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Hvad bli´r der råd til i fremtiden?
Kan attraktive levevilkår fastholdes?
Hvordan sikrer vi bæredygtig udvikling?
Skal erhvervslivet flytte sig efter digitalisering?
Har skole- og fritidslivet her en selvstændig fremtid?
Mange og tungtvejende spørgsmål til aftenens møde med opstillede
kandidater til kommunalvalgene den 19. november 2013!
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
onsdag den 5. november 2013 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. Der er tilsagn fra alle
lister og panelet får følgende sammensætning:
Borgmester Kirstine Bille og Marianne Als Nielsen, Socialistisk Folkeparti,
Jesper Mathiesen og Ole Bollesen, Socialdemokraterne,
Jørgen Brøgger og Christian Gøthche, Borgerlisten,
Claus Wistoft og Gunnar Sørensen, Venstre,
Bente Larsen, Det konservative Folkeparti
Per Zeidler, Liberal Alliance
Carsten Bech, Det Radikale Venstre,
Per Dalgaard, Dansk Folkeparti,
Chr. Bundgård, Enhedslisten

Skal Mols og Helgenæs fortsat være blandt
kommunens mest attraktive
bosætningsområder?

Listerne får lejlighed til indledningsvis at præsentere synspunkter og visioner på max. 3 minutter; men
hovedsagen vil være debatten med den fremmødte forsamling, og der skal nok blive meget at diskutere.
Eksempelvis kan den tiltagende digitalisering i den
offentlige service give anledning til debat, hvis
myndighederne ikke har garanti for, at teknikken
virker overalt. Telesundhed og digital velfærd er
kommet for at blive og vokser med lynets hast.
Det hjælper jo ikke, at lægeambulancen kan stå i
forbindelse med det modtagende sygehus, hvis
forbindelsen til sygehuset ustandselig falder ud
under transporten. Et landbrug kan ikke flyttes for
at få bredbånd. Mangel på infrastruktur koster
investeringer og arbejdspladser i lokale
virksomheder. Turisme kræver opkoblinger.

Tidligere var netadgang årsag til tilvalg.
Nu er manglende netadgang årsag til fravalg.
Uden infrastruktur ingen digitalisering

Tidligere var netadgang årsag til tilvalg. Nu er manglende netadgang årsag til fravalg. Virksomheder og
borgere har brug for den kollektive infrastruktur, ellers vælger nogle at flytte.
Fjern/hjemmearbejdspladser er ikke en mulighed og
manglende bosætning minimerer muligheder for at
opretholde skole, institutioner, service- og handelsliv.
Hvis hele landet skal være befolket, skal
infrastrukturen dække hele landet!
På mange måder har kommunalreformen som
konsekvens, at der er skabt en vision, som - har det
vist sig - slet ikke kan indfries. Besparelsesrunder har
reduceret mange kommunale ydelser.
Harmoniseringen har sine steder udmøntet sig som
Kan attraktive levevilkår fastholdes?
laveste fællesnævner. På flere felter har det været en
blandet fornøjelse at ofre mange ressourcer på høringsfaser og borgerinddragelse, for så efterfølgende at
opdage, at økonomien slet ikke rækker til visionerne endsige intentionerne, kompromiserne eller blot de
helt banale forslag.
Glædeligt er det imidlertid, at på områder, hvor der ikke umiddelbart er økonomiske konsekvenser, er
der også blevet lyttet. Så kommer tid kommer råd?
Paradoksalt nok er trenden i dag, at myndighederne afsætter flere og flere puljemidler gennem
EU, Region og Kommune til at støtte livet på landet, men det er de samme myndigheder, som
beslutter budgetmæssige reduktioner på rigtig mange af de vitale områder for at opretholde livet
på landet.
Dette paradoks letter ikke ligefrem sikringen af
kollektiv trafik, institutioner, skole, ungdomsskole,
klub- og idrætsmuligheder samt handelslivet i
lokalområdet og ildsjælenes vigtige og uegennyttige
arbejde med at få sammenhængskraften i
lokalsamfundet og foreningslivet i landsbymiljøerne til
at fungere på en god måde, så der bliver tale om at
styrke det lokale fællesskab og forbedre de attraktive
levevilkår i landdistrikterne.
Når der uddannes for få læger, når politiet
centraliseres, når postvæsenet lader prisen stige
Er kommunens bosætningsvideo relevant i fremtiden?
samtidig med at servicen forringes, når der
digitaliseres uden den nødvendige infrastruktur, så mærkes ændringer og mangler først og fremmest i
områder som f.eks. Mols og Helgenæs.
Marginaliserede områder må i særlig grad gøre en indsats for at bevare ”Det gode liv”. Det er
ikke nok at være udråbt til Nationalpark! Der er i dén grad behov for handlekraft og samarbejde.
Så velkommen til dialog med politikerne!
”Kommunens landdistriktspolitik har fokus på, hvorledes bosætning kan fremmes med udgangspunkt i den fysiske
planlægning, i kulturen og naturværdierne og i en erhvervsudvikling, der fremmer etableringen af arbejdspladser... og sidst
men ikke mindst er det landdistriktspolitikkens formål sammen med borgerne at drøfte, hvordan kommunen bedst kan støtte
op omkring de lokale ildsjæle og det lokale initiativ, der er afgørende for udviklingen af kommunens landområder”.(Citat

fra Byrådets nys vedtagne landdistriktspolitik)

Alle er velkomne!
Borgerforeningen - Mols
Distriktsråd for Mols og Helgenæs

