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Hva’ har vi lavet?
Vælgerne sammensatte ved valget i 2009 et byråd, hvor de borgerlige partier - Venstre, Radikale, Konservative, Oplandslisten
og Dansk Folkeparti - udgør et flertal, Men det nytter det naturligvis ikke at skælde vælgerne ud for. Det er demokratiets
vilkår, men det har jo gjort, at det ofte har været op ad bakke for Annette Søegaard og jeg at få SF’s mærkesager igennem i
denne byrådsperiode. (Det har heller ikke gjort det lettere, at Socialdemokratiet i nogle tilfælde ikke har fungeret som et
reelt alternativ til Anny Winther). Nogle gange er det dog lykkedes for os, og under alle omstændigheder har vi arbejdet
ihærdigt for sagerne. Det kan det lille udsnit her - og det er kun et udsnit - forhåbentligt give et indtryk af.
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På planområdet har vi:
* foreslået, at der afsættes flere
penge til cykelstier og trafiksikkerhed
* foreslået, at nyt kommunalt byggeri
bliver mere energirigtigt
* arbejdet for at få indarbejdet et
krav om lavenergihuse i lokalplaner

På sundhedsområdet har vi:
* arbejdet for hindre, at Regionens velfungerende
Taleinstitut blev nedlagt og overtaget af kommunerne, som ikke har den nødvendige faglige ekspertise i de komplicerede sager
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for svært handicappede voksne i et nyt center i
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På administrationsområdet har vi:
* stemt mod et nyt rådhus i Støvring og
for i stedet at renovere de tre eksisterende rådhuse
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