
Mindst 8  pct. af brugere af hjemmepleje skal ifølge byrådets målsætning være tilfreds med kvaliteten i det til-
bud, de får. Arkivfoto: Jens Morten

Byråd afslog at
lo e ekstra penge
Målsætn ng: 80 pct a f de ældre skal være t lfredse
Af Randi Borg

AABYBRO: Socialde-
mokraterne fik ikke held
med at få et forhåndtil-
sagn fra de ø rige byråds-
medlemmer om flere pen-
ge til ældreområdet, h is
budgettet ikke holder.

Spørgsmålet kom frem,
da politikerne i aftes  ed-
tog nye kra  til ser icen.
Kra , som skal tjekkes  ia
borgerundersøgelse. For
eksempel skal mindst 80
pct.  ære tilfreds med
hjemmehjælpen.

Må stå sammen
Socialud algsformand

Carl Laursen (S) glædede
sig o er, at politikerne
ha de skabt nogle fine
målsætninger med for-
nuftige kra  til resulta-
tet.

- H is det nu  iser sig,
at  i har skudt o er målet,
og  i måske ikke kan op-
fylde kra ene på grund af
økonomiske forhold, så
bør byrådet stå sammen
og  ære indstillet på at

be ilge resurserne, sagde
han.

Tidligere socialud alg-
sformand Ole Hermansen
(V)  ille kun gi e hans af-
løser ret derhen, at kan
kra ene ikke o erholdes,
så har politikerne et pro-
blem. Men derfra og til på
forhånd at gi e tilsagn om
penge,  ille han ikke gå.

Carl Laursen ga  dog
ikke så let op. Han  ille
gerne sikre sig, at det ik-
ke ble  socialud alget,
der alene skulle finde eks-
tra kroner, h is det ble 
nød endigt.

Ole Hermansen s arede
hertil, at Carl Laursen
burde huske på, at når der
stod »mindst 80 pct. til-
fredse med ser icen«, så
gjaldt det den udbudte
ser ices k alitet, og ikke
omfanget.

Stiler  el højt
Borgmester Ole Lykke-

gaard Andersen (V) men-
te, at socialdemokratiet
stilede  el højt  ed at fo-
restille sig, at det ble  un-

dersøgt, om kra ene bli-
 er opfyldt så tidligt, at
der kan rettes op på det i
1998. Han mente, at
spørgsmålet tidligst kun-
ne komme på tale  ed
budgetforhandlingerne,
for 1999. Desuden påpe-
gede han, at der er 15 an-
dre områder, der også skal
ha e kra  til resultaterne.

- Vi kan da ikke på for-
hånd garantere, at  i  il
udstede en blankocheck
til alle områder, sagde
han.

Carl Laursen s arede,
at det eneste han  ille ha-
 e,  ar byrådets accept af,
at går noget galt, er det
 illigt til at betale for det.

Uenige om budget
Knud Winther (S) til-

føjede, at når socialdemo-
kraterne nu gerne så en
accept, skyldtes det også
uenighederne om budget-
tet.

- Vi  ar jo ikke enige
om, h or idt de afstukne
økonomiske rammer s a-
rer til målene. Jeg forstår

godt, at Carl Laursen ger-
ne  il ha e lo ning på, at
ni eauet kan be ares året
ud, sagde han.

Erik Ingersle  Larsen
(SF) støttede de borger-
lige i spørgsmålet. Han
mente heller ikke, at det
 ar realistisk at tro, at re-
sultaterne kunne gøres op
tidligt nok til andet end at
bli e grundlag for det næ-
ste budget.

Særstan punkt
Resultatkra ene ble 

gennemført i enighed,
men socialdemokraterne
fik et særstandpunkt
med. Partiet accepterer
de politiske mål og result-
kra  under forudsætning
af, at de økonomiske ram-
mer holder. Ellers må by-
rådet træde til, mente de.

Ole Lykkegaard Ander-
sen (V) sluttede debatten
af  ed at spørge, om det
samme så skal gælde  ed
de ø rige 15 akti itets-
områder. Det må han  en-
te med at få s ar på, til de
kommer på dagordenen.
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Båndopt gere
ingen  dg ng

AABYBRO: Radio og t 
har stadig ingen adgang til
at sende fra byrådsmøder-
ne i Aabybro. Politikerne
 edtog på deres første mø-
de at fortsætte med de
gamle regler for brug af
båndoptager  ed mødet.

Det  il sige, at der ikke
må optages andre bånd
end det officelle, som kun
byrådspolitikerne og for-
 altningslederne har ad-
gang til at lytte til bag-
efter.

SF’s Erik Ingersle  Lar-
sen bemærkede, at han
plejer at stille ændrings-

forslag til punktet. Men i
år  il han nøjes med en ap-
pel til det ø rige byråd.

- Reglerne er et le n fra
fortiden, sagde han, og be-
mærkede, at den srek ne
presse burde ha e lo  til at
bruge diktafon og de el-
ekstroniske medier ha e
lo  til at sende fra møder-
ne.

Han synes også, at bor-
gerne skal ha e adgang til
at lytte det officielle bånd
igennem efter mødet.

- H orfor så restrikti e
regler. Det er jo bånd fra
åbne møder, spurgte han.

Borgmester Ole Lykke-
gaard Andersen (V) for-
klarede, at det også hæn-
ger sammen med, at bor-
gerne hellere skulle tage at
komme til møderne.

- Så kan de også mærke
stemningen omkring mø-
det. Ople e lugten af sa s-
muld, sagde han.

Ole Lykkegaard Ander-
sen tilføjede, at bli er det
aktuelt, at nogen ønsker at
sende lokal-t  fra byråds-
møderne, kunne sagen jo
tages op igen.

- Ranbo

SF kæ per for den
grønne kile i Aabybro
De øvr ge pol t kere v l hellere have parcelhuse
Af Randi  org

AABYBRO: Erik In-
gersle  Larsen (SF) for-
søgte på byrådsmødet for-
gæ es at o erbe ise sine
kolleger om, at der ikke
skal bygges parcelhuse i
det, der nu er en af Aaby-
bros grønne kiler ned mod
Tofte ej.

De grønne kiler er en del
af den o erordnede kom-
muneplan. De nye parcel-
husgrunde er planlagt
gennem en lokalplan og et
tillæg som ændrer kom-
muneplanen.

- Vi er igang med at fjer-
ne de grønne kiler  ed sa-
lamimetoden. Vi bør tage
diskussionen om, h ilke
område der skal frigøres.
Er det et borgerønske at
beholde kilerne, får  i det
at  ide. Der har ikke  æ-
ret nær den opmærksom-
hed omkring sagen, som
der  il  ære, h is  i la e-
de hele kommuneplanen
om, sagde han.

Erik Ingersle  Larsen

tilføjede, at han har det
indtryk, at borgerne  il
be are de få grønne oaser,
der er i Aabybro.

- Desuden er denne plan
ikke den eneste. Der er
endnu et område på  ej,
bemærkede han og hen-
 iste dermed til et forslag
om pri atudstykkede
grunde på Tofte ej. Det er
netop  edtaget i teknisk
ud alg - undtaget af Erik
Ingersle  Larsen.

Enige før jul
Tidligere formand for

teknisk ud alg Jørn
Krogsgaard (K) forklare-
de om de grunde byrådet
 edtog at udstykke, at ud-
 algsmedlemmer i hans
tid ha de  æret enige om
at gøre det.

- Vi ha de en bred debat
om emnet i teknisk ud-
 alg. Vi ble  enige om, at
det er mere hensigtsmæs-
sigt, at bydelene hænger
bedre sammen. Mange sy-
nes, at Aabybro Øst er lagt

Erik Ingerslev Larsen
(SF): - Vi er igang med at
fjerne de grønne kiler med
salamimetoden.
for langt udefra centrum,
forklarede han.

Borgmester Ole Lykke-
gaard Andersen (V) sagde,
at kommuneplanen skal
re ideres i år.

- Men det må da  ære

muligt også at handle
imellem re isionerne,
mente han.

Ikke i debat
Erik Ingersle  Larsen

(SF) lod sig ikke o erbe i-
se af den bemærkning.
Han sagde, at der er tale
om en stor udstykning.

- Desuden kommer de
grønne områder,  i har
fjernet, ikke med i en ny
debat, tilføjede han.

Ole Lykkegaard Ander-
sen mente så, at så kunne
byrådet slet ikke foretage
sig noget.

- Her er tale om en korn-
mark langt uden for cen-
trum, sagde han.

Ernst Christensen
(FRP)  ille hellere tale om
fremtidens udstykninger:

- Området er snart ud-
bygget, og h ad gør  i så.
Skal  i fortsætte for en-
h er pris, købe mere jord,
og h or skal det  ære?

Men den debat  ille de
ø rige ikke  ære med i.
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40 år og yngst i byråd
Lars Hasager (SF) har de første 100 møder   1998   kalenderen

Lars
Hasager
meldte sig
ind i SF efter
at have set
et eksempel
på Margaret
Thatchers
beksæftigel-
sespolitik.

Af Randi  org

NØRHALNE: SF’s nye
I medlem af byrådet og kul-
turud alget, Lars Hasa-
ger, er 40 år og yngst. En
situation han sel  synes er
lidt langt ude. På den an-
den side gør det ham ikke
noget, for han har tænkt
sig at få kommunens end-
nu yngre borgere engage-
ret i beslutningerne.

- Det må kunne lade sig
gøre. Det skal ikke  ære
noget med ungdoms-
byråd, men gerne mere
uformelt, siger han.

Det siger han, fordi han
kender de unge.

Han har gennem flere år
under ist i friluftsli  i den
kommunale ungdomssko-
le, arrangeret ture til S e-
rige, hemmelige kurser
for piger, Fangerne på
Fortet og rapelling. Og
han har  æret koordina-
tor på danseteater i  and.
Her lærte han opskriften.

- De unge ople ede, at
deres arbejdsindsats  ar
uund ærlig, h is forestil-
lingen skulle lykkes. Det
skabte engagement, så det
det gælder om, er at tage
deres meninger og ideer
al orligt, siger Lars Hasa-
ger.

Samme engagement ser
han gerne øget hos de
 oksne også. Og som kul-
turud algsmedlem er det

 el forståeligt at han si-
ger:

- Vi skal ha e mere gang
i kulturli et; i alle byer.
De får folk til at opdage,
at der er gode stedet at bo
i Aabybro Kommune. Og-
så spændende skoler og
fritidstilbud trækker bor-
gere til.

Fra S enstrup
Lars Hasager har boet i

Nørhalne i 13 år efter at
ha e tilbragt de første 27
år i S enstrup og Aal-
borgområdet. Han arbej-
der stadig i Aalborg som
produktionsingeniør på
LR Energi, et dattersel-
skab af Løgstør Rør, som
arbej der med kraft arme-
 ærker.

Sammen med hustruen
Bente landede han i Nør-
halne - sådan lidt tilfæl-
digt. De  ille gerne ha e
hus, gerne lidt på landet
og så gerne kunne betale
for det.

Parret er faldet godt til
og er ble et til en familie
med to døtre, Katrine på
12 år og Agnete på 11 år.
De har  æret årsag til et
medlemskab af skole-
bestyrelsen på Nørhalne
Skole de seneste fire år.

Han genopstiller ikke
til skolebestyrelsen her i
foråret. Han  ille egentlig
gerne, men der skal  ære

tid til politik nu og til fa-
milien. Desuden  urderer
han, at hans medlemskab
af kulturud alget kan gi-
 e underlige situationer.

- Det nytter jo ikke, at
jeg er med til at lægge
budgetter og bagefter er
med til at brokke mig o er
samme, siger han, mens
han glæder sig o er, at
han også politisk får berø-
ringsflade med et område,
han sel  bruger. Byråds-

medlemmer med børn i
skolealderen er der ikke
just mange af i Aabybro
Kommune.

100 møder
Også en bestyrelsespost

i Nørhalne Brugsforening
ryger med i købet, nu h or
det politiske arbejde fyl-
der mere, end før han ble 
 algt.

- De første 100 møder i

1998 er skre et ind i ka-
lenderen, siger Lars Ha-
sager.

Han glæder sig helt
 ildt, som han siger med
tryk på både glæder, helt
og  ildt. Men han er også
kommet sig o er o er-
raskelsen o er at  ære
ble et  algt. To SF’ere i
byrådet i en kommune af
Aabybro størrelse er ikke
helt almindeligt.

- Kun i Skørping Kom-
mune har SF fået flere
stemmer i procent. Jeg er
 algt på Eriks stemmer
(Ingersle  Larsen). Væl-
gerne har stemt på ham og
ikke kun partiet, siger
Lars Hasager.

Han har  æret medlem
af SF i mange år. Det ble 
han efter en tur til Eng-
land med Ungdomsrin-
gens ho edbestyrelse,
som han sad i, da han boe-
de i Nørresundby.

- Vi ople ede et af Mar-
garet Thatchers beskæfti-
gelsesprojekter, og jeg
tænkte for mig sel : Noget
lignende må aldrig ske i
Danmark. Derfor meldte
jeg mig ind i SF, fortæller
han.

Han har  æret opstillet
tre gange til byråds alget.
De to første gange på nog-
le af listens nederste plad-
ser, denne gang som nr. to,
en plads, der ga  adgang
til en byrådsstol.

Erik Ingersle 
Larsen
SF’er med et meget højt
stemmetal og deraf følgende
plads i det magtfulde øko-
nomiud alg, kom i mindretal
 ed det seneste møde. Han
ønsker at be are den grønne
kile  ed Tofte ej, mens de ø -
rige medlemmer  il ha e
parcelhuse i området. Også
på Skole ej, h or der skal
 ære bylandbrug, er han ale-
ne om at ønske, at området
skal ha e kollekti   arme-
forsyning.
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John H edelund
konser ati  byrådskan-
didat og teatermand,  ar
næsten sikker på at kom-
me i det nye Lokalnæ n
for radio/t  i Aabybro
Kommune. Han  ar ind-
stillet af både LOF og
Aabybro Teater- og Kul-
turforening. Han ble  da
også  algt sammen med
Allan Jensen, LOF, Per
Frost Sørensen, antenne-

foreningerne, Jørn Lind,
Biersted Folkedanserfor-
ening og Leif Stabel, Aa-
bybro Borgerforening.

Jørgen Helium
socialdemokrat i byrådet
og pensioneret maler, er
ikke enig med de ø rige
politikere i, at det er fint
nok, at forældre og med-
arbejdere i for eksempel
Hullet maler og reparerer
bygningerne i deres fri-
tid. Han mener, at insti-
tutionslederen skal ha e
besked om, at sådanne

arbejder skal udføres af
hånd ærksmestre.

Ole Lykkegaard
Andersen
borgmester, har fået to
nye bestyrelsesposter.
Han er ble et gen algt
som medlem af bestyrel-
sen for Aalborg Luft-
ha n. Samtidig fortsæt-
ter han som medlem af
Den økologiske Land-
brugsskoles bestyrelse.
Her ha de kommunen
først gi et afkald på po-

sten, fordi der ikke læng-
ere er penge mellem par-
terne, men skolen  il ger-
ne beholde kontakten.

Aage Pedersen
formand for hegnsynet
og  urderingsmændene
 edrørende mark og fred-
ningslo  fra 1994-1997,
har meddelt byrådet, at
han også er formand de
næste fire år. Byrådet ud-
pegede kun medlemmer
og ingen formand på det
konstituerende møde. De
ø rige medlemmer er

Steen Nielsen og Kaj An-
dersen.

Jørn Rytter
direktør for Sparekassen
Nordjylland, har fået en
bestyrelsespost. Byrådet
har udpeget ham til med-
lem af Erh er spolitisk
Ud iklingsråd i Aaby-
bro Kommune. En næ-
sten na nebror, Jørgen
Helium, er også kom-
met i rådet. Han aflø-
ser Finn Graa Jacobsen,
der flytter fra kommu-
nen.

