringen og sikrede, at 
m aterielgården også får lov 
til at byde på de udliciterede

arbejder, siger Erik Ingers-
lev.

- M en nu er Socialdemo-
kratiet med til en voldsom 
nedskæring på rengø-
ringsom rådet til 1,1 millio-
ner kroner om året. Og vi 
kan ikke se, hvor i budget-
forliget Socialdemokratiet 
har fået noget til gengæld. 
D et er et bevis på, a t for So-
cialdemokratiet handler det 
m est om at være med i for-
liget. De er med til at sætte 
en dagsorden, uden at se på 
indholdet, siger han.

Udgangspunktet for SF’s 
forhandlinger om budgettet 
har været, at forældrenes be-
taling for at have børn i de 
kommunale institutioner ik-
ke stiger.

- Vi m ener stadig, der kun-
ne have været indgået forlig, 
uden at taksterne skulle sti-
ge. D et er uforståeligt, at en 
stigning absolut skulle tram -
pes igennem, m ener han.

Penge til tunnel  g højere grundskyld
AABYBRO: SF’s forslag for 
kommunens økonomi næste 
år indeholder i stedet for 
takststigninger i institutio-
ner en stigning i grund-
skyldspromillen fra 10 til 14 
fra år 2001 til 2004.

D et vil give en indtægt næ -
ste år på 710.000 kroner og
1.420.000 kroner i år 2001.

SF’s budgetforslag betyder 
også, a tderi2001 kan lægges 
en halv million kroner i kas-
sen, hvorimod der i 2002 
skal tages 7,4 millioner kro-
ner fra kassen.

- D et er fordi, vi modsat 
forligsparterne, også i år 
2002 har sat penge af til re-

novering af skolerne, siger 
Erik Ingerslev.

Der er afsat fem millioner 
kroner i 2002, hvoraf halv-
delen skal financieres via 
lån.

Desuden regner SF i 2001 
med en nettoindtægt på fire 
m illioner kroner for det al-
lerede vedtagne salg af Aa-
bybro Plejehjem til Boligsel-
skabet BSB. D en post har 
forligsparterne ikke med.

SF har sat 1,3 millioner 
kroner af til en tunnel under 
Kattedamsvej.

- D et er et gammelt ønske 
om at forbinde de nye kvar-
terer i Aabybro nordøst med

Banestien. O m rådet ved 
Enebærvej er kun halvt ud-
bygget, og nu kommer også 
Thom asm indeparken. Alle-
rede nu krydser mange m en-
nesker Kattedamsvej, en 
tunnel vil gøre det mere sik-
kert, siger Erik Ingerslev.

Desuden er der hvert år de 
kommende tre år afsat to 
millioner kroner til renove-
ring af m idtbyen i Aabybro. 
Forligsparterne har i 2001 
afsat 600.000 kroner til p ro-
jektering og udskudt selve 
renoveringen og tre millio-
ner kroner til 2002.



Ingen fyring fare for rengøring per onale
FORLIG: Formål er at gøre rengøring og arbejdsforhold bedre, understreger byrådsmedlem Jørgen Helium (S) 6//0   &
 f Martin Frand en______
m artin.frand en@ nordjy ke.dk

AABYBRO: Jørgen Helium 
(S) afviser, at form ålet med 
planerne om at effektivisere 
<len kommunale rengøring 
•er a t finde frem til mulige af-
skedigelser.

Det siger han efter, at SF’s 
E rik  Ingerslev i avisen ons-
dag argum enterede for, at 
planerne vil komme til at 
koste fem fuldtidsstillinger 
inden for den kommunale

rengøring.
Planerne er et a f punkter-

ne i budgetforliget for 2001 
mellem Venstre, Socialde-
mokratiet, konservative og 
Landbylisten.

Rengøringen skal analyse-
res og kortlægges, så den kan 
blive mere effektiv.

Forligsparterne venter, at 
det vil give en besparelse på 
1,1 millioner kroner om 
året. Dog kun 280.000 kro-
ner i det første budgetår, for-
di der skal indkøbes nye m a-

"De an atte i
rengøringen får
bedre ma kiner
og materialer.
Det betyder, at
de får bedre job 
og ikke bliver
ned lidte af ar-
bejdet. "
Byråd medlem Jørgen
Helium (S)

skiner og materiel.
- D er er ikke tale om en 

udlicitering af rengøringen, 
m en derimod om at gøre 
den bedre, siger Jørgen H el-
ium.

- Form ålet er ikke at nå 
frem til afskedigelser, men at 
give de ansatte bedre ar-
bejdssituationer. De ansatte 
får bedre maskiner og m ate-
rialer.

- D et betyder, at de får 
bedre jobs og ikke bliver 
nedslidte, og ud fra oplægget

fremgår det ikke, at der er 
nogen, som skal fyres.

- Jeg ved selvfølgelig ikke 
nu om, der sker fyringer el-
ler ej. M en med den udbyg-
ning, der skal i gang på sko- 
le- og børnehaveom rådet i 
kommunen, kan jeg ikke fo-
restille mig, at der er nogle, 
som skal fyres, m ener Jørgen 
Helium.

H an oplyser, at der under 
forhandlingerne om bud-
gettet ikke var tegn på, at SF 
var imod en kortlægning og

effektivisering af området.
- Da forhandlingerne stod 

på, fremgik det ikke, at SF 
ikke kunne acceptere en ra-
tionalisering af rengørin-
gen.

- Desuden ville SF under 
forhandlingerne gerne være 
med til at udskyde renove-
ringen af Østergade i Aaby-
bro Midtby, siger Jørgen 
Helium  og peger på, a t efter-
følgende er SF kom m et med 
sit ændringsforslag til bud-
gettet.

I ændringsforslaget er der 
sat penge af til renovering af 
Østergade, mens det ikke in-
deholder en effektivisering 
af rengøringen.

Jørgen Helium  peger på, 
at Socialdemokratiet har få-
et indflydelse på forliget.

- Vi har sørget for, at takst-
stigningerne i daginstitutio-
ner blev halveret til én pro-
cent, og vi har fået halveret 
de planlagte besparelser på 
skoleområdet, siger han.

St re besparelser vil betyde fyringer
o
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O
N .

O q

v.n

 f Martin Frand en______
m artin.frand en@ nordjy ke.dk

AABYBRO: - D et er utroligt, 
at en tidligere fagforenings-
leder som Jørgen Helium  
kan være så blind. D et er en 
selvfølge, at hvis m an vil 
skære 20 procent på den 
kommunale rengøring, så vil 
det betyde afskedigelser, si-
ger Erik Ingerslev SF.

Udtalelserne er e t svar til 
Jørgen Helium. I avisen fre-
dagvanfører socialdemokra-
ten nemlig, at budgetparter-
nes hensigt med kortlægnin-

gen af rengøringsom rådet 
ikke er at finde frem til m uli-
ge afskedigelser.

Derim od vil Venstre, Soci-
aldemokratiet, konservative 
og Landsbylisten analysere 
rengøringen, så den bliver 
mere effektiv. D et skal sikres 
med indkøb af maskiner, 
som vil lette arbejdet for de 
ansatte, siger Jørgen H el-
ium.

Samtidig skal kortlægnin-
gen resultere i en årlig be-
sparelse på 1,1 millioner 
kroner, dog kun 280.000 
kroner det første år på grund

af indkøb af maskiner.
- M an kan ikke gennem -

føre så store besparelser 
uden fyringer, m ener Erik 
Ingerslev, som tidligere i avi-
sen har bebudet, at besparel-
serne vil svare til at afskedi-
ge fem fuldtidsansatte.

Desuden giver han ikke 
m eget for Jørgen Heliums 
udtalelser om, at Socialde-
m okratiet i budgetforliget 
har sørget for, der kun kom 
én procents taktsstigninger 
og ikke to  procent, som det 
var ønsket afVenstre.

