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- det vrimler med dem i Rebild

Årets længste ....møde

Ikke mindre end 5 politikere (og der
kan jo komme flere til) har meldt
deres kandidatur til borgmesterposten ved kommunalvalget i november.
Det er et imponerende tal!

Byrådsmødet inden sommerferien var det længste i flere år: 5 timer varede selve det
officielle møde, og inden da blev der afholdt 3 timers temamøde m.m.
Her refererer jeg kort nogle af dagsordenpunkterne. De kan i øvrigt også vise nogle af
de - undertiden utraditionelle - politiske konstellationer i Byrådet: Der er f.eks. en tendens til, at DF er enig med os, og de Radikale enige med Venstre i en række sager.

Når man husker den kaotiske og
nærmest tragiskkomiske konstitueringsperiode efter sidste kommunalvalg, hvor kommunen havde 3 borgmestre i løbet af 13 dage, inden den
endelige konstituering fandt sted,
kan man måske godt frygte, at det
også kan blive svært for vælgerne
denne gang at finde ud af, hvad det
egentligt er, der foregår.

Et forslag om, at de sparede lønudgifter under KL’s lockout af folkeskolelærerne
skal tilbageføres til de enkelte skoler, fik kun tilslutning fra SF, DF(!) og Oplandslisten. Vort argument er, at skolerne selv bedst ved, hvor pengene kan gøre størst gavn.

Borgmesterkandidater

På den anden side er der jo mange at
tage af, hvis en eller flere af de
først udpegede kandidater skulle
springe fra en aftale i løbet af konstitueringsperioden.

Et lille jubilæum
Selvom der ikke er tale om et
”rundt” jubilæum, kan dette nr. 40
af mit nyhedsbrev nok med lidt god
vilje kaldes i hvert fald et lille jubilæum. Når jeg nu ikke genopstiller
til valget i november, når jeg nok
heller ikke op på de 50 numre.
Det er nogle af de ca. 200 mere eller mindre sagesløse modtagere af
nyhedsbrevet måske glade for, men
det har egentligt været sjovt at
skrive det. Nogle gange har det også
haft en terapeutisk funktion, når jeg
har været lidt indebrændt over nogle af de beslutninger, et borgerligt
domineret Rebild Byråd har taget.
Det er ganske vist blevet lidt gammeldags at lave nyhedsbreve i stedet for f.eks. at blogge, men I må
finde jer i at modtage det outdatede medium en tid endnu.

SF’s forslag om, at det skal være muligt at lave lokalaftaler om bl.a. forberedelsestiden på de enkelte skoler, hvilket lockout-loven jo giver mulighed for, håbede vi kunne
opnå flertal på mødet - bl.a. fordi de to socialdemokrater i Børne- og ungdomsudvalget i
Nordjyske havde udtalt, at de også gik ind for mulighederne for at lave sådanne aftaler
(selvom det modsatte tidligere var besluttet af et enigt Børne– og ungdomsudvalg (altså
inkl. de to socialdemokrater).
DF(!) var tilhænger af vort forslag, men det var De Radikale ikke, og det samme gjaldt
som forventet Venstre og Konservative.
Så SF’s forslag om, at det skal være muligt for skolelederen og lærerne at sætte sig
sammen og strikke en fornuftig, lokal aftale sammen, fik ikke flertal i Byrådet.
Det bliver sandsynligvis snart tilladt de s.k. monstervogntog (modulvogntog) at køre
i fire, udvalgte områder i Støvring. Der skal i hvert fald nu arbejdes videre med sagen. Kun SF er imod, at disse monstre overhovedet skal have adgang til byen.

Modulvogntogene er 25 m lange mod de max. 16 m for de traditionelle vogntog og må
veje 80 t (mod 48 t), I 2011 fastslog Vejdirektoratet i en undersøgelse, at på de veje
(ikke motorveje), hvor man har tilladt dem at køre, er trafiksikkerheden mindre og den
miljømæssige gevinst yderst minimal.
Desuden vurderes den ombygning af vejene i Støvring, som er nødvendige for at monstrene kan komme rundt i byen, til at koste ca. 100.000 kr. (inkl. konsulentudgifter).
Pengene skal tages fra den hårdt trængte konto Trafiksikkerhed !!!
Som forudsagt i sidste nummer af mit nyhedsbrev ville ingen andre partier i Byrådet
støtte os i vort forsøg på at forhindre, at en s.k. økologisk forbindelse nord for
Præstegårdsheden i Skørping blev fjernet fra forslaget til den ny kommuneplan. En
økologisk forbindelse beskytter truede dyrearter, men de øvrige partier vil hellere have byggegrunde på det område, den økologiske forbindelse dækker.
Kun SF, Socialdemokraterne og DF (!) gik ind for at sikre medarbejdernes løn– og arbejdsvilkår ved at indarbejde krav om, at et kommende udbud af avisindsamlingen skal
ske på s.k. virksomhedsoverdragende vilkår, hvis en anden end den nuværende operatør
skulle vinde licitationen. Men de borgerlige partier i Byrådet stemte - naturligvis - imod.