Erik Ingersle 
Larsen
SF’er fra Aabybro, bli er
Hr. Modsat i denne spal-
te. Han har nemlig mistet
en post, dog af egen  ilje.
For fremtiden er han ik-
ke længer kandidat til
folketinget i Aalborg
Nord-kredsen. Efter 18
års kandidatur til tinget
må det  ære slut, siger
han.

t /   - n

Borgerlige kom i mindretal
Fl rtal i byråd t for S og SFs forslag til svar på d r s  g n klag  til tilsynsråd t
Af Randi  org

AABYBRO: For første gang i
fire år kom V og K i mindretal,
da byrådet i aftes skulle bli e
enigt om et s ar til tilsynsrådet,
der skal til at behandle Social-
demokratiet og SF’s klage o er
den måde budget ’97 ble  til
på.

Borgmester Ole Lykkegaard
Andersen (V) har skre et et bre ,
som fastholdt, at de ændrings-
forslag som V og K la ede til
budgettet fulgte reglerne.

Men S og SF har skre et et an-
det s ar, som kritiserer de bor-
gerliges metoder. De fik Lands-
bylisten og FRP til at stemme for
deres s ar. Begge bre e bli er
under alle omstændigheder
sendt, men det bli er det kriti-

ske bre , som er sendt på byrå-
dets  egne.

Dermed kommer de partier,
der har afle eret klagen, til at
formulere flertallets forklaring
på, h orfor det hele er ble et en
sag for tilsynsrådet.

Sagen handler om, at V og K
kom med et ændringsforslag til
budgettet, efter at fristen  ar
udløbet. Ændringsforslag fra
partierne skulle indsendes 23.
september, og da økonomiud-
 alget behandlede disse forslag
2. oktober, dukkede der ændrin-
ger op fra V og K. Partierne ud-
gj orde flertallet, og det har ret til
at  edtage ændringsforslag.

Socialdemokraterne og SF
skri er i deres bre , at reglerne
er o ertrådt, fordi der i o er-
skriften står forslag fra Venstre

og Det konser ati e Folkeparti,
og at de næ nte partier foreslår
økonomiud alget at  edtage det
nye forslag.

Strid om procedure
Problemet er, at partierne al-

lerede ha de afle eret æn-
dringsforslag.

- Der er ikke noget galt med
 ores procedurer omkring bud-
gettet, h is ellers  i fulgte den.
Sidste frist for ændringer fra
partierne skal o erholdes, og det
ble  den ikke, da V og K kom
med et ændringsforslag til deres
eget ændringsforslag, sagde
Carl Laursen (S).

Erik Ingersle  Larsen (SF) til-
føjede, at de borgerlige partier
under forhandlingerne bad øko-

nomiud alget tage udgangs-
punkt i et helt nyt ændringsfor-
slag.

- Det er det,  i anker o er. Vo-
res s arbre  dækker det, der er
foregået, sagde han.

Borgmester Ole Lykkegaard
Andersen mente, at de to ø rige
debattører drejede kendsger-
ninger for at få en sag.

- Det  ar ikke et forslag fra V
og K. Det  ar et forslag fra fler-
tallet i økonomiud alget. Det
 ed alle godt. Men skidt med det,
jeg synes, at det er fint, at  i får
en udtalelse, sagde han.

Jørn Krogsgaard (K) tilføjede,
at hele sagen drejer sig om en fejl
i en o erskrift. Han synes også,
at det fint, at sagen nu bli er un-
dersøgt.

Carl Laursen (S) tilføjede, at

 edtog byrådet borgmesterens
udkast til et s ar,  ille det  ære
det samme som at ændre på pro-
ceduren bag budgettet.

Og Erik Ingersle  Larsen (SF)
mente ikke, at S og SF drejer
tingene. Han sagde, at det jo står
på papiret, at det er et forslag for
V og K.

Annemie Pedersen fra Lands-
bylisten blandede sig derefter i
diskussionen.

- Efter det jeg har hørt, bli er
min udtalelse: H is man har en
deadline, så skal den o erhol-
des. Derfor støtter jeg forslaget
fra S og SF, sagde hun.

Ernst Christensen (FRP) be-
mærkede, at han mente det sam-
me som Annemie Pedersen.

- Klarere kan det  ist ikke si-
ges, slog han fast.





K indelig arbejdsmediciner ny kandidat hos SF #ffS 2.1-1 z-f?
NØRRESUNDBY: SF’s Aalborg Nord-kreds, som dæk-

ker Aalborg Kommune nord for Limfjorden, Aabybro og
Hals Kommuner har fundet en ny kandidat til folketings-
 alget. 51-årige Lene Garsdal fra Nørresundby afløser
Erik Ingersle  Larsen, Aabybro, som ikke har ønsket at '
stille op igen.

Lene Garsdal har tidligere  æret opstillet i Hjørring-
kredsen, dog ikke på et tidspunkt, h or der har  æret
 alg. Hun har også  æret kandidat til amtsrådet  ed de
seneste to  alg.

- Begge gange  ar jeg nummer tre på listen, så det  ar
lige  ed, siger hun.

Lene Garsdal er arbejdsmediciner og arbejder i Ar-

bejdstilsynet. Hendes job er naturligt med til at bestem-
me, h ilke sager hun går meget op i.

- Jeg har  æret på arbejdsmedicinsk klinik i fire år, så
emnerne sundhed og miljø ligger ligesom lige for at gå
højt op i.

Ellers  il hun arbejde for, at alle får en bedre forståelse
for flygtningespørgsmålet.

- Jeg  il gerne ha e mere åbenhed omkring emnet. I øje-
blikket reagerer  i på myter, siger hun.

Lene Garsdals  algkamp begynder på mandag. Her skal
hun i Nordjyllands Radio sammen med partikollegerne
Jes Lunde og Poul Klopp. Samme aften og tirsdag aften
er der flerkantede  ægermøder i Nørresundby og Vodsko .
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^ ff JLg.B'g.'S ff

g 8*#8*a g  t>r
 -trø P  ff Pff TO m- S o, ttTOtH3rD32£irDrDw . i i ■“ r* i i

P-ro
B' ro
05 ~

1CTQ

05 ^  
B  3

ro ro3 w
T3 CD
t~t. *~ n'  n
» I
i w

»-1 ET. O  05
2 to , 3  M c+o  rt- 1 ft) M <j
b" n ^ d a p
g  ^ 03 fT
“ o ’ p f f  3fo n g

g g ^
‘TO cn105

13 _ S TOS J3 r+
tr-c jr
5 S ^rD P  hji-i rD i

S’TO
fD g
3 Scn Dj2 <T>

WB.S-
82

  ff 2
?TO 3-
fD
'' 5'"°< s

S »
3- rt-
fD M-
  tf-

ro
3,S ^3 TO i

3  ̂ 3
2    ' P
S . f  f s
g ^ 3
tr ctto 2
sr'c ®2 rD ^< £1 ^
P, s.
Sr1 o> p2 ff pP CTQ

 ̂ P ^0 4
3 s-*
w 05 !T’
r i  &

p- B* tf* O
-2 TO

d 13
&  83“ 3  
® H S '■
S“°  ^g pj °  253 ff»H to2 Sfo oP P H

g g g"S.?B*i* •§ S*1 3 s
g S «  p M ®. ^ to 83 o  &• p   ^

 o
05 <

i  ^ 5 •,«
5 T̂O 3
P ^  05 ro  fra ; rD 3  p  TO

J___ I 05

Cl _> .
 ̂ 3 ^

p?rro tf ̂ ^  gP boCfQp̂  ro
«- C rD

ff   <
<-»■ O j

P  2 f
2_ 83
,_. w U1

2i    

<T> . CfQ yjj
m  o rf. "O c_—|CfQ S

05° g  o  rD O
rD TO CTQ trht-*-" 05 ro

S 'B a f i  3 -3
3 J rD TO c ;

Pj 3 < ff ^

s a e s s -
TO o 1-fa S P
P to  o h  2ro i i-i i  

pj C 03 3 2!?r r3 ff 03 P-

 ̂ ?å R p » »
PTO -
" 2  s.
| g j ^ .
3 ro cr
S  p pi ro i

P
p

er er o* s  jrtr ff £„ ffto 2 to £.<
CflTO TO rD P‘ n>

P-
ro3

P P
o .“i 
03 P.

ff» 2 ff 3

§ P ^ l5 p *(t » „
m g- S"
3  >r   ^
ff TO 3- S »  S-K  |2   rD ^

t-j. 05 ro P-- w



TORSDAG 26. MARTS 1998

Planer om ni grunde og måske to-tre ti
Plan 1 gælder området mellem Toftevej og Blåbærvej, nr. 2 den s dste jord op mod Banest en
Af Randi  org

AABYBRO: Byrådet har
medtaget at sende et lokal-
planforslag om ni grunde
-nellem Tofte ej og Blå-
Dær ej ud til høring. Sam-
:idig skal økonomiud al-
get arbejde på at hjælpe en
inden jordejer i området
-il også at få lo  til at ud-
itykke i området, så der
Dii er bebygget helt op til
3anestien.

Udstykning nr. to kræ-

 er, at amtet tillader, at de
nye parceller får  ej-
adgang til Tofte ej. H is
det kan lade sig gøre, kan
parcellerne bli e bebygget
uden at ødelægge princip-
perne for den første ud-
stykning. Problemet er, at
to af de ni grunde  il bli e
mindre attrakti e, h is
hele området skal ha e
samme  ej. En af grunde-
ne  il få  ej på tre sider og
lidt til, mens en anden  il
få en underlig form, fordi

der skulle  ære en  en-
deplads midt i området.
De to jordejere har derfor
ikke kunne bli e enige nok
til, at der kunne udarbej-
des en fælles lokalplan.

Ejeren af det lille områ-
de, der i første omgang ik-
ke kommer med, Niels
Grøn,  ar til stede på by-
rådsmødet sammen med
sine to sønner. Familien
Grøn bemærkede blandt
andet, at sagsgangen ha -
de  æret noget speget.

Borgmester Ole Lykke-
gaard Andersen (V) af i-
ste, at sagsforløbet har
 æret andet end regelret.

- Jeg har forsøgt at for-
klare, at der først kommer
en indstilling fra teknisk
ud alg, derefter fra øko-
nomiud alget og byrådet,
inden forslaget sendes ud
til høring. Løbet er ikke
kørt endnu, sagde han, og
forsikrede Niels Grøn om,
at hans synspunkter  ar
sendt ud til alle byråds-

medlemmer som bilag til
sagen.

Formand for teknisk
ud alg Aage Toftegaard
(V) forklarede, at ud alget
endda ha de taget punk-
tet af dogsordenen for at
undersøge, om området
kunne komme ind under
samme plan.

- Og sel følgelig  il  i
nu hjælpe med at søge om
 ejadgang fra Tofte ej,
slog han fast.

Knud Winther (S) sag-

de, at han kunne se, at de
to jordejere ikke ha de
kunnet enes. - I øko-
nomiud alget har  i dis-
kuteret sagen grundigt, og
 i  il optage forhandlin-
ger med Grøn om udstyk-
ning af hans jord. Jeg ser
gerne, at sagen kommer så
hurtigt igennem, at de to
ting kan køre næsten side-
løbende, sagde han.

Erik Ingersle  Larsen
(SF) mente ikke, at der  ar
store muligheder for, at

Nordjyllands An
med til at lade
 ære adgangs ej
parceller. Desud
han dårligt om
ningsplanerne.

- Jeg ha de det
at der i følge kc
planen skulle
grøn kile i omr£
synes, at  i bør 1
en mere principie
sion om de grønr
der, sagde han.

__________________________________________________ ________ _______________ ____________ ____ ____ _________ __________________________________ I g l  TORSDAG 6. MAJ 1999

Gylletank aldrig sat på dagsorde]
AABYBRO: - Der kan

kke herske t i l om, at
Dorgerne skal kunne for-
lolde sig til lokalplaner.
Dg sker der en ændring af
■okalplanerne, skal pro-
:edurerne følges, siger  i-
:eborgmester Jørn Krogs-
[aard (K).

Baggrunden er Erik In-
;ersle s (SF) spørgsmål i
t isen i går om, h ordan
ler kunne gi es byggetil-
adelse til en gyllebehol-

der  ed Knøsgaard. Til-
ladelsen kræ ede nemlig,
at jord skulle føres fra by-
til landzone. Denne zone-
ændring ble  dog aldrig
politisk behandlet i det
da ærende tekniske ud-
 alg, som Jørn Krogs-
gaard  ar formand for.

Dermed er lokalplanen
aldrig ble et ændret, og
gyllebeholderen opført på
forkert grundlag. Sagen er
kommet frem i forbindel-

se med det nu ærende
tekniske ud algs behand-
ling af en udstykning i
Knøsgaard, og sagen fik
Erik Ingersle  til at un-
derstrege, at borgerne skal
kunne regne med lokal-
planer.

Jørn Krogsgaard for-
tæller, at der er sket en be-
klagelig fejl i behandlin-
gen af sagen.

- På et møde i oktober
1994 søgte lodsejeren om

at opføre gyllebeholderen.
Men  i an iste andre pla-
ceringer, fortæller Jørn
Krogsgaard.

Lodsejeren fastholdt sin
placering og ønskede der-
for en del af sin jord æn-
dret fra by- til landzone,
så en ny gyllebeholder
kunne opfylde afstands-
kra ene til byzonen.

- På et møde i teknisk
ud alg fik  i en oriente-
ring om, at der  ar nyt i sa-

gen, og  ores kommentar
 ar, at så måtte  i ha e den
på dagsordenen og under
behandling igen, siger
Jørn Krogsgaard.

- Men sagen kom aldrig
frem igen. Der skete en be-
klagelig fejl eller en for-
glemmelse. Jeg ha de an-
s aret for dagsordenen,
men skulle ikke sørge for,
at sagerne kom frem til
teknisk ud algs møder, og
jeg må konstatere, at der

er sket en fejl i for altnin-
gen. Men det er en gammel
sag, som fandt sted under
en teknisk chef, der ikke
længere er i Aabybro
Kommune, siger Jørn
Krogsgaard.

Han oplyser, at en æn-
dring fra by- til landzone
ikke alene skulle ha e  æ-
ret behandlet af teknisk
ud alg, men også af byrå-
det.

- Det er en klar fejl, at

sagen ikke har
politisk behandli
ligger ikke noget f
for, at sagen ikk
ha e  æret behan
litisk, h ilken
skulle der ligge i d
ger han.

Jørn Krogsgaari
streger, at ændri
lokalplanen skulle
de ha e  æret tr
hos de berørte pa:
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Kommunen af iser
klagepunkterne
SF går ikk  ind for svarskriv ls  til Tilsynsråd t

AABYBRO: Aabybro Kommune
af iser i sin forklaring om sagen til
Tilsynsrådet, at der er tilbageholdt
oplysninger i sagen. I s aret un-
derstreges det samtidigt, at kom-
munens miljøtilsyn foregår efter
reglerne.

- Aabybro Kommune har ikke
på noget tidspunkt tilbageholdt
rek ireret sagsmateriale og netop
for at udrydde e entuelle misfor-
ståelser har kommunen i samme
bre  tilbudt klageren ud idet ad-
gang til aktindsigt. Det bemærkes,
at klageren ikke har gjort brug af
tilbuddet, står der.

Tilsyn ikke lempet
Om klagerne o er sel e miljøtil-

synet skri er Aabybro Kommune:
Byrådet skal anføre, at kommu-

nen fører miljøtilsyn efter lo gi -
ningens regler herom. Dette tilsyn
er ikke ble et lempet i den forelig-
gende sag. T ærtimod har kom-
munen an endt mange admini-
strati e ressourcer på at søge at til-
 ejebringe løsninger, som er rime-
lige og holdbare.