- M an må forholde sig til

det basisbudget, som der er 
lagt frem. D et er udfra dét, 
m an laver sit ændringsfor-
slag og ikke udfra andre par-
tiers ønsker. Basisbudgettet 
indeholdte ingen takst-stig- 
ninger, så det er e t fakta, at 
Socialdemokratiet har været 
med til at sætte taksterne på 
daginstitutionerne 

og for musikskolen i vej-
ret. Og Socialdemokratiet 
har været med til at gennem -
føre besparelser på skole-
om rådet, siger Erik Ingers-
lev.

mailto:martin.frandsen@nordjyske.dk
mailto:martin.frandsen@nordjyske.dk
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AABYBRQ
Bøj og stræk   by ådet
': DGET: 14 stemmer bag køreplanerne for 
kommunens økonom  det kommende år
Af Martin Frandsen
martin. randsen@nordjyske.dk

AABYBRO: Med bøj og 
stræk vedtog et flertal   byrå-
det onsdag aften budgettet 
for kommunens økonom    
2001.

De 17 byrådsmedlemmer 
f k neml g r g lejl ghed t l at 
strække benene, da de skulle 
rejse s g for at stemme om 
næsten samtl ge 84 punkter   
forl get. Samt d g lagde flere 
af forl gsparterne  kke skjul 
på, at de havde måtte bøje 
s g for at bl ve en ge.

Budgettet betyder uæn-
dret skatteprocent og 
grundskyld. Der kommer 
besparelser for c rka 3,6 m l-
l oner kroner kroner på dr f-
ten og mer ndtægter ved at 
hæve forældrenes betal ng 
for at have børn   dag nst tu-
t onerne med én procent.

Desuden skal der tages
925.000 kroner   kommu-
nens kasse, og anlægsbud-
gettet sætter rekord med 22 
m ll oner kroner.

Bag forl get stå de 14 by-
rådsmedlemmer fra Venstre, 
konservat ve, Landsbyl sten 
og Soc aldemokrat et. Uden 
for står de to SF’ere samt 
Ernst Chr stensen fra Frem-
skr dtspart et.

Venstre lagde  kke skjul på 
en t lfredshed med forl get, 
men borgmester Ole Lykke- 
gaard Andersen langede ud 
efter SF og deres ændr ngs-
forslag.

- V  v lle gerne have stemt 
for SF’s forslag. Men det, 
som SF har foreslået, er uan-
svarl gt. Det er et overflø-
d ghedshorn, som v lle have 
fået kommunens økonom  
t l at kuldsejle, sagde han og 
begrundede det vedtagne 
budget.

- Det har været v gt gt at få 
lagt en dæmper på vores re-
alvækst og på dr ftsbudget-
tet, så v  kan fortsætte kom-
munens gode udv kl ng også 
  de kommende år, sagde 
han.

Det kom  kke bag på SF’s 
Er k Ingerslev, at hans part s 
ændr ngsforslag f k r s, når 
de stod uden for forl get.

- Men det er typ sk for det-
te byråds sammensætn ng 
med mennesker tæt på de 50 
år, at man lægger udg fterne 
på børnefam l erne ved at 
skære på skolerne og forhøje 
taksterne t l mus kskolen og 
dag nst tut onerne, sagde 
Er k Ingerslev.

- Det er de børnefam l er, 
som v  har gjort meget for at 
trække t l kommunen, der

nu skal betale for, at v  skal 
have en lavere realvækst. I 
stedet for at sætte grund-
skylden op, som gælder for 
alle, har man valgt at lade 
børnefam l erne betale. Det 
rammer skævt, og de er 
hårdt trængt   forvejen. Det 
er unge mennesker   nye bo-
l ger, sagde han.

Sluger kameler
Gruppeformand, Eva Ryt-
ter, understregede, at det for 
Soc aldemokrat et havde 
været v gt gt at tage med-
ansvar.

- V  har fået et afbalance-
ret forl g. V  har bevaret ser-
v cen på en række områder 
og kan gå   gang med de v g-
t ge skolerenover nger. Det 
har været meget v gt gt at 
holde øje med dr ftsbudget-
tet og have det under kon-
trol, og det har fået os t l at 
sluge nogle kameler, sagde 
Eva Rytter.

Den konservat ve v ce-
borgmester Jørn Krogs- 
gaard undrede s g over SF’s 
rolle   forhandl ngerne.

- Det er utrol gt, at når SF 
var så tæt på at tage med-
ansvar for at få styr på den 
høje realvækst, at de så efter-
følgende kommer med en så 
stor v fte ændr ngsforslag,

sagde han.
Landsbyl sten var t lfred-

se med, at kommunen nu 
skal ansætte soc al- og sund- 
heds-elever, og at anlæggel-
sen af den centrale gen-
brugsplads kommer   gang.

- Takstst gn ngerne på 
dag nst tut onerne kunne v  
have været foruden, men v  
kan stad g holde vores nor-
mer ng, kval tet og pas-
n ngsgarant , sagde Anne- 
m e Pedersen.

Ned med skatten
Ernst Chr stensen foreslog 
ændr nger, der blandt andet 
 ndeholdt nedsættelse af 
skatten med 0,3 procent.

- Det v l være t l gavn for 
alle,  sær de lavt lønnede, 
sagde han.

Karlo Jensen så budgettet 
som et lyspunkt med m n -
male besparelser.

- Takstst gn nger for dag-
 nst tut onerne betyder en 
ekstra betal ng på to kroner 
om dagen. Udv kl ngen af 
kommunen kan fortsætte, 
og v  er kommet gennem 
dette uden skattest gn nger, 
selv om man mange andre 
steder   det danske landskab 
bl ver nødt t l at sætte skat-
ten op, sagde Karlo Jensen.

BUDGETTETS STORE TRÆK

f Østergade t f 3 m o.  

 øje
Af Martin Fri
martin. randsenC

AABYBRO: I 
SF t l efter tc 
at stå uden f< 
var forl gpar 
se af taksten 
set børn   ( 
med én proc

- Kommu  
år slået på, s 
venl g. Derfc 
af forældn 
dårl gt s gna 
Er k Ingers] 
var ene om 
st gn ngen.

Han pege  
vedtaget en 
rammer bø 

- V  v ) 
grundskyld  
for næsten 
de han.
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er c
DILEMM
Af Martin
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 øjere takster eller grundskyld
Af Martin Frandsen_______
nartin.frandsen@nordjyske.dk

VABYBRO: Knasten, der f k 
>F t l efter to års medv rken 
 t stå uden for budget 2001, 
rar forl gparternes forhøjel- 
;e af taksterne for at få pas- 
et børn   dag nst tut oner 
ned én procent.

- Kommunen har   mange 
 r slået på, at den er børne- 
enl g. Derfor er forhøjelsen 
 f forældrebetal ngen et 
årl gt s gnal at sende, sagde 
r k Ingerslev fra SF, som 
ar ene om at stemme mod 
r gn ngen.
Han pegede på, at man har 

edtaget en afg ft, der kun 
ammer børnefam l erne.
- V  v l hellere sætte 

fundskylden, som gælder 
ar næsten alle,   vejret, sag- 
ehan.

Ved at forhøje forældrebe-
tal ngen med én procent får 
kommunen en ekstra  nd-
tægt på 500.000 kroner. SF’s 
forslag var   stedet at hæve 
grundskylden fra 10 t l 14 
prom lle fra 2001 t l 2004. 
Det v lle næste år  ndbr nge
710.000 kroner og 1,4 m ll o-
ner   år 2002.

Borgmester Ole Lykkega- 
ard Andersen (V) sagde, at 
 ngen havde gavn af at gøre 
det dyrere at bo   kommu-
nen.

- Forhøjelsen af taksterne 
er et spørgsmål om at få 
budgettet t l at hænge sam-
men. Under forhandl nger-
ne bad v  SF om at komme 
med alternat ver, men der 
kom  ntet på bordet, sagde 
han.

Part fællen Karlo Jensen 
mener, det er mere afgøren-

de, at man hverken rører 
normer ngen eller kval te-
ten   pasn ngen.

- Og det er et spørgsmål 
om en st gn ng på to kroner 
om dagen, sagde han.

Taksterne for at få passet 
s t barn   dagpleje st ger med 
60 kroner, og for børnehaver 
st ger taksterne med 40 kro-
ner. Efter løn- og pr sregule-
r ng er næste års takster
1.304 kroner for børnehaver 
og 1.900 kroner for et barn   
dagpleje.

Eva Rytter (S) sagde, at 
st gn ngerne  kke var sket 
med Soc aldemokrat ets go-
de v lje, men at et budgetfor-
l g handlede om at tage og 
g ve.

