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Autonome i Byrådet

Flertal vil ha’ nyt rådhus

Nord for Øster Hornum på vejen til Nibe ligger
Frendrup Skov. Det er en perle af 22 ha uberørt skov,
og den er nu efter nogle års tilløb blevet fredet.
Rebild Kommune har betalt lodsejerne 200.000 kr. som
kompensation for fredningen, og staten 800.000 kr.
Den sidste brik i fredningen er etablering af publikumsfaciliteter, så borgerne bedst få gavn af fredningen. Det koster 39.000 kr. , som kommunen iflg. fredningsbestemmelserne er forpligtet til at finansiere.
Men det vil to medlemmer - Leif Nielsen (V) og Mogens
Schou (løsgænger) - af Teknik– og miljøudvalget
(TMU) ikke.
Det er lidt surrealistisk at opleve, at folkevalgte ikke
vil følge lovgivningen. Uden rigtigt selv at have været i
nærheden af det autonome miljø, følte jeg mig alligevel hensat til det, da jeg på mødet i TMU og senere i
Byrådet hørte de to autonome look-alikes’ synspunkter.
Tankegangen er åbenbart denne: ”I samfundet gælder

Et flertal bestående af Radikale, Socialdemokraterne, Konservative og halvdelen af Venstre vil etablere et s.k. ”erstatningsbyggeri”
for rådhuset i Støvring på højskolegrunden. SF siger nej!
Kald tingene deres rette navn
Det er temmelig patetisk, ja nærmest komisk at tilhængerne af et
nyt rådhus konsekvent kalder det et ”erstatningsbyggeri”. I starten hed det ”nyt rådhus” - men efterfølgende er tilhængerne begyndt at kalde det ”erstatningsrådhus”, så blev det til
”erstatningsbyggeri”, og jeg har endda hørt et tredje udtryk fra
skuffen med manipulerende, sproglige omformuleringer, nemlig
”administrationsbyggeri”. Kald dog tingene ved deres rette navn,
nemlig ”nyt rådhus”, som der jo reelt er tale om. Det er at undervurdere borgernes intelligens at omskrive det til noget andet.
Derfor siger SF nej til et nyt rådhus
For det første er det for dyrt (35 mio er den anslåede pris) i en
situation, hvor kommunen har rigeligt andet at bruge pengene til.
Desuden kan man frygte, at prisen - som for andre store projekter
rundt om i landet - ikke holder, når byggeriet først er i gang.
For det andet vil byggeriet ikke være fremtidssikret. Jeg tror
ikke, at der går ret mange år, før vi ser en ny kommunalreform
med nye kommunesammenlægninger, som også vil ombefatte Rebild.
Så står vi med et nyt byggeri, som ikke kan bruges til det, det er
bygget til.
For det tredje tror vi i SF ikke, at der reelt er nogen rationaliseringsgevinst at hente ved et nyt rådhus. De rationaliseringstiltag,
der allerede er foretaget blandt det administrative personale de
seneste år, har stærkt reduceret mulighederne for yderligere
gevinster. Kommunens medarbejdere kan ikke løbe hurtigere.
I stedet mener vi i SF, at der skal investeres i helt nødvendige
forbedringer af de fysiske arbejdsforhold på det nuværende rådhus i Støvring (og på rådhusene i Terndrup og Nørager), så der
skabes et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det koster
ikke nær så meget som et nyt rådhus.
Kun Højskolens hovedbygning og ”Huset” bliver skånet
Det ny rådhus skal ligge på højskolegrunden, Det indebærer nedrivningen af de
bevaringsværdige
bygninger (bl.a.
teatersalen), der
nu sammen med
hovedbygningen
udgør et fint
gårdmiljø. Det er
synd, at endnu et
bygningskompleks,
der kan fortælle
Højskolens gårdmiljø
noget om byens
historie, og som byens kulturliv kunne anvende, nu forsvinder.

ganske vist nogle love, men dem kan vi ikke li’ , så dem
behøver vi da ikke at følge i Rebild K.”

Jeg har iøvrigt også svært ved at forstå i logikken i
deres synspunkt: Først har kommunens borgere medfinansieret selve fredningen med 200.000 kr., men de to
politikere vil ikke være med til at betale 39.000 kr.
for at sikre, at borgerne kan nyde godt af den fredning, de allerede via skatten har betalt til.

Manende opfordring (her fra lufthavnen i Manchester)
- som jeg også gerne vil gøre til min overfor mit parti.

Ungdomsråd på vej
Nu ser det ud til, at en af SFs mærkesager - et Ungdomsråd - bliver en realitet. Byrådet har sagt ja, og
det praktiske arbejde med at få rådet på benene fortsætter, således at vi har et Ungdomsråd i 2013.
Det vil sandsynligvis bestå af 9 medlemmer og får høringsret i alle sager, som vedrører kommunens unge.