I bre et står også, at kommunen
det seneste års tid har behandlet
mange bygge- og miljøforhold på
ejendommen, også alle de forhold,
som er næ nt i klagen.

Desuden hen ises der til, at Mil-
jøstyrelsen ikke anfægter kommu-
nens måde at  urdere tingene på.
Det har styrelsen for længst s aret
på.

Bør ha e redegørelse
SF har ikke godkendt s arbre-

 et til Tilsynsrådet. Erik Ingersle 
forklarede på byrådets aprilmøde,
at det  ille  ære betimeligt, om by-
rådet fik en redegørelse fra for-
 altningen i sagen, fordi der er så
mange underbilag.

Han forklarede, at han på den
korte tid, der ha de  æret til at
sætte sig ind i sagen, ikke ha de
kunnet nå det. Han syntes ikke, at
bre et er godt nok.

- Jeg synes, at s aret er tyndt og
simpelt. Det kan ikke passe at det
er udtømmende, sagde han. SF
ha de i sagens natur ikke udarbej-
det et andet s ar.



Økonomien bli er decentral
Uen ghed   byrådet om, hvor store overskud  nst tut oner må overføre fra år t l år t  ̂  ° ^ ( S S
Af Svend Ole Jensen

AABYBRO: Der  ar stor
enighed i byrådet i aftes
om at indføre økonomisk
decentralisering for bib-
lioteks æsenet, Aabybro-
hallen og Vedsted Central-
skole. Men kun et flertal
kunne gå ind for, at de tre
institutioner må ha e lo 
til at o erføre o erskud på
op til ti procent af drifts-
rammen fra år til år.

Venstre, de konser ati-
 e, Fremskridtspartiet og
Landsbylisten sagde ja til
at o erføre op til ti procent
af et års o erskud til næ-

ste år, mens der kun må
o erføres et underskud på
fem procent fra år til år.
Socialdemokraterne og
SF  ille kun acceptere en
fem procents o erførsel af
både o er- og underskud.

S age politikere
SF’s Erik Ingersle  sag-

de, at h is der det ene år
efter det andet kan o er-
føres et o erskud på ti
procent af en institutions
driftstilskud, så kunne det
anspore s age politikere
til at mene, at den pågæl-
dende institution får for

stort et tilskud.
Carl Laursen (S) frygter,

at h is der bli er mulig-
hed for at »opspare« ti
procent af driftsrammen,
så  il det ramme under is-
ningen og børnepasnin-
gen. I nogle institutioner
 il penge afsat til persona-
le og under isning i stedet
bli e brugt til mursten.

Derfor fik S og SF ført i
protokollen, at o erførsel
af o erskud fra år til år ik-
ke må gå ud o er under-
 isningen og normerin-
gerne.

Borgmester Ole Lykke-
gaard (V) sagde, at han

ha de meget symnpati for,
at de tre institutioner
skulle ha e lo  til at o er-
føre o erskud og under-
skud på op til ti procent af
det samlede årlige drifts-
tilskud.

- Men når jeg allige el
kun siger fem procent i
o erførsel af underskud,
skyldes det, at  i efterhån-
den får så mange institu-
tioner, at h is alle i samme
år  ille o erføre under-
skud på ti procent, så  il-
le det bli e en økonomisk
belastning for kommunen,
sagde borgmesteren, som i
princippet gerne  ille gi e

tilladelse til at o erføre
mere end ti procent i o er-
skud.

Økonomisk frihed
- Økonomisk decentra-

lisering er en god ting, og
jeg kan ikke forstå, at no-
gen kan ha e noget imod,
at institutionerne må
gemme ti procent af til-
skuddet fra år til år. Jeg
har stor tillid til, at insti-
tutionslederne og besty-
relserne for alter den
økonomiske frihed på be-
tryggende  is, sagde Kar-
lo Jensen (V).

- Vi har også stor tillid
til bestyrelser og ledere på
institutionerne. Men det
er os i byrådet, der har det
o erordnede økonomiske
ans ar. Lad os dog i første
omgang prø e med de fem
procent, sagde Carl Laur-
sen.

Partifællen Jørgen Hel-
ium  ille godt  ære med til
at o erføre o erskud på ti
procent, h is det drejer sig
om penge til in entar. Men
så snart man  il bytte løn
med mursten, så  il jeg ik-
ke  ære med længere, sag-
de han
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T ister afgjort i tilsynsrådet
Aabybro byråd må selv bestemme om færd gbekandlede sager må tages op  gen ^  ^V// ^  s

AABYBRO: Ved forrige
byrådsmøde i Aabybro
ble  et enkelt punkt hæn-
gende i luften, men nu har
tilsynsrådet afgjort sagen.

Annemie Pedersen fra
Landsbylisten kræ ede at
få en sag om specialskole-
fritids-ordningen på Kær-
 ejen behandlet i byrådet,
sel om sagen  ar færdig-
behandlet i kulturud al-
get, som hun ikke er med-
lem af.

Nægtede
Borgmester Ole Lykke-

gaard (V) nægtede at tage
sagen op igen, men Anne-
mie Pedersen fik en rede-
gørelse på skrift om sagen.

Den afgørelse skabte
debat i byrådet, h or Erik
Ingersle  (SF) forlangte
en redegørelse om, h orfor

Annemie Pedersen (UP)
krævede sag behandlet i
byrådet.

et byrådsmedlem ikke
kunne forlange at få en sag
på dagsordenen.

Sagen har nu  æret in-

 orgmester Ole Lykkega-
ard (V) nægtede at tage sa-
gen op igen.

de og  ende  ed tilsyns-
rådet og ifølge borgmester
Ole Lykkegaard har til-
synsrådet afgjort, at byrå-

Erik Ingerslev (SF) ind-
bragte budgetbehandling
for tilsynsrådet....

det sel  bestemmer, om en
færdigbehandlet sag kan
genoptages eller ej.

Tilsynsrådet har også

....sammen med byråds-
kollegaen Carl Laursen
(S).

behandlet en sag om pro-
ceduren  ed Aabybro by-
råds anden behandling af
budgettet for 1998, h or

Venstre og Konser ati e
fik et ændringsforslag
fremsat efter den frist,
som  ar sat for parti-for-
slag.

Ikke ulo ligt
Erik Ingersle  (SF) og

Carl Laursen (S) indbrag-
te sagen til tilsynsrådet,
der nu har konkluderet, at
det ikke er lo ligt for par-
tier at fremsætte forslag
 ed anden behandlingen,
når fristen er o erskredet,
men økonomiud alget må
godt.

Og tilsynsrådet har
skønnet, at forslaget fra
Venstre og Konser ati e
ble  fremsat som et for-
slag fra økonomiud alget.

Derfor  ar handlingen
ikke ulo lig.

Byrådsmøde i lyn-tempo
AABYBRO: På grund af

fodboldkampen mellem
Danmark og Frankrig
kom byrådsmødet først i
gang med fem-ti minut-
ters forsinkelse, men til
gengæld  ar det hele o er-
stået på omkring 10 mi-
nutter.

Eneste sag, som ga  an-
ledning til bemærkninger
fra politikerne,  ar lokal-

planen for et nyt bolig-
område  ed Tofte ej/Blå-
bær ej i Aabybro.

M odstridende
Ernst Christensen fandt

teksten om tagdækning på
de kommende huse mod-
stridende.

Der står i lokalplanen,
at der ikke må an endes

blanke eller reflekterende
tagsten med undtagelse af
sortglaserede teglsten.

- Vi siger nej til blanke
og reflekterende tagsten,
men er de sorte siger  i al-
lige el ja. Det er modstri-
dende. Enten accepterer  i
reflekterende tagsten eller
ej, mente Ernst Christen-
sen.

Erik Ingersle  (SF) sag-

de, at reflekterende tag-
sten ofte  irker generende
på naboerne, når solstrå-
lerne reflekteres i stenene.
Derfor bebudede han et
forslag om, at der  ed de
kommende udstykninger i
Aabybro bli er forbud
mod at bruge reflekteren-
de tagsten.

De ø rige ha de ikke
noget imod de reflekteren-

de tagsten, og de mente
heller ikke, at teksten i lo-
kalplanen er modstriden-
de. Derfor bli er der i den
ny udstykning forbud
mod blanke og reflekte-
rende tagsten med mindre
de er sorte.

Emst Christensen fik
dog ført i protokollen, at
han ikke kunne godkende
lokalplanens formulering.



KOMMUNEN IN ORMERER:

Mere albwe ajjj
®  % i  l ' l  f i f t Z ' i b  c  vej til

turister es
ydJswist aitar

Helårsåbe  i Aabybro
sti formatio  i samarbejde
med Destig atio  Jammer-
bugte  er e  af de æ dri ger,
der samme  med mere plads
til bl.a. brochure og a det
i formatio smateriale, bliver
mærkbar,  år Velkomstce ter
Jammerbugte  omkri g 1.
september rykker fra de hidti
dige baraklokaler på Nord
stjer evej i Aabybro og i d i
e   yopført byg i g på sam
me adresse.

D n 400 kvm. stor  bygning  r 
nu så langt, at d r forl d n kun
n  hold s r js gild . Fra d n 
ny  bygning  r d r bl.a. udsigt 
til d n indfaldsv j, hvorpå d r 
pass r r i tusindvis af bilist r i 
døgn t. 300 kvm. af bygning ns 
ar al skal giv  plads til ansatt  
og mat rial  på turistområd t, 
hvor H ll  Fr ih it  r daglig 
l d r af kontor t og ansat v d 
D stignation Jamm rbugt n, 
m ns Ella Ni ls n  r ansat v d 
Aabybro Turistinformation og 
Erik Lars n- L d t virk r som 
konsul nt. En p ng automat 
m d muligh d for at v ksl  
ud nlandsk valuta har vær t 
 ft rspurgt blandt turist rn , og 
automat n opstill s nu i d n ny 

bygning af Spar kass n . D su
d n bliv r d r plads til udstilling 
af arb jd r fra lokal  kunstn r .

Sid n turistinformation n 1. 
maj til ford l for lokal rn  på 
Katt damsv j rykk d  ind i 
barakk n nær rundkørsl n v d 
by ns sydlig  indkørs l, har 
mang  båd  turist r og lokal  
borg r  b nytt t kontor ts s r
vic muligh d r. En pæn portion 
brochur r  r udl v r t og m g n 
v jl dning og information om 
Jamm rbugtområd t  r giv t via 
bl.a. »Opl v ls r i Jamm rbug
t n« og d stignation ns aktivi
t tskal nd r, d r sætt r fokus på 
nogl  af d  muligh d r, d i 
byd s på i områd t m ll m fjord 
og hav. D t  r Pandrup, Fj rrits- 
l v, Brovst og Aabybro, d r  r 
fæll s om mark dsføring n af 
Jamm rbugtområd t. Mang  af 
d  turist r, d r har b søgt V l
komstc nt r ts nuvær nd  loka
l r, har vær t bilist r fra Tysk
land, Norg , Sv rig , Holland 
og Estland -  m n m g t tyd r 
på, at cykl n komm r m r  og 
m r  fr m som b fordringsmid
d l i f ri n. En h l d l cyk lturi
st r har ihv rtfald gæst t konto
r t, blandt diss   n mand midt i 
60’ rn , d r på cyk l fra Tysk
land var på v j mod Færø rn .

Rejsegil et på Velkomstcenter
Jammerbugten hav e bl.a.  el
tagelse a f byrå sme lemmerne
Karlo Jensen og Erik Ingerslev
Larsen samt erhvervschef An y
Jensen og a m.  irektør i
H.P.Huse Søren Pe ersen.

Også udst d ls  af camping
pas båd  dansk  og int rnatio
nal  samt vandr kort tag r man 
sig af på kontor t, d r også sør
g r for udl jning af kano r for 
FDF -  Kanos jllads på Ryå  r 
 n aktivit t, som  r m g t brugt 
båd  af lokal  og turist r.

Udov r d n indsats, d r gør s 
for områd t i somm rp riod n, 
giv r d n udvid d  åbningstid 
nu også muligh d for at mar
k dsfør  områd t på andr  tid r 
af år t. -git
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Sparek ive  er klar til brug
Efter budgetseminar undgår kun ældreområdet sandsynligvis nedskæringer
Af M rtin Fr ndsen

AABYBRO: Besparelser
og  edskæri ger var
bla dt de mest a ve dte
gloser u der det budget
semi ar, som byrådet
holdt i GI. Vrå i week
e de .

Fredag og lørdag blev
budgettet, som det ser ud
efter de se este korrektio
 er og i de  forha dli 
ger e, præse teret. Og lo
kalpolitiker e skal spare
eller på a de  måde fi de
de syv millio er kro er,
som budgettet ma gler i at
ku  e hæ ge samme .

Det lader til, at alle om
råder på  ær ældreområ
det kommer til at mærke
sparek ive s æg. Me  der
er forskel på hold i ge 
til hvor dybt, der skal
skæres i første s it.

-Vi bliver  ødt til at
skære bredt  ed på alle
serviceydelser, siger borg
mester Ole Lykkegaard
A derse  (V).

Ha  går efter, at bud
gettet for 1999 overholder
aftale  mellem Kommu
 er es La dsfore i g
(KL) og regeri ge , om at
realvækste  ikke må over
stige é  proce t.

Derimod ser SF’s Erik
I gerslev Larse  hellere,
at besparelser e ikke b li
ver så kraftige  æste år og
i stedet bliver ge  emført
over e  årrække. Samti
dig skal Aabybros gru d
skyldspromille på seks
sættes op.

- Vi er e ige om, at der
skal ske besparelser. Me 
det vil blive for drastisk at
ge  emføre dem på e 
ga g, siger ha .

Årsage  til, at ældre
området tilsy elade de
u dgår  edskæri ger, er,
at det skal tage vare på fle
re me  esker.

- Det er e  politisk hold
 i g, at vi vil holde ældre
området fri for besparel
ser, og vi er alle e ige om
de . Der er et stort pres på
det område, og specielt vo
res plejehjem ka  mærke
et øget pres. Derfor ville
det ikke være rimeligt at
skære  ed på det område,
me  der vil sa dsy ligvis
komme omlæg i ger, si
ger Ole Lykkegaard A 
derse .

Derimod u dgår a dre
områder som bør epas
 i g og folkeskoler e, der
også ka  mærke et pres i
form af flere af bør  og

u ge, tilsy elade de ikke
at skulle fi de besparelser.

-Der bliver ikke tale om
drastiske besparelser. Me 
vi bliver  ødt til at skære
vores realvækst  ed fra
3,3 proce t til de  e e pro
ce t, som KL og regeri 
ge  er blevet e ige om, si
ger Ole Lykkegaard A 
derse .

Deri er Erik I gerslev
Larse  ikke e ig.

-  For eksempel ka  vi se,
at der kommer flere bør  i
kommu e , som skal pas
ses. Derfor vil det blive for
drastisk, hvis vi samtidig
skal spare det ma gle de

beløb på e  ga g, siger
ha .

Ha s forslag v il betyde,
at Aabybro ikke ka  over
holde regeri ge s krav til,
at vækste  ku  må være
på é  proce t.

-Me  det tal er et ge 
 ems it for alle kommu
 er i la det. D et vil sige, at
 år  ogle kommu er har
 ul-vækst, ka  a dre ha
ve e  vækst på mere e d
é  proce t, siger Erik I 
gerslev A derse .

Samtidig ø sker ha 
kommu e s i dtægter sat
op. Det vil dog ikke hjæl
pe lokalpolitiker e med at

 å  ed på e   
é  proce t, du
tale om udgi i l <

- Me  vi ti.
lav gru dsk>
på seks. Hvis
de  til 12, vil v
gep å  la dsge 
og vi vil få c m  i 

tægt på 3,8 mi
 er.Det ville
halvdele  af di
 er kro er, sot
ma gler  u, si

De  første
af budgettet fii
byrådsmødet
september.
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parekni en er klar til brug
BRO: Besparelser
dskæri ger var
le mest a ve dte
 der det budget

som byrådet
GI. Vrå i week-

og lørdag blev
:t, som det ser ud
e este korrektio-
 de  forha dli -
æse teret. Og lo-
ker e skal spare
mde  måde fi de
millio er kro er,
ettet ma gler i at

e ge samme .

