Pressemeddelelse
Knebel, den 28.10.2017

Vi skal sammen fastholde momentum!
Bliver der ro om skolen i næste byrådsperiode? Hvornår færdiggøres
cykelstien fra Vrinners? Vil kommunen fremme byggeri af lejeboliger?
Har skraldebilernes dokumentation afhjulpet antallet af mobilhuller?
Har sportshallerne lige økonomiske vilkår? Skal vi fortsat leve uden udrykningslæge?
Det blå bånd frem til Skødshoved?
Mange og tungtvejende spørgsmål til aftenens møde med opstillede kandidater til kommunalvalgene
den 21. november 2017!
Vel går det fremad på Mols og Helgenæs! Vi samarbejder fint om mange ting - lokalt og med kommunen.
Molsskolen får topkarakter. Børnetallet er nu større end forventet! Tilflytningen er stigende.
Beredskabet bevares med station Knebel, som fungerer fint - til lands og til vands. Fibernettet styrker
erhvervslivet, bosætningen og giver top muligheder for hjemmearbejdspladser, sommerhusudlejning og
telemedicin. Delebil, billig husleje, og smukke omgivelser er stærke, konkurrencedygtige parametre. Området er
med MiU sat på landkortet. MiU har været synlige i lokalpressen og via artikler i bl.a. Information, Kristeligt
Dagblad, Kommunen og Bedre Hjem, og vi har været inviteret til Folkemøde, konferencer og Ildsjælefestival.
MiU og Syddjurs Kommune har haft besøg af EU’s præsident for regional udvikling og MiU modtog senest
Landdistriktsprisen 2017 (2. pris). Optimismen er atter fremherskende. Store fonde bidrager til udviklingen. Flere
og flere har fokus på Mols og Helgenæs. Dertil er der gode grunde – også til salg!
Borgerforeningen har tradition for at invitere til vælgermøde op til hvert kommunalvalg. Det plejer at være en
god debataften. Mange aktuelle emner bliver berørt i aftenens løb, og således bliver det også tirsdag den 14.
november 2017 kl. 19.00 i festsalen på Molsskolen, hvor alle lister i Syddjurs kommune er inviteret til debatmøde
med det formål at få kandidaternes syn på vitale områder for Mols og Helgenæs. Vi skal sammen fastholde
momentum. Der er tilsagn fra alle lister, som har meddelt følgende sammensætning:
Claus Wistoft og Gunnar Sørensen, Venstre.
Kirstine Bille og Marianne Als Nielsen, Socialistisk Folkeparti.
Ole Bollesen og Anita Søholm, Socialdemokraterne.
Jan Kjær Madsen og Kari Baklund, Det Radikale Venstre.
Tommy Bøgehøj og Jørgen Brøgger, Det konservative Folkeparti.
Per Dalgaard og Laila Sortland, Dansk Folkeparti.
Mads Færgemann og Inger Terkildsen, Liberal Alliance
Jesper Yde og Chr. Bundgård, Enhedslisten.
Mette Foged og Kenneth Degnbol, Alternativet.
Per Zeidler, Social Liberal Borgerliste.
Bent Schouw, Nye Borgerlige
Listerne får lejlighed til indledningsvis at præsentere synspunkter
og visioner på max. 2 minutter pr. liste; men hovedsagen vil være debatten med den fremmødte forsamling, og
der skal nok blive meget at diskutere. Der er i dén grad behov for handlekraft og samarbejde.
Så velkommen til dialog med politikerne! I pausen vil Revyholdet give et par numre.

Alle er velkomne!
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