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Kære læsere!
Du sidder nu med blad nr. 3 i år. Det handler denne gang mest om økonomi. Der er lavet
budgetforlig både her i kommunen og i Regionen, som vi er en del af. Pia Longet fortæller om
indholdet, og hvorfor hun synes det ikke er så ringe endda, og Poul fortæller om budgettet i
regionen. Du kan også læse om genbrug af plastic, udvidelse af lufthavnen og Landdistriktsrådets arbejde. Vi håber du synes det er relevant og interessant for dig.
Vi ønsker dig god læsning.
Du kan besøge os på vores hjemmeside www.socialdemokratiet-nordfyn.dk og vores fb
Socialdemokraterne på Nordfyn.
Med venlig hilsen
Niels Henrik Nielsen
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Generalforsamling 11. januar

Vi nærmer os jul, og det betyder også, at vores generalforsamling er lige om
hjørnet. Den bliver igen afholdt 2. lørdag i januar, altså den 11. januar kl. 10, og
denne gang hos 3F i Søndersø.
Vi skal blandt andet have valgt en bestyrelse, og denne gang er der ikke bare
genvalg på alle poster. Vi skal have ny formand, da jeg allerede sidste gang meddelte, at jeg ikke genopstiller. Jeg har efterhånden haft posten en del år, og jeg
synes det er tiden med nye kræfter. Pia er ny gruppeformand, og vi skal også
have valgt ny spidskandidat efter Kim, så jeg håber vi kan finde et team, der kan
vippe Morten af pinden, selvom det ikke bliver nogen let opgave. Vi er så heldige, at Ann Berit Christensen har sagt ja til at kandidere til posten som formand.
Men vi skal også finde nye bestyrelsesmedlemmer, da ikke alle ønsker genvalg.
Så jeg håber vi kan få nogle nye
og yngre kræfter med i arbejdet.
Dagsorden er indlagt i bladet her.
Håber vi ser rigtig mange af jer.
Niels Henrik Nielsen
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Det er altså ikke så ringe endda.....
Af Pia Longet, Gruppeformand.

liarden kunne have været fjernet helt. Puljen til re-inklusion havde måske været helt
væk, nu er den i stedet flyttet, så midlerne til
at hjælpe børn tilbage i almindelig skole efter at have gået på en form for specialskole
stadig er tilgængelige, men nu lagt ud til
skolerne.

Budgetforhandlinger er overstået for i år, vi
har nu vedtaget Nordfyns Kommunes budget for 2020.

Der var garanteret ikke blevet afsat midler
til opstart af ombygningen af Kulturhus Otterup Geværfabrik, og måske havde der
heller ikke været afsat midler til en parkeringsplads ved Langesøhallen, til en toiletbygning ved ebbevejen til Æbelø eller trafiksikring af det på nuværende tidspunkt

håbløse trafikknudepunkt ved Fakta og
Netto i Otterup.
Det kan man jo ikke vide. Man kan kun gætte på, hvad de øvrige partier havde besluttet, hvis vi ikke havde siddet med ved bordet. Men ovenstående er i hvert fald nogle
af de områder, hvor vi har haft indflydelse.
Mange skoler koster meget
Vi sidder i Nordfyns Kommune og skal formidle næsten 2000 millioner kroner. Et fuldkommen svimlende beløb for de fleste almindelige mennesker.