Det lader til, at alle om
råder på  ær ældreområ
det kommer til at mærke
sparek ive s æg. Me  der
er forskel på hold i ge 
til hvor dybt, der skal
skæres i første s it.

-Vi bliver  ødt til at
skære bredt  ed på alle
serviceydelser, siger borg
mester Ole Lykkegaard
A derse  (V).

Ha  går efter, at bud
gettet for 1999 overholder
aftale  mellem Kommu
 er es La dsfore i g
(KL) og regeri ge , om at
realvækste  ikke må over
stige é  proce t.

Derimod ser SF’s Erik
I gerslev Larse  hellere,
at besparelser e ikke b li
ver så kraftige  æste år og
i stedet bliver ge  emført
over e  årrække. Sam ti
dig skal Aabybros gru d
skyldspromille på seks
sættes op.

- Vi er e ige om, at der
skal ske besparelser. Me 
det vil blive for drastisk at
ge  emføre dem på e 
ga g, siger ha .

Årsage  til, at ældre
området tilsy elade de
u dgår  edskæri ger, er,
at det skal tage vare på fle
re me  esker.

- Det er e  politisk hold
 i g, at vi vil holde ældre
området fri for besparel
ser, og vi er alle e ige om
de . Der er et stort pres på
det område, og specielt vo
res plejehjem ka  mærke
et øget pres. Derfor ville
det ikke være rimeligt at
skære  ed på det område,
me  der vil sa dsy ligvis
komme omlæg i ger, si
ger Ole Lykkegaard A 
derse .

Derimod u dgår a dre
områder som bør epas
 i g og folkeskoler e, der
også ka  mærke et pres i
form af flere af bør  og

u ge, tilsy elade de ikke
at skulle fi de besparelser.

-Der bliver ikke tale om
drastiske besparelser. Me 
vi bliver  ødt til at skære
vores realvækst  ed fra
3,3 proce t til de  e e pro
ce t, som KL og regeri 
ge  er blevet e ige om, si
ger Ole Lykkegaard A 
derse .

Deri er Erik I gerslev
Larse  ikke e ig.

- For eksempel ka  vi se,
at der kommer flere bør  i
kommu e , som skal pas
ses. Derfor vil det blive for
drastisk, hvis vi samtidig
skal spare det ma gle de

beløb på e  ga g, siger
ha .

Ha s forslag vil betyde,
at Aabybro ikke ka  over
holde regeri ge s krav til,
at vækste  ku  må være
på é  proce t.

-Me  det tal er et ge 
 ems it for alle kommu
 er i la det. Det vil sige, at
 år  ogle kommu er har
 ul-vækst, ka  a dre ha
ve e  vækst på mere e d
é  proce t, siger Erik I 
gerslev A derse .

Samtidig ø sker ha 
kommu e s i dtægter sat
op. Det vil dog ikke hjæl
pe lokalpolitiker e med at

 å  ed på e  realvækst pi
é  proce t, da der ale e e:
tale om udgifter.

- Me  vi har e  mege
lav gru dskyldspromille
på seks. Hvis vi fordoble:
de  til 12, vil vi stadig lig
ge på la dsge  ems ittet
og vi vil få e  ekstra i d
tægt på 3,8 millio er kro
 er. Det ville være cirka
halvdele  af de syv m illio
 er kro er, som vi står 0£
ma gler  u, siger ha .

De  første beha dli g
af budgettet fi der sted pa
byrådsmødet o sdag 16
september.



Mens der endnu v r fred og ro. Nu er  rbejdet med  t l ve rundkørsel i krydset Birkelsevej - Thistedvej - A lborg-
vej - Brog  rdsvej i fuld g ng, men det er forts t usikkert, hvord n cyklister og fodgængere sk l sikres, når biler-
ne får lettere  dg ng til Birkelsevej. Arkivfoto: M rius Pedersen

Cyklister e må  øjes
med e  afstrib i g
Birkelsevej er ikke bre  nok til en egentlig cykelsti
Af M rtin Fr ndsen______

AABYBRO: Sa dsy 
ligvis får cyklister e på
Birkelsevej ikke e  cykel
sti, me  må  øjes med e 
afmærket del af veje  til
at cykle på.

Dog er det e d u ikke
målt op, om der er de 
 ødve dige plads til e  af
mærket cykel-ba e på
Birkelsevejs asfalt.

Me  det ligger fast, at
Birkelsevej med det  u
være de fortov og be
pla t i g ikke  er bred  ok
til også at ku  e rumme
e  cykelsti. Og det afsted
kom mere e d et par løfte
de øje bry , da byrådet i
aftes holdt møde.

Carl V. Laurse  (S)
spurgte, hvorda  cykli
ster e skulle sikres,  år de
 ye fartdæmpe de i d
s ævri ger bliver etable
ret i forbi delse med åb
 i ge  af Birkelsevej ud
mod Omfartsveje .

Ha  eri drede, at der
u der debatte  om Bir
kelsevej skulle åb es eller
ej blev talt e  del om sik
ri g af bløde trafika ter.

- Er skitse  over i d
s ævri ger e offe tligt-
gjort? Og det ser ud til, at
der kommer e  a de  a 
ord i g e d e  cykelsti,
sagde Carl V. Laurse .

Desude  er der lagt op
til, at cyklister e skal kø
re i dve dig i i ds æv
ri ger e ved side  af biler
og a de  trafik, i stedet
for at få e  sti ude om de 
i ds ævrede køreba e.

Forma de  for det tek
 iske udvalg, Aage Tofte-
gaard (V), ku  e fortælle,
at beboer-repræse ta ter
havde været til møde med
politiker e fra udvalget.
Det var mu det ud i, at
i ds ævri ger e var ble
vet flyttet e  smule, me 
der blev ikke diskuteret
cykelsti.

- Der bør være både cy

kelsti og fortov. A det ka 
vi ikke være beke dt over
for beboer e.

- D et ka  ikke være rig
tigt, at cyklister e bare
skal have e  stribe på ve
je , som de skal holde sig
i de for, sagde Jørge 
Helium (S).

Ø ko om isk ram m e
Det fik SF’s Erik I gers

lev A derse  til at reage
re.

- Du ku  e have stemt
imod åb i ge  ligesom os,
me  projektet blev ved
taget med 14 stemmer for.
På budgettet er der afsat
460.000 kro er til fart
dæmpe de fora stalt i 
ger.

- Det er ikke  ok til, at
veje  ka  udvides så der
også kommer e  rigtig cy
kelsti. Og  år der ikke er
stem i g for e  tillæ gs
bevilli g, må projektet
holde sig i de  for bud

gettet. Det er ikke det op
timale, me  det er det, der
er mulighed for, sagde
ha .

Til  æste møde for det
tek iske udvalg, 7. sep
tember, skal der på Birkel
sevej være målt op, om der
er plads til at male e  stri
be og dermed lave e  cy
kel-ba e på veje . E  så
da  cykelsti skal i følge
regler e være e  meter i
bredde .

Desude  vedtog lokal
politiker e, at lade Hei 
rich Thomse  A /S fra Aal
borg, som va dt licitatio
 e , a lægge de fartdæm
pe de i ds ævri ger til
e  pris af 430.000 kro er.

Når Birkelsevej åb es,
bliver der ge  emkørsel
forbudt for lastbiler, der
kommer fra Aabybro by.
Desude  bliver der fra de 
komme de ru dkørsel på
Omfartsveje  i dkørsel
forbudt til Birkelsevej for
vog e over 3500 kilo.
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Danner arb jdsgrupp r
7orældre i aktion -  høring om sammenlægning af skoler i Aabybro er begyndt

I Af M rtin Fr ndsen______

AABYBRO: 22 for
ældre, der har bør  i Kær-
vejskole  i Aabybro, var
mødt op til det ekstraordi
 ære byrådsmøde i går ef
termiddag. Og selv om det
ku  tog få mi utter for po
litiker e at se de pla er
 e om samme læg i g af
Aabyskole  og Kærvej s-
kole  til høri g, blev det et
la gt møde - fora  døre 
til rådhuset.

Her fortsatte forældre,
byrådsmedlem Erik I 
gerslev (SF), borgmester
Ole Lykkegaard A derse 
(V) og a dre politikere
 emlig diskussio e , om
Kærvej skole  og Aaby
skole  skal samles u der
é  i spektør og é  skole
bestyrelse, me  med ele
ver i begge skoler. Også
fremga gsmåde  blev e 
deve dt.

Og lige så sikkert som,
at pla e  blev se dt til ot
te ugers høri g, lige så sik
kert er det, at politiker es
og kommu e s bereg i 

ger vil blive fulgt til dørs
af forældre e.

Kærvejskole s besty
relse holder møde torsdag
afte .

- Vi vil prøve at lave vo
res eg e vurderi ger og
bereg i ger og holde dem
op mod politiker es. Vi
ke der også fi a smi i
ster Lykketofts udmel
di g om kommu er es
budgetter, og vi ke der og
så skoler es timepla er,
sagde Ha  e Lisby, for
ma d for Kærvejskole s
bestyrelse, efter byråds
mødet.

- Vi er ikke ude på at
være statio ære, me  vi
vil ger e have, at der kom
mer et overblik over, hvad
det er, der foregår, sagde
hu .

Frygter glideba e
Bla dt forældre e lurer

frygte  for, at pla e  om
samme læg i g er e  gli
deba e for skole , efter at
de  tidligere har måttet
aflevere 10. klasses elever

 e til Aabyskole .
- Vi ka  godt have e 

for emmelse af, at dette er
e  glideba e og, at der si
de  debatte  om skole
strukture  begy dte i
1992, har været e  hem
melig dagsorde  om, at
dette skulle ske. Me 
Kærvej skole  er ke dt for
et godt forældre-samme -
hold. Og det er bla dt a 
det såda  e ti g, vi fryg
ter vil gå tabt, hvis vi b li
ver slået samme  til é 
mastodo t-skole, sagde
Ha  e Lisby.

Sparer 700.000 kr.
Med borgmestere s ef

terlys i g efter spørgsmål
fra de ma ge tilhørere, fik
hu  også lov til at åb e by
rådsmødet - dog måtte Ole
Lykkegaard A derse 
først fortælle, at Dorthe
Pederse  (V) og kultur
udvalgsforma d Karlo
Je se  (V) var fravære de
(sidst æv te på gru d af
kursus i Gre å). Høri ge 
er foreslået af et e igt kul

turudvalg.
- Er der kommet bereg

 i ger eller a det, der har
gjort jer klogere side  fre
dag?, spurgte Ha  e Lisby
til beslut i ge  op til
weeke de  om at holde
det ekstraordi ære by
rådsmøde.

Og borgmestere  ku  e
afvise, at  ye tal var duk
ket frem.

- Nu skal pla e  til hø
ri g i otte uger og til udta
lelse på skoler e. Først
derefter skal vi træffe e 
beslut i g om, dette skal
vedtages. Derfor bliver
der rig lejlighed til at få
foretaget øko omiske be
reg i ger, sagde borgme
stere .

- Me  bereg i ger e
ka  foretages ud fra for
skellige udga gspu kter,
timetals-pla er og så vi
dere. Her og  u ser det ud
til, at samme læg i ge 
vil resultere i e  besparel
se på 700.000 kro er, sag
de Ole Lykkegaard A der
se .

Efter byrådsmødet ud

dybede ha , at der allige
vel skal fi des e   y leder
på Aabyskole , da skole
i spektør Kai Holsko går
af på pe sio  i de  for
overskuelig tid. Desude 
er Kærveje s viceskolei 
spektør ko stitueret som
i spektør.

E m st Christe se 
(FRP) var  ysgerrig efter
Ve stres stilli gtage  til
samme læg i ge  og fik
det svar af borgmestere ,
at der ikke var  oge  i
Ve stres gruppe, som tog
forbehold mod, at pla e 
bliver se dt til høri g.

- For mig forekommer
det som ét af e  la g ræk
ke atte tater mod Kær
vej skole , sagde Er st
Christe se .

Efter mødet oplyste
Carl V. Laurse  (S), at
ha s parti bakker op om
forslaget.

- Vi har tidligere frem
sat dette forslag, og vi har
stadig samme hold i g,
sagde ha .
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Politikerne må skynde sig
Kommunen mangler nu tæt på fire millioner kroner mere end først antaget

AABYBRO: Først var
.et 5,2 millio er kro er,
.er ma glede i at få det
:omme de budget til at
iæ ge samme . Efter
>udgetsemi aret i slut-
li ge  af august var det så
yv  millio er kro er, poli-
iker e skulle fi de. Me 
iu er tallet vokset til  i
 illio er kro er.

Derfor må lokalpoliti-
:er e hellere sky de sig
•g få flikket det budget
amme  på de  e e eller
le  a de  måde, i de  vi
ge  må gribe til lommer-
le for at fi de e d u et
sar millio er.

Me  faktisk er det ikke
jovt, me er Er st Chri-
te se  (FRP).

- Det er det værste bud

get, jeg har været med til.
Når vi tidligere har skul
let fi de besparelser, har
jeg altid sagt, at jeg ku 
skulle bruge tre mi utter
på fi de dem. Me  de  e
ga g skal jeg bruge bety
deligt mere e d tre mi ut
ter. Det er faktisk slet ik
ke så godt, siger Er st
Christe se , der ikke vil
være med til at hæve
gru dskyldspromille  på
seks.

Fem m uligheder
Netop gru dskylde 

ka  blive et af de store
omdrej i gspu kter i for
ha dli ger e,  år politi
ker e mødes o sdag for at
føre mere ko krete møder

e d de  første føle  hi 
a de  på tæ der e, som
blev foretaget o sdag af
te .

Politiker e har fem mu
ligheder:

1: Spare  i millio er
kro er på hele budgettet.

2: Øge i dtægter e ved
at hæve gru dskylde .

3: Skære  ed på a lægs
udgifter e i basisbudget
tet.

4: Øge skatteproce te .
5: E  kombi atio  af

flere ove ståe de mulig
heder.

I ge  i byrådet ø sler at
hæve skatteproce te .

Og at tage de ma gle 
de pe ge fra kassebehold
 i ge  ka  ikke lade sig
gøre. Kasse  vil  emlig

ku  rumme 10 millio er
kro er,  år året er omme,
fordi det er  ødve digt at
he te 5,7 millio er kro er
til at dække overskridel
ser af budgettet for 1998.

Aabybros gru dskylds
promille er på mi imumet
seks. Amtets ge  ems it
for gru dskylde  er 13,07
og la dsge  ems ittet er
12,26.

Ældre slip per
Hver ga g promille 

forhøjes med é , betyder
det e  ekstrai dtægt på
630.000 kro er. Me  at
hæve gru dskylde  er ik
ke lige Ve stres kop te.

- Det er ikke e  god skat
at røre ved. Det går ud

over alle ua set i dkomst
- ua set om du er pe sio
 ist og husejer med lav
i dkomst, siger borgme
ster Ole Lykkegaard A 
derse  (V).

- D et er selvfølgelig et
spørgsmål om vilje, om vi
ka  spare os ud af proble
mer e. Me  ældreområdet
slipper for at skulle spare,
siger ha .

Årsage  til, at der skal
spares for to millio er
kro er mere, er, at beskat
 i gsgru dlaget er mi 
dre e d ve tet. Samtidig
reg er kommu e  med, at
der bliver ved med at væ 
re e  stig i g i a tallet af
bør , der skal passes.