Annem e Pedersen (L) pe-
gede på, at st gn ngerne var 
nødvend ge for at få budget-
tet t l at hænge sammen.

Renovering a  Østergade 
er atter udskudt
1LEMMA: Tom Krogsgaard måtte stemme mod s n mærkesag
Martin Frandsen

Mlin.frandsen®':

ÅBYBRO: Renw enng og 
 f ks kr ng af C';~ergade   
abybro er fkudt et år 
    t den. De: er konsekven- 
  af budget 2001. Næste år 
der sat 6CO.OOO kr. af t l 

■ojekter ng. mens selve ar- 
 jdet skal i gang   år 2002.

vedtog forl gsparteme 
a stre, konservat ve, Soc - 
demokrat et og Landsbyl - 
h l  mens SF undlod at 
Ecne,
c havde neml g først set 

s eget forslag om Øster- 
oe b l ve stemt ned. Det g k 
i  på.  :  orojekter ngen sæt-

bejdet.
- Ved budget 2000 vedtog v , 
at arbejdet skal sættes   gang 
næste år, men nu er der nog-
le, som er ved at løbe fra de-
res løfter, sagde han.
Jørgen Hel um negede på. at 
SF vdle dele arbejdet over 
tre år, og det lever heller  kke 
op r l løftet fra budget 2000.

Nej t i l  egen mærkesag
Jørn Krogsgaard (K) sagde, 
at de pol t ske løfter nogle 
gange krydse? af  ndre rr.g
- Renover ng af Østergade 
er m n m æ rkesag . A ll gevel

:eg om l dt stemme  mod, 
: det sker næste år. Årsagen 

er. l jef j  kke v l stå på s del - 
men der mod toge et

 n -■ r  r f>f s-arr't  p  h u d .

farl g skolevej. Derfor fore-
slår jeg, at tekn sk udvalg 
f nder penge t l at anlægge et 
bump, der kan bryde Øster-
gade l dt op. sagde v ceborg-
mesteren.

Ikke rad næste ar

6 -22  Jægerum Fiskepark, GI. 
Kongevej 28,  alvrimmen. 
10-17 Keramiker Birthe Sahl, 
Aalborgvej 18,  alvrimmen: 
Udstilling af keramik, knapper 
og smykker.
10-18 Keramikværkstedet, 
Janumvej 8, Øster Svenstrup: 
Arbejdende værksted og ud
stilling af unica, stentøj og 
porcelæn.
14.30 Præstegården, Skovs
gård: Åbent  us for alle inter
esserede, bl. a. med fællessan
ge og oplæsning, kaffe og 
lygge.
21 Skovsgård  otel. Dobbelt 
Dlues/rock koncert.  . P. Lan- 
je og Jan Gerfast Bluesband 
medvirker. Arr.: Brovst Musik- 
orsyning.

Eva Rytter (S) understrege-
de, at hendes part  gerne så 
en forskønnelse og traf ks k-
r ng af Østergade.
- V  v l gerne  nvestere   Aa- 
brbro. Men v  kan  kke bru- 
~ : rjse t l det   2001. når v  rj , 
samt d g sætter rakster for vCLlClSC 
børnepasn ng op og sparer 
pa folkeskolen. Og måske 
skulle v  koncentrere os om 
et aktuelt projekt med en 
længere strækn ng, sagde
h u n

Poredrag 
3lev aflyst
oredraget, der var berammet 
il onsdag aften på Bratskov 
ned Amneh  awwa, måtte af- 
/ses på grund af foredrags- 
lolderens afbud.

Det var et foredrag om 
lygtninge/indvandres møde 
ned den danske kultur og 
undhedsvæsen.
Mødet havde fem forenin- 

er som arrangør. Kulturelt 
am virke, Sund by i Brovst,
!JC  an-Syssel, Brovst Bib- 

otek og Røde Kors. Det har 
1 ■ e æ-et muligt at få oplyst 
m foredraget holdes på et 
snere tidspunkt.

? .s e n s  onsd gsudg ve 11.
ktober skrev vi fejlagtigt to 
eder, at Michael Grubes ju b - 
^umskoncert finder sted 
sndaq den 19, nkfnhor w ..

mailto:nartin.frandsen@nordjyske.dk


SF t l efter to års medv rken 
at stå uden for budget 2001, 
var forl gparternes forhøjel-
se af taksterne for at få pas-
set børn   dag nst tut oner 
med én procent.

- Kommunen har   mange 
år slået på, at den er børne-
venl g. Derfor er forhøjelsen 
af forældrebetal ngen et 
dårl gt s gnal at sende, sagde 
Er k Ingerslev fra SF, som 
var ene om at stemme mod 
st gn ngen.

Han pegede på, at man har 
vedtaget en afg ft, der kun 
rammer børnefam l erne.

- V  v l hellere sætte 
grundskylden, som gælder 
for næsten alle,   vejret, sag-
de han.

forslag var   stedet at hæve 
grundskylden fra 10 t l 14 
prom lle fra 2001 t l 2004. 
Det v lle næste år  ndbr nge
710.000 kroner og 1,4 m ll o-
ner   år 2002.

Borgmester Ole Lykkega- 
ard Andersen (V) sagde, at 
 ngen havde gavn af at gøre 
det dyrere at bo   kommu-
nen.

- Forhøjelsen af taksterne 
er et spørgsmål om at få 
budgettet t l at hænge sam-
men. Under forhandl nger-
ne bad v  SF om at komme 
med alternat ver, men der 
kom  ntet på bordet, sagde 
han.

Part fællen Karlo Jensen 
mener, det er mere afgøren-

o m  e n  s t g n  n g  p å  to  k ro n e r  
om dagen, sagde han.

Taksterne for at få passet 
s t barn   dagpleje st ger med 
60 kroner, og for børnehaver 
st ger taksterne med 40 kro-
ner. Efter løn- og pr sregule-
r ng er næste års takster
1.304 kroner for børnehaver 
og 1.900 kroner for et barn   
dagpleje.

Eva Rytter (S) sagde, at 
st gn ngerne  kke var sket 
med Soc aldemokrat ets go-
de v lje, men at et budgetfor-
l g handlede om at tage og 
g ve.

Annem e Pedersen (L) pe-
gede på, at st gn ngerne var 
nødvend ge for at få budget-
tet t l at hænge sammen.

Renovering a  Østergade 
er atter udskudt
DILEMMA: Jørn Krogsgaard måtte stemme mod s n mærkesag
Af Martin Frandsen_______
martin. randsen@nordjyske.dk

AABYBRO: Renover ng og 
traf ks kr ng af Østergade   
Aabybro er atter skudt et år 
ud   t den. Det er konsekven-
sen af budget 2001. Næste år 
er der sat 600.000 kr. af t l 
projekter ng, mens selve ar-
bejdet skal   gang   år 2002. 
Det vedtog forl gsparterne 
Venstre, konservat ve, Soc -
aldemokrat et og Landsbyl -
sten, mens SF undlod at 
stemme.
De havde neml g først set 
deres eget forslag om Øster-
gade bl ve stemt ned. Det g k 
ud på, at projekter ngen sæt-
tes   gang   år og an-
lægsarbejdet næste år.
SF havde   s t ændr ngsfor-
slag sat en m ll on kroner af 
t l renover ngen næste år og 
to m ll oner kroner hvert år   
2002 og2003.
- V  mener, renover ngen 
bør udv des fra krydset ved 
Kattedamsvej hen t l rund-
kørslen ved B rkelsevej. 
Derfor skal v  op   den stør-
relsesorden for at få en for-
skønnelse af Aabybro by, 
sagde Er k Ingerslev. 
Budgetforl g 2001 betyder 
der mod, at der   2002 er sat 
tre m ll oner kroner af t l ar-

bejdet.
- Ved budget 2000 vedtog v , 
at arbejdet skal sættes   gang 
næste år, men nu er der nog-
le, som er ved at løbe fra de-
res løfter, sagde han.
Jørgen Hel um pegede på, at 
SF v lle dele arbejdet over 
tre år, og det lever heller  kke 
op t l løftet fra budget 2000.