Borgmestere  lægger op
til et bredt forlig, og det

Socialdem osamme gør
kratiet.

- Det ville være det bed
ste. Me  det kræver, at de
borgerlige sluger  ogle ge
valdige kameler. Vi slipper
ikke for besparelser. Me 
vi har aldrig lagt skjul på,
at e  forhøjelse af gru d
skyldspromille  absolut
er e  mulighed for at øge
i dtægter e. Me  vi vil ik
ke foregribe forha dli 
ger e, siger Carl V. Laur
se  (S).

S tøtte fra SF
Ha  ka  få støtte fra SF

og Erik I gerslev , som
fastholder, at kommu e 
er  ødt til at hæve gru d
skylde . Viceborgmester

Jør  Krogsgaard
 er, det er for tidl
le om det.

- Måske bliver
ve digt. Me  vi
ikke ude  om ;
omprioritere og
Drifte  af kommi
ster mere, e d v:
via skattefi a c
siger Jør  Krogsj;

At hæve gru 
står heller ikke c
sedle  hos A  e 
derse  fra La ds
Hu  vil ligesom  (
politikere  u vei
gettet med bagli
de  o sdage s m
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»litikeme må skynde sig
unen mangler nu tæt på fire millioner kroner mere end først antaget
Først var

tier kro er,
i at få det

idget til at
ue . Efter
et i slut-

ist var det så
ro er, poli-
fi de. Me 

okset til  i
or.
lokalpoliti- 
skynd  sig 
d t budg t 
‘ti  n   ll r 
d , ind n vi 
I d lomm r- 
   ndnu  t

er det ikke
r st Chri-

v.erste bud

get, jeg har været med til.
Når vi tidligere har skul
let fi de besparelser, har
jeg altid sagt, at jeg ku 
skulle bruge tre mi utter
på fi de dem. Me  de  e
ga g skal jeg bruge bety
deligt mere e d tre mi ut
ter. Det er faktisk slet ik
ke så godt, siger Er st
Christe se , der ikke vil
være med til at hæve
gru dskyldspromille  på
seks.

Fem m uligheder
Netop gru dskylde 

ka  blive et af de store
omdrej i gspu kter i for
ha dli ger e,  år politi
ker e mødes o sdag for at
føre mere ko krete møder

e d de  første føle  hi 
a de  på tæ der e, som
blev foretaget o sdag af
te .

Politiker e har fem mu
ligheder:

1: Spare  i millio er
kro er på hele budgettet.

2: Øge i dtægter e ved
at hæve gru dskylde .

3: Skære  ed på a lægs
udgifter e i basisbudget
tet.

4: Øge skatteproce te .
5: E  kombi atio  af

flere ove ståe de mulig
heder.

I ge  i byrådet ø sler at
hæve skatteproce te .

Og at tage de ma gle 
de pe ge fra kassebehold
 i ge  ka  ikke lade sig
gøre. Kasse  vil  emlig

ku  rumme 10 millio er
kro er,  år året er omme,
fordi det er  ødve digt at
he te 5,7 millio er kro er
til at dække overskridel
ser af budgettet for 1998.

Aabybros gru dskylds
promille er på mi imumet
seks. Amtets ge  ems it
for gru dskylde  er 13,07
og la dsge  ems ittet er
12,26.

Æ ldre slipper
Hver ga g promille 

forhøjes med é , betyder
det e  ekstrai dtægt på
630.000 kro er. Me  at
hæve gru dskylde  er ik
ke lige Ve stres kop te.

- Det er ikke e  god skat
at røre ved. Det går ud

over alle ua set i dkomst
- ua set om du er pe sio
 ist og husejer med lav
i dkomst, siger borgme
ster Ole Lykkegaard A 
derse  (V).

- Det er selvfølgelig et
spørgsmål om vilje, om vi
ka  spare os ud af proble
mer e. Me  ældreområdet
slipper for at skulle spare,
siger ha .

Årsage  til, at der skal
spares for to millio er
kro er mere, er, at beskat
 i gsgru dlaget er mi 
dre e d ve tet. Samtidig
reg er kommu e  med, at
der bliver ved med at væ 
re e  stig i g i a tallet af
bør , der skal passes.

Borgmestere  lægger op
til et bredt forlig, og det

samme gør Socialdemo
kratiet.

- Det ville være det bed
ste. Me  det kræver, at de
borgerlige sluger  ogle ge
valdige kameler. Vi slipper
ikke for besparelser. Me 
vi har aldrig lagt skjul på,
at e  forhøjelse af gru d
skyldspromille  absolut
er e  mulighed for at øge
i dtægter e. Me  vi vil ik
ke foregribe forha dli 
ger e, siger Carl V. Laur
se  (S).

S tøtte fra SF
Ha  ka  få støtte fra SF

og Erik I gerslev , som
fastholder, at kommu e 
er  ødt til at hæve gru d
skylde . Viceborgmester

Jør  Krogsgaard (K) me
 er, det er for tidligt at ta
le om det.

- Måske bliver det  ød
ve digt. Me  vi kommer
ikke ude  om at skulle
omprioritere og spare.
Drifte  af kommu e  ko
ster mere, e d vi får i d
via skattefi a cieri ge ,
siger Jør  Krogsgaard.

At hæve gru dskylde 
står heller ikke øverst på
sedle  hos A  emie T. Pe
derse  fra La dsbyliste .
Hu  vil ligesom de øvrige
politikere  u ve de bud
gettet med bagla det i 
de  o sdage s møde.





Christi n Juul og Inger Terjesen - enke efter kunstneren - ved et  f udstillingens billeder. Foto: Jens Morten
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Velbesøgt udstilling
med Terjesen- ærker
[Den norske Biersted-kunstner hentede inspiration i naturen

BIERSTED: Maleriud
stilli ge  i weeke de 
med værker af de  afdøde
iBiersted-ku st er Ole
Terjese  var godt besøgt.

-  Vi ka  ku  være glade
og tilfredse med, at der
kom så ma ge for at se Ole
Terjese s billeder, siger
Christia  Juul fra Bier
sted Happy Jazz, som stod
bag udstilli ge  med godt
et halvt hu drede billeder.

Bla dt de besøge de
var der folk fra Norge,
hvorfra Ole Terjese  kom.

Udstilli ge  blev åb et

af ku sta melder Kristi
a  Je se , som har ke dt
familie  Terjese  i ma ge
år.

L a dskabsi dtryk
- Ole Terjese s akvarel

ler er af høj kvalitet, i spi
reret af la dskabsi dtryk
i både Norge og Nordjyl
la d. De er følsomme og
Ole Terjese  op åede fi e
lysvirk i ger, sagde Kri
stia  Je se .

Ole Terjese  malede og
så oliemalerier, me  det

holdt ha  for sig selv. Ha 
var e d u ikke parat til at
præse tere
oliemalerier e.

-  På et tidspu kt troede
ha  selv på,, at ha  også
ku  e arbejde med male
riet, vel ikke mi dst i de 
tid, ha  fik lov til at være
i Biersted. Der kom kolo
rit i ha s billeder, der kom
drama i ha s billedver-
de , me  det var stadig
 ature , der i spirerede
ham til e  billedverde  i et
delvist abstrakt sprog,
sagde Kristia  Je se .

løjrassBd jeq  mos ‘aaCø^Bj
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Ha  tilføjede, at Ole
Terjese  var kommet la gt
i si  ku st eriske udvik
li g, da e  bold for godt
fem år side  ramte ham i
hovedet med det resultat,
at ha  ikke kom til be
vidsthed mere.

- Jeg var tæ t på Ole og
ha s familie og må sige, at
jeg fortsat sav er ham,
sagde Kristia  Je se .

Ma ge af billeder e var
lå t hos borgere i kommu
 e , som har købt Terje
se s værker.

at så ma ge har ville lå e
os deres Terjese -billeder,
så udstilli ge  ku  e b li
ve så bred som muligt, si
ger Christia  Juhl.

På udstilli ge  blev der
trukket lod om et litogra
fi, og det blev vu det ai
Erik I gerslev Larse .

I forbi delse med ud
stilli ge  på aktivitets
ce tret u derholdt forfat
tere  Peter Mouritse  med
si   y bog »Vulv«.

uesieiN 3 |0  JV
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Biersted Happy Jazz
Bicrstcd Happy Jazz og Kul
tur Forsyning har afslutt t 
arrang m  nt t i Bi rst d Ak
tivit ts c nt r m d mal riud
stilling m d værk r af Ol  
T rj s n, Bi rst d.

Arrag m  nt t bl v åbn t 
af kunstanm ld r n Kristian 
J ns n, som omtalt  Ol  T r
j s n  i m  g t ros nd  v n
ding r og nævnt , at han var 
afgå t v d  n pluds lig død 
på sin mal rkarri r s opad
stig nd  t nd ns.

P t r og Jazzulv n  un
d rholdt forsamling n  n god 
tim s tid m d højtlæsning af 
digt t »VULV -  d n sidst  ulv 
i Vildmos n«, skr v t og op
læst a f P t r M ourits n, m  
d ns Særk r på piano og 
Sønd rgaard på gulvbas spil

l d  jazzm usik til.
Arrang m  nt t var fint b 

søgt båd  lørdag og søndag 
og d  b søg nd  fik  n god 
kunstn risk opl v ls  i s l
skab m d mang  skønn  m a
l ri r, som var still t til 
rådigh d af by ns, borg r  og 
institution r, lig som  n d l 
b søg nd  b nytt d  sig af 
m uligh d n for at køb  øl og 
vand samt kaff .

Ing r T rj s n, som  r Ol  
T rj s ns  nk , havd  still t 
sp ci lt mang  bill d r til 
rådigh d lig som hun b nyt
t d  l jligh d n til at sælg  
nogl  få af bill d rn . Ing r 
havd  lig l d s sponsor r t  t 
litografi til arrang m nt t. 
D tt  bl v udtrukk t på d  
solgt  programm r. Erik In-

& Kultur Forsy i g

g rsl v vandt lodtrækning n.
For ning n skal udtrykk  

 n stor tak for lån t af d  b il
l d r, som mang  af by ns 
borg r  havd  still t til 
rådigh d lig som  vi  r L  if 
L m m ich   n stor tak skyl
dig for assistanc  m d arran
g m  nt af ophængning n.
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AABYBRO: Øko omiudvalget i Aabybro
Kommu e ku  e i  at pakke papirer e sam
me  med vished om, at der er i dgået et bredt
forlig om budgettet for 1999.

Ve stre, Det ko servative Folkeparti, Soci
aldemokratiet og SF står bag forliget, som
skal til første beha dli g o sdag.

Forliget i debærer besparelser på 5,9 m il
lio er kro er, som er fu det på alle områder
på  ær ældreområdet.

Desude  bliver i dtægter e øget, da skat
teproce te  bliver forhøjet med 0,2 til 21,
hvilket betyder e  kommu al i dtægt på
cirka to millio er kro er, me s gru dskylde 
forhøjes med tre promille til 9. Det betyder e 
i dtægt på cirka 1,9 millio er kro er.

- Øko omie  skal jo hæ ge samme , og vi
ka  ikke fi de tilstrækkeligt med besparel
ser, siger borgmester Ole Lykkegaard A der
se  (V),som er tilfreds med, at der er tale om
et bredt forlig.

Det er første ga g, at SF deltager i et forlig
om budgettet.
---------- ------------------------------------------------ -tin

En  aturlig
tanke  m 
stemmefiskeri
Debat

Gert Rasmussen,
B irkelsevej 12, Aabybro:

Carl V. Laurse , grup
peforma d for de  soci
aldemokratiske gruppe i
Aabybro Byråd, beskyl
der i et læserbrev 10. ds.
u derteg ede for at
komme med et udoku-
me teret a greb på ha s
parti i sage  om ge åb
 i g af Birkelsevej.

Og hvad gør ha  så
selv? Kommer med e 
udokume teret påsta d
om, at jeg ikke ka  lide
ha s parti. Hvor har ha 
det fra?

Fordi jeg tillod mig at
a gribe ha s parti for
ma gle de e gageme t i
sage  ved udeblivelse fra
de møder i tek isk ud
valg, hvor borgere fra
Birkelsevej -kvarteret
var i dbudt. Og de  e e,
som mødte op, ville fak
tisk ikke deltage i debat
te . Når så Carl V. Laur
se  & Co pludselig i slut
fase  af sage  viser i 
teresse for sikri g af be
boer e i området, opstår
ta ke  om stemmefiske
ri ga ske  aturligt.

Socialdemokratiet må
ger e gå i d for ge åb
 i ge . Me   år samme
parti a dre steder i la 
det arbejder for, at biler

 e skal ud af byer e af
miljømæssige he sy ,
u drer det mig, hvorfor
ma  her i kommu e  går
i modsat ret i g og ikke
går i d for e  løs i g,
som aflaster Østerga
de/Vestergade og ikke
mi dst midtbye  - hvor
de  store trafikomlæg
 i g blev lagt i mølpose 
på gru d af pe gema 
gel. Trafikomlæg i ge 
kommer vel aldrig på ta
le ige , med mi dre per
so skatte  og eje doms
skatte  skal yderligere
forhøjes.

Og til slut Carl V.
Laurse . Jeg har været
meget e gageret i sage 
ge  em hele forløbet. Og
vi, der med  æb og klør
har kæmpet mod e  ge
 åb i g, har været i dia
log om sage  med Ve 
stre, Ko servative,
Fremskridtspartiet og
SF. Ku  dit parti har ik
ke vist i teresse for at
komme i dialog med bor
ger e i området. Tværti
mod har I tilsy elade de
bevidst u dgået os.

Derfor mit sure opstød
mod dit parti, som trods
alt fremprovokerede e 
reaktio  fra di »beskyt-
tede« bolig i Biersted.
Måske er der håb om, at
I fremover vil komme
hurtigere på ba e ,  år
der sker forri gelser af
miljøet for borgere også
her i Aabybro by.

Ikke råd til ny bø rn  hav  ^
AABYBRO: Kommu e 

må opgive tidligere pla er
om at bygge e   y bør e
have i Aabybro. Det er et
af resultater e af budget
forha dli ger e for 1999.
Budgetforliget bliver før
stebeha dlet i byrådet
o sdag.

Årsage  er, at kommu
 e  fattes pe ge og ikke
ka  fi de de k ap 1,8 m il
lio er kro er, som det vil
koste at bygge e   y bør
 ehave^_________________

Det var med i kommu
 e s pla er, at de   ye
bør ehave skulle ligge ved
Thomasmi devej og være
med i de   ye lokalpla  og
altså placeres tæ t på det
 ye kvarter ved Tra e
bærvej og E ebærvej.

Me  eg ede lokaler til
pas i g af bør e e skal
fi des, da der kommer fle
re og flere bør , som skal i
bør ehave.

Derfor leder kommu e 
 u efter alter ative løs

 i ger og e  af dem har
rod i Hove svej i Aabybro.

Her har kommu e  e 
legestue, som forældre,
der selv passer deres bør ,
ka  be ytte. Me  budget
forliget i debærer, at le
gestue  skal lukkes. Det
giver e  besparelse på
driftsbudgettet 45.000
kro er.

I stedet vil kommu e 
søge om dispe satio  til at
bruge legestue  i ombyg
get form til bør ehave.

Me  det kræver e  dispe 
satio  fra Nordjylla ds
Amt. Legestue , der har
e  dispe satio , ligger
 emlig i la d- og ikke i by
zo e .

Parter e bag budget
forliget - Ve stre, Social
demokratiet, Det ko ser
vative Folkeparti og SF -
har sat 650.000 kro er af
på a lægsbudgettet til e 
 y bør ehave .



Kamelerne  ar
slugt på forhånd
Men pasnin s arantien til debat ved bud etmøde

forældre  der selv passer 
deres børn  falder bort. 
Det vil sige  at de kan ik-
ke få tilskud til selv at pas-
se børnene  såfremt de ik-
ke kan får passet dem i en 
af kommunens institutio-
ner  sagde Annemie T. Pe-
dersen.

- Der bliver ikke tale om 
et stop for børnepasnings-
garantien  og såfremt det 
spørgsmål skulle komme 
op  vil det først ske sidst i 
1999  understregede borg-
mesteren.

Og den opfattelse blev 
delt af Erik Ingerslev fra 
SF.

- Pasningsgarantien ek-
sisterer stadig. Men der 
skal altid være et antal 
pladser sat af i budgettet. 
Og de 310 pladser  der er 
udgangspunktet for dag-
plejen i budgettet er mere 
end nødvendigt for 1999  
sagde Erik Ingerslev.

Karlo Jensen (V) fik det 
sidste ord i debatten om 
børnepasningsgarantien - 
i denne omgang.

- Annemie  jeg kan godt 
love dig  at prognosen for 
børnetallet helt sikkert 
holder - med mindre det 
går helt galt med den nye 
potenspille  der er kom-
met på markedet  sagde 
formanden for kultur-
udvalget.

Det sagde de om forliget
AABYBRO: Der blev 

knyttet en række kom-
mentarer til budgetfor-
liget ved førstebehandlin-
gen i byrådet onsdag af-
ten:

Borgmes er Ole Lykke-
gaard Andersen (V):

- Vi er i en vanskelig si-
tuation. Vi får flere sko-
leelever  flere ældre og fle-
re børn  der skal passes.
Jeg er glad for  at så man-
ge politikere er trukket i 
arbejdstøjet og har påta-
get sig et ansvar.

Carl V. Laursen (S):
- Dette er et nødvendigt 

forlig. Det blev hurtigt 
klart  at vi ikke kunne 
undgå nedskæringer i år.
Og tallene for år 2000 ser 
heller ikke for gode ud.

Erns  Chris ensen (Z):
-På budgetseminaret 

sagde Venstre  at låneram-
men skulle udvides  og der 
skulle spares. Socialde-
mokratiet ville ikke hæve 
skatten  men grundskyl-
den. SF ville have uændret 
skat og højere grundskyld. 
Altså man siger ét og gør 
noget andet. Grundskyl-
den forhøjes med tre pro-
mille. Det er en stigning på 
50 procent.

Erik Ingerslev (SF):
- Det er en historisk dag. 

1 12 år har SF været med i 
byrådet  og det er første 
gang  at vi anbefaler et 
budget. Regeringen foku-
serer alene på udgifter og 
har pålagt os  at de ikke 
må stige med mere end én

procent. Vores udgangs-
punkt var  at vi ikke på ba-
re et år skulle foretage den 
nødvendige opbremsning 
ved besparelser alene.

Karlo Jensen (V):
- Det er udligningsord-

ningen mellem kommu-
nerne  der er skyld i  at vi 
sidder her og halter i det. 
Ordningen er hård ved de 
små kommuner  mens de 
store ikke har det så ringe 
endda.

Viceborgmes er Jørn
Krogsgaard (K):

- Jeg håber  at de fire 
partier bag forliget i frem-
tiden kan øge serviceni-
veauet for samme kroner 
og ører ved at samarbejde 
og bruge nytænkning.

Af Marti  Fra dse _____

AABYBRO: Første be-
handling af budgetforsla-
get for 1999 blev overstå-
et i går. Det skete uden  at 
der måtte siuges flere ka-
meler  end de  der allerede 
var blevet fortæret under 
forligsforhandlingerne 
mellem 15 af de 17 byråds-
medlemmer.

Forligsparterne Ven-
stre  Det konservative 
Folkeparti  Socialdemo-
kratiet og SF udtrykte al-
le deres glæde over det 
brede samarbej de og poin-
terede  at budgettet var 
indgået under vanskelige 
forudsætninger: At skulle 
finde besparelser og ind-
tægter for ialt 11 millioner 
kroner plus yderligere syv 
millioner kroner i pris- og 
lønudvikling.

Pengene hentes ved at 
forhøje skatten med 0 2 
procent  forhøje grund-
skylden med tre promille 
samt spare seks millioner 
kroner på driftsbudgettet.

Dog blev der fra Anne-
mie T  Pedersen (L) rejst 
spørgsmål til børnepas-
nings-garantien.

- Der er i budgetforsla-
get sat et loft på antallet af 
pladser i dagplej en og bør-
nepasningen i 1999. Skal 
det forståes sådan  at pas-
ningsgarantien skal op-

hæves? spurgte Annemie 
T. Pedersen.

- Nej  var svaret fra 
borgmester Ole Lykkega- 
ard Andersen (V).

- Loftet skal ses i sam-
menhæng med  at der ikke 
kan gives tillægsbevillin-
ger i 1999  uden at alle for-
ligets parter er enige der-
om  sagde borgmesteren.

Desuden gjorde han op-
mærksom på  at kommu-
nen denne gang har gjort 
ekstra meget ud af pro-
gnosen for 1999 og benyt-
tet en meget høj stignings-
takt.

- Men hvis en af politi-
kerne bag forliget er imod 
at give en tillægsbevilling 
for at bevare pasnings-
garantien  så ryger garan-
tien  sagde Annemie T. Pe-
dersen uden at blive sagt 
imod.

- Og samtidig betyder 
forliget  at tilskuddet til
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Ansatte
spares
 æk på
rådhus
Administrationen skal
finde 500.000 kroner

AABYBRO: Rådhuset
undgår ikke en reduktion 
i antallet af personale  en-
ten ved naturlig - eller an-
den afgang.

Det slog borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
fast under byrådets før-
stebehandling af budget-
forslaget for 1999  der 
blev holdt onsdag aften.

Anledningen var et 
spørgsmål fra Carl V. 
Laursen (S)  der gerne vil-
le have ændret i teksten på 
det budgetforlig  som har 
opbakning fra Venstre  
Socialdemokratiet  Det 
konservative Folkeparti 
og SF.

- Under økonomiudval-
gets post er anført en be-
sparelse på 500.000 kro-
ner. Pengene skal findes 
på posten med øvrige ud-
gifter og personale-reduk-
tioner  sagde Carl V. Laur-
sen.

- Kan vi ikke stryge or-
det personale-reduktio- 
ner fra forliget? spurgte 
han.

Det afviste Ole Lykke-
gaard Andersen. Admini-
strationen har flere gange 
været udsat for besparel-
ser  og borgmesteren kun-
ne fortælle  at det har re-
sulteret i  at Aabybro 
Kommune har en af lan-
dets billigste administra-
tioner målt i kroner per 
borger.

- Men vi kan ikke undgå 
at tale om reduktioner i 
personalet  men det kan 
ske ved naturlig afgang. 
Posten med de øvrige ud-
gifter kan ikke bære be-
sparelsen alene  sagde Ole 
Lykkegaard Andersen.

Det fik Carl V. Laursen 
til at præcisere  at det ik-
ke er alle 500.000 kroner  
som skal findes via afgang 
i staben.



Uenighed om dispensa ion  il sognegård
Teknisk udval s flertal sad indsi else om beby  elsesprocent fra nabo overhøri 

AABYBRO: Teknisk ud-
valg var ikke enige om at 
give dispensation til ud-
bygningen af sognegården 
i Aabybro.

Et flertal på fire af de 
syv medlemmer kunne til-
lade at sognegården efter 
udvidelsen overskrider 
bebyggelses-procenten. 
Den tilladte procent er 25  
men når den 764 kvarat- 
meter nye sognegård står 

j  færdig  er bebyggelses-
procenten oppe på 39.

Desuden er der fra en 
nabo til sognegården 
kommet en indsigelse mod 
byggeriet  og det har split-
tet Venstre-flertallet i ud-
valget.

Medlemmerne  der 
stemte for  er Aage Tofte- 
gaard  Jan E. Andersen  
Knud Ogstrup  alle Ven-
stre  samt Emst Christen-
sen (FRP).

Derimod stemte Ven- 
stre-manden Ole F. Her- 
mansen  Erik Ingerslev 
(SF) og Karl Schrøder (S) 
alle i mod.

Aage Toftegaard (V) er for
e  dispe satio  til sog e-
gårde .

- Man skal altid tage en 
indsigelse seriøst  men 
flertallet mener ikke  at 
den kan ændre afgørelsen. 
Desuden kan vi acceptere 
dispensationen  fordi det 
er planen  at grunden med 
sognegården senere skal 
lægges sammen med na-
bogrunden  siger Aage 
Toftegaard.

Ole F. Herma se  (V) er
imod e  dispe satio , for-
di de  er for vidtgåe de.

Menighedsrådet vil  når 
provst Viggo Baun inden-
for en overskuelig årræk-
ke går på pension og for-
lader præstegården  nem-
lig inddrage en del af den 
store have til præstegår-
den i parcellen med sogne-
gården. Det vil bringe be-
byggelsesprocenten ned 
på 23 3 og dermed under

Erik I gerslev (SF) ka  ik-
ke gå i d for, at byggepro-
ce te  bliver overskredet.

den tilladte grænse.
- Men det kan ikke bru-

ges til noget i denne for-
bindelse. Vi må alene se på 
den parcel  som byggeriet 
handler om  siger Erik In-
gerslev Larsen (SF).

Han suppleres af Ole F. 
Hermansen (V).

- Dispensationen er alt 
for vidtgående. Når man

bosætter sig i et område  
må man kunne stole på  at 
de begrænsninger  der er i 
lokalplanen  bliver over-
holdt. Derfor skal vi være 
meget forsigtige med at gi-
ve dispensationer  siger 
Ole F. Hermansen.

Desuden peger Erik In-
gerslev på indsigelsen fra 
en nabo på Indius Jen- 
sensvej.

Naboens betænkelighe-
der går på  at han får en 
dominerende bebyggelse 
ved skellet. Den nye sog-
negård vil kaste skygger. 
Fra sognegårdens første 
sal vil man kunne se ind i 
naboens soverum og i ha-
ven  og ejendommen vil 
tabe i værdi.

Em st Christensens 
holdning er  at lokalplaner 
ikke er meget værd.

- Lokalplaner er et stort 
blålys. Politikerne siger 
alligevel j a eller nej til pla-
nerne efter deres forgodt-
befindende  siger Ernst 
Christensen.
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Aabyskolen? 
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er der så ikke fare 
skolerne bliver en 
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smålene var man-
den overvejende 

g blandt de 100 
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tiksal i aftes var  at 
fik fyldestgørende 
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t skinnede klart 
at forældrene 
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tyder  at klasser 
s sammen og læ-

var arrangeret af 
yrelsen på Kær- 
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politikere til at 
g samtlige fik en 

mødet tilsendt 
ed 15 spørgsmål  
ev bedt om at ta- 
til. Ingen politi- 
ede dog at svare 
å hvert enkelt

spørgsmål  selv om flere 
ikke lagde skjul på  at li-
sten gav anledning til ny 
eftertanke.

- Forslaget er til høring  
og vi skal ikke gå ind og se 
på  om der skal være van- 
dreklasser eller ej  sagde 
borgmester Ole Lykkega-
ard Andersen (V).

Efter mødet erkendte 
borgmesteren dog  at by-
rådet - rent teoretisk - 
via besparelserne indirek-
te kan bestemme antallet 
af klasser på de to skoler.

- Men skoleområdet er 
meget decentralt. Vi giver 
skolerne en sum penge  
som skolens ledelse og be-
styrelse så selv skal udnyt-
te bedst muligt og even-
tuelt finde ud af  om der 
skal være vandreklasser. 
De 15 spørgsmål er detail-
spørgsmål  som vi ikke be-
skæftiger sig med i det po-
litiske system  sagde borg-
mesteren på mødet.

Han redegjorde for  
hvordan besparelsen på 6-
700.000 kr. fordeler sig.

De 478.0000 kr. spares 
på en bedre udnyttelse af 
den nuværende timeplan.

Desuden er der en be-
sparelse på cirka 100.000 
kroner at hente i admini-
strationen og på pedel-
området. Der kan spares 
på antallet af faglokaler. 
Endelig er der lagt op til - 
men det er endnu ikke 
vedtaget  understregede 
borgmesteren - én ledelse 
med én skoleinspektør og 
to viceskoleinspektørere.

Omkri g 100 var mødt frem til debatte  med ti byrådsmed
læg i g eller ej i Aabybro by.

Det betyder en sparet in-
spektørløn på ca. 100.000 
kroner.

Hvordan besparelserne 
så konkret skal udmønte 
sig på de to skoler  er op til 
skolens inspektørere og 
bestyrelse. Politikerne un-
derstregede nemlig  at det 
er skolens ledelse  der skal 
finde svarene på de 15 
spørgsmål.

- Det er gode spørgsmål  
men de skal stilles til den 
kommende ledelse og sko-
lebestyrelse  sagde Jørgen

sagde de på møde 
RO: Ordene var 

mødet i aftes  
blandt meget

gså høre  hvad 
= Kærvej skolen 

er mange ele- 
bange for  at vi 
ttet op  sagde 
. formand for 
på Kærvejs-

spørgsmål fra 
Isen peger på

nogle ulemper ved en sam-
menlægning. Og det vil 
indgå i mine overvejelser  
sagde Aage Tof egaard
(V).

- Skolestruktur er no-
get  som man løbende for-
holder sig til i takt med  at 
samfundet udvikler sig og 
ikke bare i forhold til bud-
gettet  sagde Karl Schrø-
der (S).

- Landkommunerne har 
økonomiske problemer på

grund af ny skattepolitik 
og ny fordeling af tilskud 
kommunerne i mellem. Vi 
ser  om vi kan lave en an-
den skolestruktur  som 
bedre udnytter ressour-
cerne og tilbyder en spæn-
dende skole  sagde borg-
mester Ole Lykkegaard
Andersen (V).

- Jeg er valgt i Aabybro 
og bliver hele tiden spurgt  
hvorfor alting skal være i 
Aabybro? Hvad med at 
vende det om og spørge 

Helium (S).
Men det havde Hanne 

Lisby  formand for Kær- 
vejskolens bestyrelse  sin 
tvivl om.

- Det kommer an på  
hvordan man fortolker 
skolebestyrelsernes kom-
petence i følge styrelses-
loven  sagde hun efter mø-
det.

Og på mødet gjorde hun 
opmærksom på  at en af de 
politikere  som var forhin-
dret i at møde frem  Lars 
Jacobsen Hasager (SF),

hvad kan vi være fælles 
om i Aabybro? Det er nød-
vendig  at vi som politike-
re står ved vores ansvar og 
tør se på  hvor vi kan om-
prioritere  sagde vice-
borgmester Jørn Krogs- 
gaard (K).

- Når lederstillinger bli-
ver ledige  er det naturligt 
at gå ind og se på struktu-
ren. Første gang vi talte 
om at se på skolernes 
struktur  var der ikke tale 
om økonomi og budget 
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Forældrene fik ikke svar på deres spør smål vedrørende ko
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AABYBRO: Hvor vil I 
spare de 600.000 til
700.000 kroner på en sam-
menlægning af Kærvejs- 
kolen og Aabyskolen? 
Skal klasserne brydes op 
og så blandes på en anden 
måde? Med én ledelse og to 
skoler er der så ikke fare 
for  at skolerne bliver en 
gennemgangslejr for læ-
rerne?

Spørgsmålene var man-
ge  og den overvejende 
stemning blandt de 100 
tilhørere i Kærvej skolens 
gymnastiksal i aftes var  at 
de ikke fik fyldestgørende 
svar på deres spørgsmål.

Et flertal på 10 af byrå-
dets 17 medlemmer var 
mødt frem til høringen om 
hvorvidt Aabyskole og 
Kærvej skolen skal samles 
til én skole med én ledelse  
men med undervisning på 
begge skoler fra august
1999.