Nej t i l  egen mærkesag
Jørn Krogsgaard (K) sagde, 
at de pol t ske løfter nogle 
gange krydses af andre t ng.
- Renover ng af Østergade 
er m n mærkesag. All gevel 
v l jeg om l dt stemme  mod, 
at det sker næste år. Årsagen 
er, at j eg  kke v l stå på s del -
n en, men der mod tage et 
ansvar for det samlede bud-
get, sagde Jørn Krogsgaard 
og løftede sløret for forl gs-
forhandl ngerne.
- Det er beklagel gt, at Soc -
aldemokrat et  kke v lle væ-
re med t l en renover ng af 
Østergade og åbenbart  kke 
v l bruge penge på at for-
skønne Aabybro. Derfor må 
jeg for at bevare helheden   
budgettet stemme  mod en 
renover ng næste år.
- Men med udsættelsen på-
tager v  os alle et stort ansvar 
for de traf kanter, som kryd-
ser Østergade, der også er en

u -  /  t v s r a m  K e r  t s  r r n e  ^ a m ,  

\alborgvej 18,  alvrimmen: 
Jdstilling af keramik, knapper 
)g smykker.
10-18 Keramikværkstedet, 
Janumvej 8, Øster Svenstrup: 
Arbejdende værksted og ud
stilling af unica, stentøj og 
Dorcelæn.
14.30 Præstegården, Skovs- 
gård: Åbent  us for alle inter- 
;sserede, bl. a. med fællessan
ge og oplæsning, kaffe og 
lygge.
S1 Skovsgård  otel. Dobbelt 
)lues/rock koncert.  . P. Lan- 
je og Jan Gerfast Bluesband 
nedvirker. Arr.: Brovst Musik- 
orsyning.

farl g skolevej. Derfor fore-
slår jeg, at tekn sk udvalg 
f nder penge t l at anlægge et 
bump, der kan bryde Øster-
gade l dt op, sagde v ceborg-
mesteren.

Ikke råd næste år
Eva Rytter (S) understrege-
de, at hendes part  gerne så 
en forskønnelse og traf ks k-
r ng af Østergade.
- V  v l gerne  nvestere   Aa-
bybro. Men v  kan  kke bru-
ge penge t l det   2001, når v  
samt d g sætter takster for 
børnepasn ng op og sparer 
på folkeskolen. Og måske 
skulle v  koncentrere os om 
et aktuelt projekt med en 
længere strækn ng, sagde 
hun.
Dermed faldt hun   tråd med 
Er k Ingerslev. Han po nte-
rede, at der for syv år s den 
blev sat knapt f re m ll oner 
kr. af t l pr oj ektet, det slår  k-
ke længere t l.
Også Landbyl sten mener 
projektet bør pudses af, og 
strækn ngen udv des t l 
rundkørslen ved B rkelsevej.
- På den måde kan v  få bun-
det m dtbyen og Aabybro 
Centret sammen, sagde An-
nem e Pedersen.

Foredrag 
blev aflyst
:oredraget, der var berammet 
il onsdag aften på Bratskov 
ned Amneh  awwa, måtte af- 
yses på grund af foredrags- 
lolderens afbud.

Det var et foredrag om 
lygtninge/indvandres møde 
ned den danske kultur og 
undhedsvæsen.
Mødet havde fem forenin- 

jer som arrangør. Kulturelt 
amvirke, Sund by i Brovst, 

AJC  an-Syssel, Brovst Bib- 
iotek og Røde Kors. Det har 
kke været muligt at få oplyst 
>m foredraget holdes på et 
enere tidspunkt.

Rettelse
avisens onsdagsudgave 11. 

iktober skrev vi fejlagtigt to 
teder, at Michael Grubes jubi- 
æumskoncert finder sted 
øndag den 19. oktober. Men 
len 19. er hverken søndag el
ar koncertdag.

Som det fremgår af for- 
imtalen finder koncerten sted 
øndag den 22. oktober.Vi be- 
Jager, at vi fik set i den for
kerte almanak!

:fter skattest gn ngen by~ 
•ådsmedlemmer, der er de 
fatt ges værn. Borgmester

f 'kr c -^ncpn svarede.

mailto:martin.frandsen@nordjyske.dk


14 stemmer bag køreplanerne tor 
kommunens økonom  det kommende år
Af Martin Frandsen
martin.frandsen@nordjyske.dk

AABYBRO: Med bøj og 
stræk vedtog et flertal   byrå-
det onsdag aften budgettet 
for kommunens økonom    
2001.

De 17 byrådsmedlemmer 
f k neml g r g lejl ghed t l at 
strække benene, da de skulle 
rejse s g for at stemme om 
næsten samtl ge 84 punkter   
forl get. Samt d g lagde flere 
af forl gsparterne  kke skjul 
på, at de havde måtte bøje 
s g for at bl ve en ge.

Budgettet betyder uæn-
dret skatteprocent og 
grundskyld. Der kommer 
besparelser for c rka 3,6 m l-
l oner kroner kroner på dr f-
ten og mer ndtægter ved at 
hæve forældrenes betal ng 
for at have børn   dag nst tu-
t onerne med én procent.

Desuden skal der tages
925.000 kroner   kommu-
nens kasse, og anlægsbud-
gettet sætter rekord med 22 
m ll oner kroner.

Bag forl get stå de 14 by-
rådsmedlemmer fra Venstre, 
konservat ve, Landsbyl sten 
og Soc aldemokrat et. Uden 
for står de to SF’ere samt 
Ernst Chr stensen fra Frem-
skr dtspart et.

Venstre lagde  kke skjul på 
en t lfredshed med forl get, 
men borgmester Ole Lykke- 
gaard Andersen langede ud 
efter SF og deres ændr ngs-
forslag.

- V  v lle gerne have stemt 
for SF’s forslag. Men det, 
som SF har foreslået, er uan-
svarl gt. Det er et overflø-
d ghedshorn, som v lle have 
fået kommunens økonom  
t l at kuldsejle, sagde han og 
begrundede det vedtagne 
budget.

- Det har været v gt gt at få 
lagt en dæmper på vores re-
alvækst og på dr ftsbudget-
tet, så v  kan fortsætte kom-
munens gode udv kl ng også 
  de kommende år, sagde 
han.

Det kom  kke bag på SF’s 
Er k Ingerslev, at hans part s 
ændr ngsforslag f k r s, når 
de stod uden for forl get.

- Men det er typ sk for det-
te byråds sammensætn ng 
med mennesker tæt på de 50 
år, at man lægger udg fterne 
på børnefam l erne ved at 
skære på skolerne og forhøje 
taksterne t l mus kskolen og 
dag nst tut onerne, sagde 
Er k Ingerslev.

- Det er de børnefam l er, 
som v  har gjort meget for at 
trække t l kommunen, der

nu skal betale for, at v  skal 
have en lavere realvækst. I 
stedet for at sætte grund-
skylden op, som gælder for 
alle, har man valgt at lade 
børnefam l erne betale. Det 
rammer skævt, og de er 
hårdt trængt   forvejen. Det 
er unge mennesker   nye bo-
l ger, sagde han.

Sluger kameler
Gruppeformand, Eva Ryt-
ter, understregede, at det for 
Soc aldemokrat et havde 
været v gt gt at tage med-
ansvar.

- V  har fået et afbalance-
ret forl g. V  har bevaret ser-
v cen på en række områder 
og kan gå   gang med de v g-
t ge skolerenover nger. Det 
har været meget v gt gt at 
holde øje med dr ftsbudget-
tet og have det under kon-
trol, og det har fået os t l at 
sluge nogle kameler, sagde 
Eva Rytter.

Den konservat ve v ce-
borgmester Jørn Krogs-
gaard undrede s g over SF’s 
rolle   forhandl ngerne.

- Det er utrol gt, at når SF 
var så tæt på at tage med-
ansvar for at få styr på den 
høje realvækst, at de så efter-
følgende kommer med en så 
stor v fte ændr ngsforslag,

sagde han.
Landsbyl sten var t lfred-

se med, at kommunen nu 
skal ansætte soc al- og sund- 
heds-elever, og at anlæggel-
sen af den centrale gen-
brugsplads kommer   gang.

- Takstst gn ngerne på 
dag nst tut onerne kunne v  
have været foruden, men v  
kan stad g holde vores nor-
mer ng, kval tet og pas-
n ngsgarant , sagde Anne- 
m e Pedersen.

Ned med skatten
Ernst Chr stensen foreslog 
ændr nger, der blandt andet 
 ndeholdt nedsættelse af 
skatten med 0,3 procent.

- Det v l være t l gavn for 
alle,  sær de lavt lønnede, 
sagde han.

Karlo Jensen så budgettet 
som et lyspunkt med m n -
male besparelser.

- Takstst gn nger for dag-
 nst tut onerne betyder en 
ekstra betal ng på to kroner 
om dagen. Udv kl ngen af 
kommunen kan fortsætte, 
og v  er kommet gennem 
dette uden skattest gn nger, 
selv om man mange andre 
steder   det danske landskab 
bl ver nødt t l at sætte skat-
ten op, sagde Karlo Jensen.

BUDGETTETS STORE TRÆ 

DRIFft 
!  ..

stiger fra 30 til 31 procent og for SFO 
fra 37 til 38 procent. Prisen per
ned for barn i dagpleje er næste ar: 
1.900 kr. Børnehave: 1.304 kr. SI-O: 
900 kr.
#  SFO II erstattes af klubtilbud med 
klippekortordning som i  ullet i Aaby
bro. Besparelse 200.000 kr.
® Uændret ramme for timetal i folke
skolen i 2001/02 i forhold til 2000/01. 
Besparelse 230.000 kr. i 2001 og
550.000 i hvert overslagsår.
■3-  ver husstand skat betale 105 kr.

ciering af den centrale genbrugsplads 
og øget genbrug af papir.
S> Øget elevbetaling i musikskolen tor

50.000 kr.

borg Kommune. Arlig besparelse på 
1,2 mo. kr.
« Omlægning af kommunal rengø
ring. Besparelse 12001 på 250.000 kr.

::
ib 400.000 kr. mindre ti! opretning af 
faft'ofv.
•  Fælles indkøb af hjælpemidler med 
Aalborg Kommune eller Zealand Care. 
Besparelse 400.000 kr.
< Evt. omlægning af struktur i hjem- 
meplejen i forbindelse med analyse af 
ældreområdet skal holdes indenfor de 
aflereoe afsatte midler.
« Indkøb til Ejendoms-og Miljødata
base. Udgift p i 111.000 kr.

ikskolen for «  5 mio. kr. sat af skoleområdet.

is1 Renovering af Østergade til 3 mio.

4 2,6 mio. kr. til vandledning mellem

ternativer undersøges.
/edjigéholdetse af bygninger ski 

res fra to til én mio. kr.
rriisering af 

udgår. 1,7 mio. kr. spares.
af område med cen

tral genbrugsplads til 1,7 mto. kr. 
i* 330.000 kr. til velfærdsforanstalt
ninger på materielgården udgår.

© Bil til kørsel med hjælpemidler sky
des tit 2002.

•  120.000 kr. til spildevandsanlæg 
hos Aabybro Golf klubs hus.

mailto:martin.frandsen@nordjyske.dk
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Kommunal  engø ing skal effektivise es
USIKKERHED:

Pol t kere 
uen ge om, 
hvorv dt 
analyse v l 
ende med 
fyr nger

A f Martin Frandsen_______
martin.frandsen@nordjyske.dk

AABYBRO: Ikke uventet 
blev forl gsparternes ønske 
om at få kortlagt og effekt -
v seret den kommunale ren-
gør ng et af de store str ds-
punkter, da budgettet for 
2001 skulle vedtages   byrå-
det.

Et flertal bestående af 
Venstre, konservat ve, Soc -
aldemokrat et og Landsbyl -
sten besluttede, at rengør n-
gen skal kortlægges, og at 
der skal spares 250.000 kro-
ner   2001 samt 1,1 m ll oner 
kroner hvert af de efterføl-
gende år.

Imod var Ernst Chr sten-

sen (FrP) og SF.
Er k Ingerslev (SF) er 

neml g overbev st om, at be-
sparelsen kun kan ske ved af-
sked gelser.

- Det står her   det mate-
r ale, som er udgangs-
punktet for Jeres beslut-
n ng. Der skal spares 20 
procent på lønsummen 
svarende t l 1,1 m ll oner 
kroner. Det er omregnet fem 
fuldt dsst ll nger, sagde han 
t l forl gsparterne.

Tyndt grundlag
Desuden anførte han, at ma-
ter alet var tyndt og mangel-
fuldt.

- Konsulenten har  kke en 
gang været ude og se de ar-

•  Den kommunale rengøring, 
dog hjemmeplejen undtaget, 

skal omlægges og effektivi
seres.
#  Der ventes en bespa
relse på 1,1 millioner kro

ner om året.
•  Dog vil besparelsen i 2001 

kun være 250.000 kroner, da 
der skal bruges penge på inve
steringer i materiel og maski
ner til at gøre arbejdet mere 
effektivt.

bejdspladser, hvor han me-
ner, der kan spares 20 pro-
cent, sagde Er k Ingerslev. 

Jørgen Hel um (S) med-

gav, at grundlaget måske er 
l dt tyndt.

- Men nu skal de forskel-
l ge arbejder måles op, og 
der skal foretages flere ana-
lyser, så jeg tror  kke, at v  
når at sætte det her   gang 
næste år.

- Ingen kan   øjebl kket s -
ge noget om, der skal fyres 
eller ej, derfor kan jeg  kke 
l de, at de ansatte skal for- 
skrækkes med snak om fy-
r nger, sagde Jørgen Hel-
 um.

- Og kommer der t l at ske 
afsked gelser, kan det jo væ-
re, at nogle går på efterløn, 
eller at man bl ver en ge om 
at dele arbejdet mellem s g, 
sagde han.

Eva Rytter (S) understre-
gede, at der  ngen steder står 
noget om udl c ter ng af ar-
bejdet.

- Dette handler også om at 
se på og effekt v sere ar-
bejdsrut ner, mask ner og 
mater el. Det handler  kke 
alene om besparelser på løn-
n nger, sagde hun.

Bagvendte argumenter
Borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V) mente, at Er k 
Ingerslevs argumentat on 
var bagvendt.

- Hvorfor er det så nega-
t vt, hv s der skal ske fyr n-
ger? V l det så s ge, at det er 
pos t vt at ansætte t  menne-
sker ekstra t l området? Det

er jo vores opgave at s kre, at 
t ngene gøres opt malt, sag-
de borgmesteren.

- V  har en god rengø-
r ngsstandard, men der bru-
ges meget forskell ge res-
sourcer fra område t l områ-
de.

- Lad os få d skuteret hv l-
ken standard v  v l have og så 
få en ensartet standard, t l-
føjede han.

T lgengæld forstod Er k 
Ingerslev  kke regnestykket 
bag forslaget.

- Fac t er g vet på forhånd. 
I går ud og s ger, at her skal 
spares 1,1 m ll oner kroner 
uden at v de, hvad det v l be-
tyde, sagde han.

mailto:martin.frandsen@nordjyske.dk
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SF-duo 
klar til ny 
periode
AABYBRO: SF’s to nuvæ

ren-
de 

m
edlem

m
er 

  
byrådet 

st ller op t l en ny per ode, 
når der   efteråret 2001 er 
valg t l byrådet.

Både Er k Ingerslev Lar-
sen, A

abybro, og Lars Jacob-
sen H

asager, N
ørhalne, har 

besluttet at genopst lle.
Er k Ingerslev har haft sæ-

de   byrådet uafbrudt s den 
1986, 

m
en 

har 
 kke 

haft 
svært ved at afgøre, om

 han 
st ller op t l det kom

m
ende 

valg eller ej.
- Jeg har stad g en stor  n-

teresse   det arbejde, der fo-
regår   den kom

m
unale sek-

tor, og der er stad g m
asser 

af opgaver at tage fat på. Så 
det har væ

ret en nem
 beslut-

n ng, s ger Er k Ingerslev.
D

er m
od har Lars H

asa-
ger haft flere overvejelser, 
om

 han skal prøve at forlæ
n-

ge s n første per ode   byrå-
det.- M

en jeg st ller op, ford  
v  er  gang m

ed spæ
ndende 

opgaver m
ed 

gennem
gan-

gen af skoler og  nst tut o-
ner. D

er sker en spæ
ndende 

udv kl ng m
ed t lflytn ng af 

m
ange unge fam

 l er og bør-
nefam

 l er, s ger han.
- M

 ne overvejelser bun-
der blandt andet  , at det er 
svært at få taget den r gt ge 
beslutn ng og få forklaret 
baggrunden for dem

, sam
t 

hvor kom
plekst det er. D

en 
ene afgørelse gr ber jo  nd   
den anden, s ger han.