Og det skinnede klart 
igennem  at forældrene 
frygter  at en stor central 
skole betyder  at klasser 
skal slåes sammen og læ-
rere fyres.

Mødet var arrangeret af 
skolebestyrelsen på Kær-
vej skolen  som havde invi-
teret alle politikere til at 
deltage. Og samtlige fik en 
uge inden mødet tilsendt 
en liste med 15 spørgsmål  
som de blev bedt om at ta-
ge stilling til. Ingen politi-
kere ønskede dog at svare 
konkret på hvert enkelt

spørgsmål  selv om flere 
ikke lagde skjul på  at li-
sten gav anledning til ny 
eftertanke.

- Forslaget er til høring  
og vi skal ikke gå ind og se 
på  om der skal være van- 
dreklasser eller ej  sagde 
borgmester Ole Lykkega-
ard Andersen (V).

Efter mødet erkendte 
borgmesteren dog  at by-
rådet - rent teoretisk - 
via besparelserne indirek-
te kan bestemme antallet 
af klasser på de to skoler.

- Men skoleområdet er 
meget decentralt. Vi giver 
skolerne en sum penge  
som skolens ledelse og be-
styrelse så selv skal udnyt-
te bedst muligt og even-
tuelt finde ud af  om der 
skal være vandreklasser. 
De 15 spørgsmål er detail-
spørgsmål  som vi ikke be-
skæftiger sig med i det po-
litiske system  sagde borg-
mesteren på mødet.

Han redegjorde for  
hvordan besparelsen på 6-
700.000 kr. fordeler sig.

De 478.0000 kr. spares 
på en bedre udnyttelse af 
den nuværende timeplan.

Desuden er der en be-
sparelse på cirka 100.000 
kroner at hente i admini-
strationen og på pedel-
området. Der kan spares 
på antallet af faglokaler. 
Endelig er der lagt op til - 
men det er endnu ikke 
vedtaget  understregede 
borgmesteren - én ledelse 
med én skoleinspektør og 
to viceskoleinspektørere.

Omkri g 100 var mødt frem til debatte  med ti byråi
læg i g eller ej i Aabybro by.

Det betyder en sparet in-
spektørløn på ca. 100.000 
kroner.

Hvordan besparelserne 
så konkret skal udmønte 
sig på de to skoler  er op til 
skolens inspektørere og 
bestyrelse. Politikerne un-
derstregede nemlig  at det 
er skolens ledelse  der skal 
finde svarene på de 15 
spørgsmål.

- Det er gode spørgsmål  
men de skal stilles til den 
kommende ledelse og sko-
lebestyrelse  sagde Jørgen

De  sagde de på møde 
AABYBRO: Ordene var 

mange på mødet i aftes. 
Dette blev blandt meget 
andet sagt:

- I skal også høre  hvad 
eleverne på Kærvej skolen 
mener: Der er mange ele-
ver  der er bange for  at vi 
bliver splittet op  sagde 
Eva Lisby, formand for 
elevrådet på Kærvejs- 
kolen.

- Disse 15 spørgsmål fra 
skolebestyrelsen peger på

nogle ulemper ved en sam-
menlægning. Og det vil 
indgå i mine overvejelser  
sagde Aage Tof egaard
(V).

- Skolestruktur er no-
get  som man løbende for-
holder sig til i takt med  at 
samfundet udvikler sig og 
ikke bare i forhold til bud-
gettet  sagde Karl Schrø-
der (S).

- Landkommunerne har 
økonomiske problemer på

grund af ny skattepolitik 
og ny fordeling af tilskud 
kommunerne i mellem. Vi 
ser  om vi kan lave en an-
den skolestruktur  som 
bedre udnytter ressour-
cerne og tilbyder en spæn-
dende skole  sagde borg-
mester Ole Lykkegaard
Andersen (V).

- Jeg er valgt i Aabybro 
og bliver hele tiden spurgt   
hvorfor alting skal være i 
Aabybro? Hvad med at 
vende det om og spørge 

Helium (S).
Men det havde H 

Lisby  formand for I 
vej skolens bestyrelse 
tvivl om.

- Det kommer ar 
hvordan man fort« 
skolebestyrelsernes 1 
petence i følge styre 
loven  sagde hun eftei 
det.

Og på mødet gjorde 
opmærksom på  at en 
politikere  som var f o; 
dret i at møde frem 
Jacobsen Hasager

hvad kan vi være f 
om i Aabybro? Det er 
vendig  at vi som poli 
re står ved vores ansv 
tør se på  hvor vi kar 
prioritere  sagde 
borgmester Jørn Kj 
gaard (K).

- Når lederstillinge 
ver ledige  er det natt 
at gå ind og se på stn 
ren. Første gang vi 
om at se på skol 
struktur  var der ikkt 
om økonomi og bu
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øgninger
kvenseme af ny skolestruktur i Aabybro

lemmer om skole-samme -
Foto: Moge s A tho se 

havde svaret skriftligt på 
de 15 spørgsmål. Dog var 
der tale om generelle ven-
dinger  som partifællen 
Erik Ingerslev også frem-
satte under debatmødet.

Og uanset  om det er 
skolens ledelse eller poli-
tikerne  der skal finde be-
sparelserne  blev der fra 
salen stillet spørgsmåls-
tegn ved  hvordan penge 
skulle spares.

- Der kommer ikke fær-
re arealer af at lægge sko-
lerne sammen  så der kan

men om at der blev ledige 
lederstillinger på begge 
skoler  sagde Inge Peder-
sen (S).

- Det er et valg mellem 
pest og kolera. Regeringen 
truer med at gå ind og sty-
re kommunernes øko-
nomi  hvis de ikke selv 
skærer ned på udgifterne. 
Vi vil hellere selv beslutte  
hvad der skal ske med vo-
res skoler  end at regerin-
gen kommer og gør det  
sagde Erik Ingerslev (SF).

Baggrunden for forslaget
AABYBRO: Aaby-

bro Kommune er 
tvunget til at skære 
ned på udgifterne  bå-
de næste år og i år
2000. Det lagde by-
rådsmedlemmerne 
ikke skjul på under 
debatmødet om sko-
lerne.

I august afleverede 
en arbejdsgruppe be-
stående af forvalt-
ningschef Niels Eske 
Nyhus  Aabyskolens 
viceskoleinspektør 
Torben Mikkelsen  
lærer Bjarne Aagaard 
og bestyrelsesmedlem 
Jenny Hansen  Kær-
vej skolens konstitue-
rede inspektør Jørgen 
Holm  lærer Grethe 
Ottesen Gregersen 

bestyrelsesmedlem 
Ole Tougaard en rap-
port.

De har set nærmere 
på den fremtidige or-
ganisering af folke-
skolen i Aabybro by. 
De er nået frem til fem 
modeller  som de vur-
derer ud fra pædago-
giske muligheder  le-
delse og administra-
tion  faciliteter  res-
sourcer og elevtrivsel.

Arbejdsgruppen 
anbefaler det nuvæ-
rende system eller 
model 3. Den indebæ-
rer en sammenlæg-
ning til én skole med 
én ledelse  én skole-
bestyrelse  men un-
dervisning på begge 
skoler.

ikke spares på det tekni-
ske personale. En sekre-
tærtime er en sekretærti-
me  så dem kommer der 
heller ikke færre af. Den 
eneste måde I kan spare 
på  er ved at slå klasserne 
sammen og på den måde 
fyre lærere  sagde Holger 
Mærkedahl.

Det blev støttet med et 
andet synspunkt fra salen:

- I kan kun spare på ti-
metalsplanen hvis I læg-
ger fire klasser sammen til 
tre klasser  lød et indlæg.

- Jeg kan gå ind for mo-
del 3 (én ledelse  men ele-
ver på to skoler red.). Men 
vi har brug for folk med 
detailkendskab  så vi kan 
få strikket det ordentligt 
sammen  sagde Eva Hy  er
Andersen (S).

- I kører ud af sporet 
med en sammenlægning  
som om beslutningen alle-
rede var truffet. Og ingen 
har regnet ud  hvad der vil 
komme af merudgifter  
hvis det gennemføres  sag-

- Vi har tillid til  at sko-
lens ledelse undgår uhen-
sigtsmæssige klasse-sam- 
menlægninger  svarede 
Ole Lykkegaard Andersen 
og understregede  at 
politikerne har helt 
objektive kriterier at gå 
ud fra  når timetalsplanen 
fastsættes.

Og efter mødet tilføjede 
borgmesteren  at der 
sikkert også findes en 
overgangsløsning såfremt 
de to skoler bliver samlet 
under ét.

de Erns  Chris ensen
(FRP) til sine kolleger.

- Når man påtager sig et 
hverv  er det skitseret  
hvad det går ud på  sagde 
Jørgen Helium (S) til en 
kommentar om  skole-
bestyrelsen skal være bus-
semand og bestemme  
hvor nedskæringer skal 
finde sted.

Ok
kedentl
isskole  men de 
ige partier vil 
3 og R afsætte 
ler til undervis- 
sr  efteruddan- 
gplejere  Agen- 
ijdet  en ekstra 
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led budgetfor- 
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itutioner
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i  at der til tek-
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Og der er igen 

verskud. 
cabet fremgår 
it af el og var- 
 9 mio. kr. mod 
■ året før. Fal-
over en stig- 

: varme og må- 
i 800.000 kr. 
dre el-salg på

:t en driftsfor-
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Grundskyld s iger
mere end forven e 
Forli spartier overrasket af ekstra ud ift på 600.000 kroner

AABYBRO: Grundskyl-
den stiger med fire og ik-
ke som først antaget tre 
promille. Det skyldes en 
ekstra udgift på 617.000 
kroner  som partierne bag 
budgetforliget ikke havde 
taget højde for.

Forliget indeholder 
nemlig en skattestigning 
på 0 2 procent i 1999  og 
det har udløst en ekstra- 
regning  som staten ellers 
havde sat en streg over.

Det betyder  at ud af de 
2 1 millioner kroner  som 
kommunen får i indtægt 
via skattestigningen  skal 
de 754.000 kroner afleve-
res til staten.

Baggrunden er det bud-
getforlig for 1999 som 
Venstre  Socialdemokrati-
et  Det Konservative Fol-
keparti og SF er blevet 
enige om.

Forliget betyder  at der 
foruden skattestigningen 
skal findes besparelser for 
seks millioner kroner. 
Desuden blev partierne

ved førstebehandlingen 
enige om  at grundskylden 
skal stige med tre promil-
le fra seks til ni  og det vil-
le indbringe en forhøjelse 
på 1 8 millioner kroner

Men efter onsdagens 
lange møde i økonomiud-
valget  som af samme 
grund ikke nåede gennem 
hele dagsordenen  blev 
forligsparterne efter en 
hel del diskussion enige 
om at forhøje grund-
skyldspromillen til 10. Det 
betyder en ekstra udgift til 
grundejere på 600.000 
kroner.

Årsagen er  at der ikke 
var taget højde for  at en 
skattestigning for 1999 
ville udløse en ekstra reg-
ning med baggrund i skat-
testigningen på 0 5 pro-
cent i 1997 og 0 3 procent 
i 1996.

Nøgleordene herfor er: 
Medfinanciering af det 
skrå skatteloft.

Nå kommunen hæver 
skatten  kommer folk med

en skattepligtig indkomst 
over 415.000 kroner ikke 
til at mærke stigningen. 
De kan ikke komme til at 
betale mere skat end de 
gør  siger reglerne.

Men kommunen får alli-
gevel penge for det fulde 
skattegrundlag  som om 
de højtlønnede også kom 
til at betale mere i skat.

Men det er staten  som 
reelt betaler skattestig-
ningen for de højtlønnede  
og det vil den ikke alene. 
Altså  kommunen skal 
hjælpe staten med at fi- 
nanciere det skrå skatte-
loft.

Efter skattestigninger-
ne i 1997 og 1996 betød 
medfinanciering af det 
skrå skatteloft en regning 
til kommunen på ialt
617.000 kroner.

Men senere indgik 
Kommunernes Landsfor-
ening og regeringen en af-
tale om  at man slog en 
streg over den regning. 
Kommunerne skulle ikke

betale alligevel - med min-
dre:

At kommunen lader 
skatten stige i 1999 og der-
med udløser en ny medfi-
nanciering af det skrå 
skatteloft.

Det er dette  som er sket 
for Aabybro Kommune. 
Og forligspartierne var 
ved de første budgetfor-
handlinger ikke underret-
tet om  at en skattestig-
ning i 1999 vil få staten til 
at finde den ellers iturev-
ne regning fra 1997 go 
1996 frem og kræve den 
betalt.

Det betyder  at kommu-
nen foruden de 137.000 
kroner i medfinanciering 
fer 1999 nu også skal be-
tale regningen for 1997 og 
1996 på 617.000 kroner.

Skattestigningen for 
1999 på 0 2 procent giver 
en indtægt på 2 1 millio-
ner kroner  inden de reg-
ninger for medfinancie- 
ringen af skatteloftet skal 
betales.



Slut med deltidsdagpleje fu
Taksten for børn i skolefritidsordnin en falder med 40 kroner om måneden

AABYBRO: Børneha-
verne går fri  SFO-plad- 
seme får nye takster  sko- 

! lerne skal spare og del-
tidspladser i dagplejen 
forsvinder.

Det har Venstre  social-
demokratiet  Det Konser-
vative Folkepartio og SF  
der står bag budgetfor-
liget  fundet frem til  og 
det skal sammen med de 
øvrige punkter under 
budgettet behandles på 
byrådsmødet onsdag.

Fra næste år er det slut 
med at få børn passet på 
deltid hos dagplejerne. 
Den nuværende ordning

rummer både heltidspas-
ning på 48 timer om ugen 
per barn og pasning på 
deltid på 32 timer. Priser-
ne for pasning er hen-
holdsvis 1845 kroner og 
1285 kroner. Men samtidig 
med  at deltidspasningen 
falder bort  bliver prisen 
for pasning på fuld tid sat 
ned til 1680 kroner.

-Vi har oplevet en stor 
efterspørgsel på deltids-
pladserne. Der er norme-
ret 75 pladser  men vi har 
125 børn  der bliver passet 
på deltid  siger borgme-
ster Ole Lykkegaard An-
dersen (V).

- Det betyder  at mange 
af vore dagplejemødre  
som får betaling for at 
passe et barn på fuld tid  i 
stedet passer et barn på 
deltid  forklarer han.

Og det er for dyrt for 
kommunen  som med den 
nye ordning bedre kan ud-
nytte ressourcerne. Desu-
den ville en fuldtidsplads 
efter den nuværende ord-
ning stige til 1900 kroner 
næste år.

I skolefritidsordningen 
skal udgifterne barberes 
med 250.000 kroner  og det 
betyder  at forældre med 
børn i en SFO generelt

slipper billigere. For- 
ældre-betalingen er nem-
lig 35 procent af de samle-
de udgifter  og når udgif-
terne falder  så falder for-
ældrenes betaling også.

Samtidig bliver takster-
ne for 1999 ændret. For-
ældre skal betale 825 kro-
ner for at have et barn i 
SFO l. I år koster de 865 
kroner. Børn i SF02 kom-
mer til at koste 600 kroner 
næste år. Den nuværende 
pris er 520 kroner.

Kommunens musiksko-
le skal spare 80.000 kro-
ner  og det kommer til at 
betyde færre og dyrere ti-

mer. Derimod slipper for-
ældre med børn i børneha-
ven for at skulle betale 
mere. Folkeskolerne skal 
spare 960.000 kroner. For- 
ligspartemes anbefaling 
er  at det sker ved at ned-
sætte antallet af Ø-timer. 
Fremover kan 55 procent 
af undervisningstiden 
bruges til andre ting end 
lige undervisningen. Den 
nuværende sats er 59 pro-
cent. Desuden vil klasser 
med over 15 elever frem-
over modtage 1 4 mod tid-
ligere 1 5 lærertime per 
uge for hver elev  der er 
flere end de 15 elever.