I foråret holder SF et m
ø-

de, hvor part et v l prøve at 
f nde 

flere 
kand dater 

t l 
kom

m
unalvalget.



Udlicitering af grønne områder i byrådet
Af Martin Frandsen_______
martin.frandsen@nordjyske.dk

AABYBRO: 29. november 
skal byrådet beslutte om 
vedl gholdelsen af kommu-
nens grønne områder skal 
være udl c teret   apr l næste 
år.

Og meget tyder på, at det 
v l ske.

Et flertal bestående af 
Venstre, konservat ve, 
Landsbyl sten og SF beslut-
tede neml g allerede   efter-
året 1999, at arbejdet skal 
udl c teres.

Det v l  ndbr nge en årl g 
besparelse på 300.000 kro-
ner.

S den er de grønne områ-
der samt vedl geholdelsen 
blevet kortlagt.

Entreprenørafdel ngen er 
blevet hørt om beskr velser-
ne passer, og tekn sk udvalg 
har udstukket rammerne for 
udl c ter ngen.

Entreprenørafdel ngen 
har haft nogle få rettelser, 
hvoraf nogle v l bl ve fulgt, 
oplyser Aage Toftegaard (V), 
formand for tekn sk udvalg.

Uenighed
Dog er der  kke tale om et 
en gt udvalg.

Ernst Chr stensen (FRP) 
er  mod hele projektet, og 
heller  kke Karl Schrøder (S)

kan acceptere udl c ter n-
gen.

Han mener, der mangler 
oplysn nger om de nuvæ-
rende udg fter t l dr ften af 
de grønne områder, l gesom 
han  kke kan se, hvordan en 
besparelse kan opnåes.

Afta le  fo r fire  år
Flertallet   tekn sk udvalg 
 ndst ller, at entreprepr se- 
per oden skal være f re år, og 
at pest c daftalen mellem re-
ger ngen og Kommunernes 
Landsforen ng skal overhol-
des.

Det betyder, at der fra 1. 
januar 2003  kke må bruges 
pest c der på de kommunale

grønne områder.
Kval teten   vedl gehol-

delsen skal være den samme 
efter udl c ter ngen, som 
kommunens egen entrepre-
nørafdel ng også må byde
På-V nderen af l c tat onen 
skal overtage det berørte 
personale samt mask nerne 
og mater el fra kommunens 
grønne afdel ng, som det 
står skrevet   loven om v rk-
somhedsoverdragelse.

3 ,3  m illioner kr.
Udl c ter ngen svarer t l en 
tredjedel af entrprenørafde- 
l ngens opgaver, og omreg-
net   penge løber det op   c r-

ka 3,5 m ll oner kroner.
I forvejen er en anden 

tredjedel af arbejderne alle-
rede udl c teret. Det er 
blandt andet v ntervedl ge-
holdelse og større asfalt-
arbejder.

Efter den kommende udl -
c ter ng v l antallet af med-
arbejdere under entrepre-
nørafdel ngen være bragt 
ned fra 18 t l 10 medarbejde-
re.
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Røde lygter til
aktionærmøde
Spar Nord Bank   Aabybro 

kan hænge de røde lygter op 
onsdag aften, når center-
området holder akt onær-
møde på Aabybro Ung-
domsskole.

For første gang   mands 
m nde kan banken melde 
udsolgt og alle 700 pladser 
optaget, 

j - V  er selvfølgel g meget 
I t lfredse med den store  n-

teresse. Det er klart, at hv s 
v  må afv se for mange akt o-
nærer, som gerne v lle have 
deltaget, så må v  næste gang 
holde mødet under en an-
den form, oplyser d rektør 
Jørn Rytter, der fredag  kke 
havde flere b lletter t l mø-
det.

Blandt programpunkter-
ne er uddel ng af årets In -
t at vpr s samt valg t l akt o-
nærrådet.

I år er skolesekretær Al ce 
Justesen, Aabybro, samt af-
del ngsleder Bruno Mølga- 
ard, Aabybro, på valg, og 
begge genopst ller.

Desuden st ller byråds-
medlem og produkt ons-
planlægger Er k Ingerslev 
Larsen, Aabybro, og B er-
sted Skoles  nspektør, Arne 
Mortensen, op t l valget.

Akt onærrådet tæller n  
medlemmer, og de tre er 
med   Spar Nord Banks re-
præsentantskab, der er på 75 I 
medlemmer. 2- / //

mailto:martin.frandsen@nordjyske.dk
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©RØNNE OMRADER: Udbudsmater ale vedtaget af s dste års budget-brødre
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A f Martin Frandsen_______
martin.frandsen@nordjyske.dk

AABYBRO: D skuss onen
onsdag aften   byrådssalen 
om udl c ter ng af kommu-
nens grønne områder kan 
meget vel være blot den før-
ste af flere.

Et flertal   byrådet bestå-
ende af Venstre, konservat -
ve, SF og Landsbyl sten sag-
de god for det udbudsmate-
r ale, der sætter rammerne 
for udl c ter ngen og beskr -
ver hv lke opgaver, det 
handler om.

Borgmester Ole Lykkega- 
ard Andersen (V) lagde  kke 
skjul på, at fremgangsmåden 
er blevet moderne og  nde-
holder efter hans men ng 
flere fordele.

- V  får kortlagt opgaverne 
 ndenfor de forskell ge om-
råder. Det g ver pol t kerne 
et overbl k, og dermed kan 
de pol t sk tage st ll ng t l 
hv lke opgaver, der skal ud-

føres. Som det er nu, er hvert 
arbejdsområde delt op un-
der hver s n konto, og så be-
stemmer de enkelte områ-
der   nogen grad selv hv lke 
opgaver, der skal laves for 
pengene, sagde borgmeste-
ren.

- Det nye er, at det er pol -
t kerne, der best ller opga-
verne og andre, der udfører 
dem, t lføjede han.

Dog understeger han, at 
det  kke betyder at alt skal 
udl c teres.

- Men det handler om, at 
adsk lle best ller- og udfø-
rerrollen, s ger han.

 ommunen byder også
Men byrådsmødet startede 
med et spørgsmål fra salen. 
S D-formand Er k N elsen 
v lle have understreget, at 
såfremt kommunens egen 
gartnerafdel ng vandt l c ta-
t onen, så v lle den også få 
opgaven. Underforstået, er 
der en hemmel g dagsorden

om at nedlægge afdel ngen?
Ole Lykkegaard Andersen 

oplyste, at selvfølgel g v l 
kommunens gartnerafde-
l ng få arbejdet, hv s den 
kommer med det mest kval -
f cerede bud.

Dog st llede både Jørgen 
Hel um (S) og Karl Schrøder 
(S) spørgsmål om den kom-
munale afdel ngs mul ghe-
der for at være med   l c ta-
t onen.

Eva Rytter (S) v lle v de, 
om det var nødvend gt at 
gennemføre udl c ter ngen.

- Da det blev vedtaget   
forb ndelse med budget 
2000, var det jo for at opnå 
en besparelse på 300.000 
kroner om året. Og den be-
sparelse er allerede opnået, 
sagde hun og henv ste t l, at 
en arbejdsleder forlod gart-
nerafdel ngen   foråret, og 
s den er st ll ngen  kke ble-
vet besat.

- Desuden har jeg svært 
ved at få øje på, hvordan

man skal tage hensyn t l ar-
bejdsm ljø og pr nc pperne 
om det rummel ge arbejds-
marked, sagde hun.

Karl Schrøder var bange 
for de kommunalt ansattes 
fremt d. Hv s et pr vat f rma 
v nder arbejdet, skal de an-
satte   følge loven om v rk-
somhedsoverdragelse følge 
med over   f rmaet.

- Men hvad forh ndrer f r-
maet   at fyre dem efter tre 
måneder, spurgte han.

SF's rolle
SF’s Er k Ingerslev så  ngen 
fare   det, da man så skulle 
omkr ng AF og arbejdsmar-
kedets organ sat oner.

- Og det er vel ser øse f r-
maer, der byder, sagde han.

Desuden svarede han på 
kr t k af, at SF samme med 
Venstre, konservat ve og 
Landsbyl sten havde ved-
taget udl c ter ng   forb n-
delse med budget 2000.

- Oplægget fra Venstre og

konservat ve gav  kke kom-
munens afdel ng mul ghed 
for at byde. V  s krede, at 
gartnerafdel ngen også kan 
være med, sagde han.

Carl Laursen (S) fr skede 
s dste års debat op.

- V  sagde   forb ndelse 
med vedtagelsen af budget 
2000, at flertallet havde be-
sluttet dette over en nats 
forhandl nger. V  v lle gerne 
d skutere dette, men kunne 
 kke forstå hastværket, sagde 
han.

- Og s den vedtagelsen af 
budgettet s dste efterår har 
der været masser af t d. Det 
blev besluttet, at der skulle 
udl c teres   år 2000. Nu er v  
snart   2001, sagde han.

Ernst Chr stensen (FRP) 
v lle høre om udl c ter ng 
blev droppet, hv s det v ser 
s g, at det bl ver dyrere end   
dag at få udført arbejdet.

9  Udliciteringen skal træ
de i kraft i  april

1 Der er tale om arbej
de for 3r5 mio. kr. og 
aftalen gæider fire ar
#  Udliciteringen vil 

bringe kommunens en
treprenørafdeling ned på
10 medarbejder.

Pris på 
maskiner
AABYBRO: Hvor meget er 
mask nparken   den kom-
munale gartnerafdel ng 
værd, 470.000 kroner eller
215.000 kroner?

Det bl ver op t l tekn sk 
udvalg at afgøre. I forb ndel-
se med vedtagelsen af ud-
budsmater alet kom det 
neml g frem, at økonom ud-
valget havde d skuteret om 
den rette fremgangsmåde 
var blevet benyttet.

I mater alet er mask npar-
ken neml g sat t l en værd  af
470.000 kroner ud fra mask -
nernes brugsværd .

Alternat vet er sætte pr -
sen efter handelsværd en, og 
den er på 215.000 kroner.

mailto:martin.frandsen@nordjyske.dk
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Fa vel til søskende abat
fo  SFO i 4. til 7. klasse
KLIPPEKORTS Ordn ng betyder bedre serv ce, mener V - Nej, s ger SF

AABYBRO: Spar Nord
Banks akt onærråd   center-
område Aabybro f k onsdag 
aften valgt et nyt medlem, 
da et flertal blandt de frem-
mødte 700 akt onærer på 
Aabybro Ungdomsskole 
stemte byrådsmedlem og 
produkt onsplanlægger Er k 
Ingerslev Larsen, Aabybro, 
 nd   rådet.

Han afløser skolesekretær 
Al ce Justesen, Aabybro, der 
 kke opnåede stemmer nok 
t l at bl ve genvalgt. Det blev 
der mod afdel ngsleder Bru-
no Mølgaard, Aabybro.

Han f k flest stemmer af 
de f re kand dater, neml g 
19.890 stemmer. Er k In-
gerslev Larsen opnåede 
18.210 stemmer.

Derefter kom Al ce Juste-
sen og den fjerde kand dat, 
skole nspektør Arne Mor-
tensen fra B ersted.

Akt onærrådet konst tue-
rer s g torsdag.

I det forgangne år har ak-
t onærrådet uddelt 202.000 
kroner fra Spar Nord Fon-
den t l lokale t ltag.

Det har blandt andet 
kommet den ny bådebro ved 
Ryå, B ersted Happy Jazz, 
Brovst P gegarde, FDF og 
squaredancere t l gode.

Desuden har akt onærrå-
det taget  n t at v t l at 
kunstner Kurt Tegtme er 
skal udsmykke området ved 
rundkørslen ved Aabybro 
Syd og doneret 250.000 kro-
ner t l formålet.

Derudover yder Statens 
Kunstfond støtte t l ud-
smykn ngen med 1,2 m ll o-
ner kroner, l gesom Aabybro 
Kommune poster et beløb   
forskønnelsen.

Udsmykn ngen ventes 
færd g   starten af 2002.

Af Martin Frandsen_______
martin.frandsen@>nordjyske.dk

AABYBRO: Fra og med 1. ja-
nuar skal forældre købe kl p-
pekort t l SFO-II ordn nger, 
hv s børnene   alderen 4. t l 
7. klasse skal benytte det 
kommunale serv cet lbud. 
Dog synes SF’s 
modstand at ende 
med, at den nuvæ-
rende SFO-II ord-
n ng v l få et come-
back   løbet af det 
nye års første må-
neder.

Kl ppekorte-
ne er en for-
bedr ng af 
serv cen over-
for borgerne, 
mener flertallet   

| byrådet. SF er ue-
n g og mener, der 
er tale om en for-
r ngelse.

- Med kl ppe-
kort-ordn ngen 
falder mul gheden 
for at fa søskenderabat og 
fr plads bort, po nterede 
Er k Ingerslev SF’s mod-
stand.

Med den nye ordn ng ud-
løser eksempelv s l llebror   
børnehaven  kke længere 
søskenderabat, selv om sto-
rebror benytter SFO-II. Dog

gælder kl ppekort-ordn n-
gen kun for 4. t l 7. klasserne 
  SFO-II og  kke for 3. klas-
serne.

5 0  procents rabat
- Men man skal regne med, 
at langt de fleste af de om-
kr ng 120 børn, der benytter 

vores SFO-II ord-
n ng, har m ndre 
søskende. Og sø-
skenderabatten, 
der er på 50 pro-
cent, gælder l ge 
fra dagpleje t l 
SFO’erne, sagde 
Er k Ingerslev.

- Kl ppekortord-
n ngen er  kke om-
fattet af lovg vn n-
gen om søskende-
rabat og fr plads, 
som dermed falder 
bort for børn over 
3. klasse   denne 
kommune, under-
stregede han.

Og den po nte 
bed på flertallet, 

som vedtog at  ndføre kl p-
pekortene, men med en t l-
føjelse.

Forvaltn ngen skal snarest 
undersøge, om det er mul gt 
at t lbyde både kl ppekort- 
og den h dt d ge SFO-ord- 
n ng, hvor man betaler cen-
tralt for en helt dsplads.

All gevel stemte SF  mod 
 ndførelse af kl ppekort.

En af mot verne bag kl p-
pekortene er, at forældrene 
fremover kun betaler for 
den t d, som deres barn be-
nytter SFO-II ordn ngen.

- Man betaler  kke for me-
re, end man får, og det er da 
en forbedr ng af serv cen, 
sagde borgmester Ole Lyk- 
kegaard Andersen (V).

Unge vælger SFO fra
Baggrunden er begge fløje 
dog en ge om. For få børn 
benytter SFO-II, og det skal 
der gøres noget ved.

- V  er v ll ge t l at se på 
 ndholdet   SFO-II, men 
kl ppekort er med t l at for-
r nge  ndholdet. V  v l helle-
re have analyseret, hvorfor 
unge vælge SFO-II fra, sagde 
Er k Ingerslev.

Han mener, den planlagte 
besparelse på 200.000 kro-
ner på området   budget 
2001, opnåes så r gel gt end-
da. Budgettet er vedtaget af 
Venstre, konservat ve, 
Landsbyl sten og Soc alde-
mokrat et.

Omvendt pegede formand 
for kulturudvalget Karlo 
Jensen (V) på, at ordn ngen 
har kørt som et forsøg   to år 
  Hullet   Aabybro.

- Alle t lbagemeld nger fra

ansatte og brugere har været 
yderst pos t ve. V  sætter 
ordn ngen   gang og kan så 
evaluere den om et halvt års 
t d. I dag er der mange fr -
t dst lbud t l unge, og det er 
jo mul gt, at de ved s den af 
at dyrke  dræt kun v l gå   
SFO-II et par aftener om 
ugen, sagde han.

Er k Ingerslev pegede på, 
at under forsøget   Hullet 
blev der   1999 solgt 19 kl p-
pekort, men 50 børn benyt-
tede SFO II-t lbuddet.