FRP’er  il holde skatten i ro
Ernst Christensen stiller ændrin sforsla  til bud ettet med flere besparelser

AABYBRO: Byråds-
medlem Ernst Christen-
sen (FRP) har fremsat et 
ændringsforslag til bud-
gettet for 1999.

Han kan nemlig ikke 
støtte det budgetforlig  
som Venstre  Socialdemo-
kratiet  SF og Det Kon-
servative Folkeparti har 
fået gennem førstebe-
handlingen.

Budgetforslaget inde-
bærerbesparelser for i alt 
seks millioner kroner på 
alle områder - på nær æl-
dreområdet - samt en for-
højelse af skatten med 0 2

procent og af grundskyl-
den med tre promille.

Ernst Christensen vil 
holde både skat og grund-
skyld på de nuværende 
20 8 procent og seks pro-
mille.

I stedet har han fundet 
yderligere besparelser på 
godt 3 7 millioner kroner. 
Forslaget blev præsente-
ret på økonomiudvalgets 
møde onsdag  og det skal 
til afstemning i byrådet 
den kommende onsdag.

Ernst Christensen vil 
skære 151.000 kroner af 
vederlaget til medlem-

merne af de politiske ud-
valg.

- For nogle år siden gav 
man sig selv en lokal løn-
stigning. Det skete ved at 
give et udvalgsmedlem
6.000 kroner per år for 
hvert udvalg  han sidder 
med i. Samtidig blev til-
lægget til pensionisterne 
skåret ned med et tilsva-
rende beløb  begrunder 
Emst Christensen sit for-
slag.

Stj ernetydning
Desuden vil han spare

20 procent af Folkeoplys-
ningsudvalgets budget på
2 5 millioner kroner  altså 
en besparelse på 500.000 
kroner.

- Det er tåbeligt at bru-
ge skatteydernes penge 
på tilskud til kurser i ori-
entalsk madlavning  
stjernetydning eller vin-
smagning. Der er nok at 
tage af  der er to sider med 
kursustilbud i Aabybro 
Posten hver uge  siger 
han.

Desuden indebærer 
forslaget  at forældre med 
børn i skolefritidsordnin-

gen selv skal betale mere 
af udgiften. Forældrenes 
egenbetaling skal hæves 
fra 35 til 42 procent. Det 
vil give en besparelse for 
kommunen på 700.000 
kroner.

I følge Em st Christen-
sen er der ikke råd til at 
bygge en ny børnehave i 
Aabybro. Inklusiv drifts-
udgifter regner han med 
en besparelse på 850.000 
kroner. Desuden skal der 
bruges færre penge på 
skolerne og på edb-udstyr 
til undervisning. En be-
sparelse 500.000 kroner.

- Dette er det værste 
budget  jeg har været med 
til. Derfor kommer det til 
at gå ondt på nogle. Det 
kan ikke undgåes  når 
kommunen ikke har styr 
på sin økonomi  siger 
Em st Christensen.

Endelig skal der bruges
300.000 kroner mindre på 
kommunens edb-udstyr 
og infrastruktur samt ta-
ges 735.000 kroner af kas-
sebeholdningen for at nå 
op de 3.736.000 kroner  
der skal til for at undgå 
stigning i skat og grund-



Budget  edtaget *£«
uden krumme tæer
Flertallet b g nseste års budget bærer med smil deres byrde
Af Marti  Fra dse 

AABYBRO: »Jeg b rer med
smil min byrde« - valget af san-
gen  der indledte byrådsmødet 
i aftes  faldt åbenbart naturligt  
da 2. og sidste behandling af 
budgettet for 1999 var på dags-
ordenen.

Og det var alt andet end over-
raskende  at Venstres  Social-
demokratiets  Det konservative 
Folkepartis og S F ’s forlig om 
budgettet blev vedtaget med de 
fire partiers 15 stemmer. Anne-
mie T. Pedersen fra Landsbyli-
sten undlod at stemme  mens 
Ernst Christensen fra Frem-
skridtspartiet stemte imod 
budgettet.

Det var også Ernst Christe- 
sen  der insisterede på  at bud-
getforliget kom til afstemning 
efter  at hans eget og efter at 
Landsbylistens ændringsfor-
slag var blevet stemt ned.

- Jeg vil se om  der sidder 
nogle med så krumme tæer  at 
de ikke kan rejse sig  begrunde-
de han afstemningen.

Men 15 af de 17 byrådsmed-
lemmer kom op af stolene.

De vedtog dermed endeligt  
at skatteprocenten i Aabybro 
Kommune stiger med 0 2 til 21 
procent. At grundskylden bli-
ver forhøjet fra seks til 10 pro-
mille. Og at der skal spares for 
5 9 millioner kroner.

Dog var samtlige 17 byråds-
medlemmer enige om  at ældre-
området skulle gå fri.

16mod én
Forinden blev Ernst Chri-

stensen bekendt med forholdet 
16 til én. Han fik nemlig 16 
stemmer mod sine ændrings-
forslag. Fremskridts-politike-
ren havde fundet frem til ekstra 
besparelser på de 3 8 millioner 
kroner  som ville kunne holde 
skatten og grundskylden i ro.

Forslagene var  at udvalgsve-
derlag til byrådspolitikere ud-
går. Folkeoplysningsudvalget 
får reduceret sit budget. For-
ældrebetalingen i SFO’erne 
hæves. Rammebeløb til folke-

skoler beskæres. EDB til un-
dervisning beskæres. Penge til 
ny børnehave i Aabybro udgår. 
Infrastruktur og edb reduceres  
og at der tages 735.000 kroner i 
kassen.

Men ingen af forslagene 
fandt altså støtte hos andre 
medlemmer.

- Intet er ændret fra fortiden: 
Krager flyver i flok. Ørnen fly-
ver alene  gentog Ernst Chri-
stensen de »bevingede« ord  
som han tidligere har brugt i 
samme sal.

Annemie T. Pedersen ville 
gerne sikre  at friskolerne fort-
sat kan modtage 20.000 kroner 
ud over det lovbefalede beløb 
fra kommunen.

Småpenge
- D et er et lille beløb  når man 

ser på  at Vedsted Friskole har 
25 børn i den private børnhave 
og dermed sparer kommunen 
for at skulle bruge 750.000 kro-
ner på kommunale pladser til 
dem  sagde Annemie T. Peder-

sen.
Men Carl Schrøder (S) kunne 

ikke se sammenhængen.
- Når jeg taler med lederne af 

skolen  understreger de  at fri-
skolen og børnehaven intet har 
med hinanden at gøre  sagde 
han.

Desuden ønskede Landsbyli-
sten  at der fortsat skulle gives 
tilskud til forældre  der sørger 
for privat pasning af deres 
børn.

- Man fratager forældre mu-
ligheden. Det er forkert  især 
hvis man sætter loft over antal-
let af pladser i dagplejen  sagde 
hun.

Det fik Karlo Jensen (V) til at 
understrege  at ordningen med 
tilskud til privat pasning fort-
sætter for børn fra nul til tre år.

Heller ikke Landsbylistens 
forslag om at ændre forligstek-
sten om at samlet loft over an-
tal dagplejepladser i 1999 på 
gennemsnitlig 310 pladser æn-
dres til det forventede antal 
dagplejepladser reguleres til 
310 pladser fandt støtte.

Det sagde politikerne bag budge forlige 
AABYBRO: Det er et meget 

bredt budgetforlig  som er ind-
gået i Aabybro Kommune med 
15 ud af 17 stemmer for.

Det er første gang  at SF er 
med i forliget  og de fire parti-
er bag budgetforliget udtrykte 
deres tilfredshed med resulta-
tet set i lyset af aftalen mellem 
Kommunernes Landsforening 
og regeringen. Dog lagde Ernst 
Christensen (FRP) ikke skjul på 
sin utilfredshed:

- Grundskylden stiger med 
66 procent. Personskatten sti-
ger. Kirkeskatten stiger  Reno-
vations-  kloak og vand-afgif-
terne stiger. Det bliver dyrere at 
bo i Aabybro.

Carl V. Laursen (S) sagde: - 
Ingen af os krummer tæer over 
dette forlig. Vi er blevet enige 
om at tage et medansvar. Be-
sparelserne rammer bredt  de 
gør ondt. Et bredt forlig svarer 
til et kludetæppe  og det kan 
være syet dårligt eller grimt

sammen. Vi kan sagtens være 
vores tæppe bekendt under de 
givne omstændigheder. Vi fore-
slog dog en forhøjelse af grund-
skylden till2.

Erik Ingerslev (SF) sagde: - 
Der var ingen mulighed for at 
undgå besparelser  derfor kun-
ne vi se en fordel i at være med 
til at finde dem. Børnefamilier-
ne er blevet holdt skadesløse. I 
hvert fald undgår de voldsom-
me stigninger  som der var risi-
ko for. Vi gik ind for at hæve 
grundskylden. Det ærgrer mig  
at vi skal betale 740.000 kr. til 
staten  fordi vi hæver skatten. 
Det ærgrer mig  at vi samtidig 
har måttet skære i pengene fra
1 6 millioner kr. til 650.000 kr 
til den tiltrængte nye børneha-
ve i Aabybro by.

(Fordi -kommunen - hæver 
skatten i 1999 skal den betale 
medfinanciering af det skrå 
skatteloft til staten for skatte-
stigningerne i 1996 og 1997 - en

regning på 640.000  der ellers 
var sat en streg over. Desuden 
skal der betales medfinancie-
ring for 1999  red.)

Borgmester Ole Lykkegaard
Andersen (V) sagde: - Det er 
svære tider for kommunen. 
Men vi må indordne os under 
vilkårene  og ét af dem er  at vi 
bliver straffet  når vi sætter 
skatten op. Vi har forsøgt at ta-
ge hensyn  så vi stadig har en 
god service på alle områder i 
kommunen. Og forhandlinger-
ne har vist  at demokratiet kan 
arbejde. Som borgmester er jeg 
meget tilfreds med  at så man-
ge står bag forliget. Men det ser 
ud som om  at flere store udfor-
dringer venter forude.

Jørn Krogsgaard (K) sagde: - 
Vi har taget hånd om en svær 
opgave for at bibeholde vores 
gode serviceniveau. Det er mit 
håb  at de samme fire partier 
kan fortsætte det gode sam-
arbejde og have viljen til at om-

prioritere også i budgettet for 
år 2000. Det er et godt forlig  
selv om mit parti ikke går ind 
for højere skat og grundskyld.

Karlo Jensen (V) sagde: - Vi 
forstår godt  at kommunerne 
skal spare  men regeringen må 
forstå  at også de store - og ik-
ke kun de små kommuner må 
spare. Desuden bliver kommu-
nerne belønnet for at sætte 
grundskylden op og person-
skatten ned. Det er politisk ind-
griben  og hvor er så kommu-
nernes selvstyre henne?

Jørgen Helium (S): - I stedet 
for at hæve grundskylden så 
meget  at tallene kunne hænge 
sammen  ville man hellere hæ-
ve skatten. Det betød  at der 
blev sendt 740.000 kr. ud af 
kommunen. Vi vil gerne sam-
arbejde fremover  men så skal 
man ikke hænge så meget fast i 
sin ideologi.
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Byrådet ha de
antennerne ude
Uenige om der sk l till des p r boler i nyt boligområde

AABYBRO: Alle an-
tenner var ude  da byrå-
det havde lokalplanen 
for det kommende bo-
ligområde Thomasmin- 
deparken til debat  in-
den planen skal sendes 
til høring i otte uger. Og 
planen blev vedtaget af 
et flertal i byrådet  efter 
at antenner  paraboler 
og glaserede tagsten var 
blevet diskuteret.

Under behandlingen i 
teknisk udvalg og i øko-
nomiudvalget af lokal-
planen for området 
nord for Thomasminde- 
vej ved Aabybro havde 
flere byrådsmedlemmer 
taget deres forbehold.

S F ’eren Erik Ingers-
lev Larsen samt social-
demokraterne Carl V. 
Laursen og Eva Rytter 
er imod  at det tillades 
at sætte synlige anten-
ner og paraboler op  og-
så selv om de skal place-
res under tagryggen. 
Ernst Christensen 
(FRP) mener  at det skal 
tillades  at der bliver 
udstykket grunde  som 
er mindre end de tillad-
te 800 kvadratmeter.

Dorthe Pedersen (V) 
undrer sig over  at der 
ikke må bruges glasere-
de tagsten på de nye hu-
ses tage. Og i byråds-

salen tilsluttede Anne-
mie T. Pedersen sig 
modstanden mod para-
boler og undrede sig li-
geledes over forbudet 
mod glaserede tagsten.

- Når der er en anten-
neforening i byen  hvor-
for så ikke benytte sig af 
den og undgå den skov 
af antenner  der ellers 
vil komme  spurgte 
Landsbylistens repræ-
sentant.

F o r æ l d e t  e l l e r  e j

Erik Ingerslev Larsen 
har samme holdning. 
Han gjorde opmærksom 
på  at opsætning af pa-
raboler kan betyde  at 
det ikke bliver muligt at 
tilslutte sig fælles-
antennen i det nye kvar-
ter. Kommende beboere 
skulle nemlig gerne gå 
sammen om en tilmel-
ding  så antennefor-
eningen kan få lagt kab-
let i jorden  mens bygge-
riet giver muligheden.

- Desuden er det mu-
ligt at benytte internet- 
tet via fællesantennen  
og der arbejdes på kom-
munikation til borgerne 
via fællesantennen. 
Derfor er det ikke rime-
ligt  at der ikke er taget 
højde for  at der også

skal være mulighed for 
at tilslutte sig fælles-
antennen  sagde han.

Han fik støtte fra Carl 
V. Laursen  der opfor-
drede til en ændring af 
lokalplanen  inden den 
blev sendt til høring.

Derimod pointerede 
Carl Schrøder (S)  at 
teknologien i fremtiden 
bød på flere muligheder 
for folk med paraboler.

- Med en parabol vil 
du i fremtiden kunne di-
rekte fra dit eget hus 
kunne slutte dig til en 
satellit. Fællesantenner 
er forældede  sagde Carl 
Schrøder.

- Vi har diskuteret lo-
kalplanen meget i teks- 
nisk udvalg  sagde for-
manden  Aage Toftega-
ard (V).

- Det er et nyt område 
med flere nye ting i pla-
nen  blandt andet med 
et andet vej forløb og 
større grunde. Jeg har 
noteret mig de ting  der 
er blevet sagt  men lad 
nu planen komme til hø-
ring og så se om  der 
kommer forslag  sagde 
han.

Men Erik Ingerslev 
Larsen fandt det uhørt  
såfremt udvalget skulle 
ændre i en lokalplan  
selv om der ikke var

kommet indsigelser i 
høringsfasen.

Tagsten på glatis
Debatten handlede 

også om planens forbud 
mod at bruge glaserede 
tagsten  fordi de er re-
flekterende.

- Det er jeg uforståen-
de overfor  tværtimod er 
det et godt materiale  
som ikke tager mod al-
ger  sagde Dorthe Pe-
dersen.

Hun har efterlyst do-
kumentation om  at tag-
stenene virkeligt er re-
flekterende  men har ik-
ke kunnet få det.

- Derfor forhørte jeg 
mig om holdningen i 
Pandrup Kommune. De 
har intet forbehold  når 
det gælder bymæssig 
bebyggelse  og heller ik-
ke i Aalborg er der for-
bud. Derfor beder jeg 
teknisk udvalg revurde- 
re forbudet efter hørin-
gen  sagde hun.

Derimod havde Erik 
Ingerslev Larsen ople-
vet  at glaserede tagsten 
er reflekterende.

- Og de er meget do-
minerende  sagde Carl 
V. Laursen  inden pla-
nen blev sendt til høring
i otte uger.