- Det v l s ger, at der var en 
bland ng af børn med og 
uden kl ppekort, sagde han.

Soc aldemokrat ets Jør-
gen Hel um pegede på, at al-
le andre SFO-II’er   kommu-
nen har efterlyst mul ghe-
den for at  ndføre kl ppe-
kort.

- Ud fra det må jeg skønne, 
at ordn ngen er en god t ng. 
Men det kan godt være, v  
skal undersøge forholdene 
om søskenderabatten, sagde 
Jørgen Hel um.

Borgmester Ole Lykkega- 
ard Andersen lagde op t l, at 
forvaltn ngen allerede t l det 
næste byrådsmøde, 31. janu-
ar, v l belyse mul gheden for 
at have både den nuværende 
SFO-II ordn ng og kl ppe-
kortene.

Erik Ingerslev Larsen, nummer to fra venstre, blev 
nyvalgt til Spar Nords aktionærråd, mens Bruno 
Mølgaard, i midten, blev genvalgt. De er flankeret af Spar 
Nord direktør John Lundsgaard, til venstre, samt 
Christian Jensen fra aktionærrådet og Spar Nord direktør 
Jørn Rytter. foto: mart n damgård

•  De  e  søskende
 abat i de kommuna
le institutione  f a
dagpleje til SFO på
50 p ocent af den
laveste takst.

•  Med indfø else af
klippeko t til

SFO-II fo 
bø n i 4. til 7.
klasse e  de
ikke længe e

omfattet mu
ligheden fo  sø

skende abat og f i
plads.

•  Klippeko t ha 
med succes kø t
som et to-i igt fo 
søg i Hullet i Aaby
b o.



AABYBRO

Aktionæ  åd ha 
fo delt poste 
■1 Det ny algte aktionærråd for 
Spar Nord, Områdecenter Aabybro, 
har konstitueret sig méd gen alg af 
Christian Jensen som formand. Al
lan Jensen ble   algt til ny næst
formand.

Som kandidater til generalfor
samlingens  alg af medlemmer i 
repræsentantskabet ble  Frode 
Søndergaard Larsen, Erik Ingersle  
Larsen og Christian Jensen alle 
 algt.

Poul Verner Jørgensen og Bruno 
Mølgaard udgør aktionærrådets re
præsentanter i Initiati prisud al-

get- V S  /  / /  2 - OO

Af Ma tin F andsen
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.OAK: Eneste mulighed fo  at undgå at leve op til k av

m a r tin . r a n d s e n @ n o r d jy s k e .d k

AABYBRO/G ØL: Byråds
medlem Ernst Christensen 
(FRP) kalder planerne om at 

1 anlægge kommunens læng
ste kloak mellem Gjøl og Aa
bybro for naturstridigt. 
Flertallet i byrådet mener, at 
spildevandsledningen er 
eneste løsning på proble
merne på Gjøl.

Derfor har flertallet ansat 
et konsulentfirma til at råd
give om, hvordan ledningen 
kan anlægges fra Gjøl via 
Birkelse til Aabybro. Råd
givningen vil koste 480.000 
kroner.

Renseanlægget på Gjøl le
ver ikke op til miljøkravene 
og står overfor en stor mo
dernisering, hvis det skal 
fortsætte.

- Den ny ledning er i strid 
med naturloven. Spildevan
det skal pumpes fra Gjøl til 
Birkelse og videre til rense
anlægget i Aabybro, som så 
igen skal lede spildevandet 
sydpå til Limfjorden. Det er 
alt i alt en tur på 3 5 til 40 ki
lometer. Det lyder fuldstæn
dig tosset, og det er ihvert- 
fald noget berejst spilde
vand. Men jo dyrere projek- 
tet er, desto mere tjener

A R K I V F O T O

konsulenterne, siger Ernst 
Christensen.
Borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V) peger på, at 
løsningen ikke er udsædvan
lig. For eksempel pumper 
Skørping sit spildevand til 
Aalborg.

Karl Schrøder (S) mener, 
at ledningen er eneste mu
lighed.

- Vi er nødt til at se på mil
jøet. Vi kan ikke være be
kendt, at vi på Gjøl Rense

anlæg årligt får en bod p å 40 
- 80.000 kroner, fordi vi ikke 
renser spildevandet godt 
nok i følge miljøkravene:, si
ger Karl Schrøder.

- Alternativet er at lede 
vandet til Aalborg. Dét er 
meget dyrere, og den årlige 
udgift til at pumpe vandet 
fra Gjøl til Aabybro vil være 
40.000 kroner.

Erik Ingerslev (SF) skyder 
Ernst Christensens forslag 
om at modernisere Gjøl

Renseanlæg ned.
- Det vil koste et to-cifret 

millionbeløb at få anlægget 
til at leve op til miljøstan
darderne, for ikke at tale om 
udgifterne til drift af to ren
seanlæg i kommunen. Det er 
vores kommune ikke stor 
nok til, siger Erik Ingerslev.

Ernst Christensen var 
eneste byrådsmedlem, der 
stemte imod at frigive den 
lille halve million kroner til 
konsulentfirmaet.

Aabybro Renseanlæg skal også tage mod sp ldevand Gjøl.

mailto:martin.frandsen@nordjyske.dk


Kommunen mangler at spare på lys og varme
VAR EKILDE: Den afsatte halve million k one  til ene gispa ende fo anstaltninge  stå  u ø t
Af Ma tin F andsen______
m a r tin . r a n d s e n @ n o r d jy s k e .d k

AABYBRO: Nogle kan må
ske varme sig ved glæden 
over, at kommunen ikke har 
brugt en eneste rød øre af 
den halve million kroner, 
der er sat af til energibespa
rende foranstaltninger.

Men det isner byrådsmed
lem  ørgen Helium (S) koldt 
ned af ryggen, at den halve 
million kroner derfor skal 
lægges i kommunekassen.

I hvertfald fik han sin me
ning om, at pengene skal

overføres til samme formål 
næste år i stedet for at lune 
kommunenkassen, til pro
tokols.

Det skete, da byrådet el
lers kun havde anerkenden
de nik til overs for opfølg 
ningen på kommunens 
budget for 2000, der blev 
omtalt i NORD YSKE 
mandag.

- Vi har allerede sat 
500.000 kroner af til energi
besparende foranstaltniger i 
2001, sagde borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) til 
 ørgen Helium.

U l l l l å L E  11.

g -  ko r

•  Kommunen kan efter 2000 
øge sin kassebeholdning med 
to til tre  millioner kroner, af
hængig af h or mange penge

kommunens institutioner 
 ælger at o erføre til næ

ste år.
•  Budgetopfølgningen 
 iser også, at kommunen 

i år 2000 har o erskredet 
sit driftsbudget med 7,2 millio
ner kroner - ca. 2,9 procent.
•  Kommunens o erskud bun
der i salg af byggegrunde og 
kommunal ejendom som pleje
center og ældreboliger.

Det beroligede dog ikke 
 ørgen Helium, som mener, 
at det ikke kan skorte på 
energikilder, hvor man kan 
investere den halve million 
fra både år 2000 og fra næste 
år i besparende løsninger.

- Tag f a kassen
- Hvis der er behov for at 
bruge mere end den i budget 
2001 afsatte halve million 
kroner, kan vi jo til den tid 
beslutte, at vi tager flere 
midler i kommunekassen, 
sagde borgmesteren.

Erik Ingerslev (SF) oply

ste, at hn i økonomiudvalget 
havde rejst samme spørgs
mål.

- Men jeg slår mig til tåls 
med, at pengene lægges i 
kassen, fordi der er mulig
hed for at lånefinanciere 
energibesparende for
anstaltninger, såfremt den 
afsatte halve million kroner 
ikke slår til i 2001, sagde han.

Redegø else på vej
Desuden redegjorde borg
mesteren for, hvorfor den 
halve million kroner endnu 
ikke er blevet brugt.

- Vi skal først have en re
degørelse og en oversigt 
over, hvor det bedst kan be
tale sig at sætte ind og inve
stere i at spare på energien. 
Den oversigt forventer vi at 
have i starten af det nye år, 
sagde han.

/OS

w/n-OD
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