Alle partier er med i budgetaftalen, alle
kommunalbestyrelsens 25 medlemmer har
sagt ja til, at det er sådan, Nordfyns Kommunes økonomi skal stykkes sammen næste
år.
Og det kan man jo altid diskutere, altså, om
det er den rigtige måde for os at gøre det
på.
Skulle vi i stedet have budt ind med vores
eget budgetforslag, vel vidende, at det aldrig kunne blive vedtaget?
Det skulle vi selvfølgelig, hvis det var sådan,
at der er noget i budgettet, som vi slet ikke
kunne leve med, som vi havde et meget
bedre bud på, hvordan kunne gøres.
Men det er der altså ikke i år, i hvert fald ikke
noget, som er så grelt, at det ville være prisen værd.
Hvis vi ikke var gået med, så er der stor
sandsynlighed for, at borgerservice i Bogense og Otterup var blevet lukket som
foreslået i det såkaldte omstillingskatalog.
Pengene til ældreområdet fra velfærdsmilDer bliver fortsat borgerservice i de 3 byer.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Men når vi så sidder om forhandlingsbordet, så er det reelt knap 20 millioner, vi sidder og diskuterer om. Resten er fastlagt på
forhånd, fordi der er så mange ting vi skal,
så mange ting, der er lovmæssigt afklaret,
og fordi vi ikke er villige til at gå ind og rode
i de helt store spændingsfelter, hvor der virkelig ville være penge at spare.
Skolestrukturen er en af dem. Den VIL vi bevare, og det betyder også, at vi er nødt til at
betale for det, for det er jo helt indlysende
dyrere er drive mange små skoler i stedet
for færre store.
Personligt synes jeg også, vi skal bevare de
små skoler, som giver liv i lokalområderne
og fastholder nærhedsprincippet. Det må
bare ikke under nogen omstændigheder gå
ud over de nordfynske børns uddannelse.
Synes jeg.
Nu har vi vedtaget, at skolerne skal spare
nogle penge ved eksempelvis at bruge
samlæsning, altså ved, at meget små klasser
kan undervises sammen på tværs af årgange. Vi har ikke krævet, at det er samlæsning
de bruger, hvilket der ellers var lagt op til i
forslaget. Vi fik det i stedet lavet sådan, at
det er op til skolerne selv, om det er sådan,
de kan og vil finde besparelserne. Jeg er
meget spændt på at høre, hvordan det
kommer til at gå, og det er bestemt noget,
vi skal følge tæt. For igen - det må ikke gå ud
over elevers indlæring.
Mere hjemmepleje
Der bliver flere penge til hjemmeplejen næste år. Mere præcist 6,5 millioner kroner
mere. Dette er ikke noget, vi egentlig kan
tage æren for, for de ekstra penge var lagt
ind på forhånd i det der kaldes ”tekniske
budgetkorrektioner”. Altså beløb, som forvaltningen i forvejen har lagt oven i budgettet, fordi det simpelthen er nødvendigt.
Men selv om vi ikke kan tage æren for det,
kan vi godt glæde os over, at det er muligt.
Vi bliver ældre og ældre, for hvert år har vi i
Nordfyns Kommune 100 borgere flere over
80 år, og erfaringer viser, at 25-30 % af dem
får brug for hjælp eller pleje af en eller anden art. Så der skal altså flere og flere penge
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til på det område hele tiden, med mindre vi
vil forringe servicen. Og det vil vi ikke.
Der er også lagt 15 millioner kroner mere
ind til førtidspensioner, hvilket forhåbentlig
kan tages som et udtryk for, at vi er på vej
væk fra den skrækkelige holdning med, at
alle skal arbejde, uanset om de nærmest
skal have en sygeseng med på jobbet. Vi
skal ikke tilbage til, at førtidspension skal
være for nemt at få, men dem, der virkelig
ikke kan arbejde af helbredsmæssige årsager, skal altså have det godt og have ro på
deres tilværelse.
Stort fokus på børn og unge
I forhold til 2019-budgettet er der til næste
år også sat 14,5 millioner kroner ekstra af til
området for anbringelser af børn og unge.
Det skal vi også glæde os over, selv om det
er lidt vanskeligt at være glad for, at der er
brug for større indsats på det område. Vi
skal have øje for, at alle børn har det godt på
Nordfyn. Der bliver ansat 2 ekstra sagsbehandlere inden for børnemyndighedsområdet, og vi får sat politisk fokus på effekterne af den forebyggende indsats, som
ligger os socialdemokrater meget på sinde.
Og så har vi aftalt, at vi skal have stort fokus
på hele ungdomsområdet, vi skal følge nøje
med i, at vores SSP fungerer, og at vi gør det
bedst mulige for, at Nordfyns unge kan
have det godt og at så mange som muligt
opfører sig ordentligt og finder en fornuftig
vej i livet.

des i orden, og der skal også noget nyt til for
at alle hele tiden kan føle, at kommunen udvikler sig og følger med tiden.
Vi ville gerne have sikre cykelstier over alt i
Nordfyns Kommune, vi ville gerne have en
kyststi, som vi kan reklamere op og glæde
os over sammen med både kommunens
borgere og kommunens gæster. Vi vil gerne
have trafiksikret så meget som muligt. Vi vil
gerne have renoveret og vedligeholdt de
kommunale bygninger, så eksempelvis skolerne hele tiden lever op til nutidens skolegang.
Så selv om det måske ligger vores partiånd
mest på sinde at pleje og passe og undervise og tage sig af svage borgere, så skal der
altså også tænkes på og afsættes penge til
alt det andet.
Noget af det, vi kommer til at bruge rigtig
mange penge på de næste 4 år er byggegrunde. 70 millioner kroner har vi sat af til
det formål, for det er rasende dyrt at købe
jord, og fordi der er så god gang i hjulene
alle steder, er det også meget dyrt at byggemodne. Men vi er nødt til det. Vi SKAL
have attraktive byggegrunde til salg de steder, hvor nye borgere gerne vil bygge og
bosætte sig, for vi vil gerne være endnu flere nordfynboere - jo flere vi er, des bedre
bliver økonomien, for Nordfyn er tyndt befolket i forhold til vores meget store geografiske areal.

Byggegrunde for 70 millioner
Langt størsteparten af de mange penge, vi
nu har fordelt for 2020, går til at passe og
undervise Nordfyns børn og til at passe og
pleje ældre og syge nordfynboere. Sagt på
en anden måde, så går det meste til løn til
alle de mennesker, som arbejder indenfor
de områder, plus selvfølgelig til drift af alle
de nødvendige bygninger.
Men der er også andet, som er vigtigt i et
kommunalt budget. Selv om vi gerne ville
bruge meget mere på at passe de gamle, så
skal der altså også være penge til at holde
vores veje og stier i orden, så vi alle sammen
kan komme sikkert rundt. Det hele skal hol-

Det første hus er allerede på vej i den nye udstykning
Mette Maries Vej i Otterup.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Lidt mere til kulturen
Sidst, men ikke mindst, så skal der også
være noget spændende at være her for. En
lille bitte luksus, noget at glæde sig over.
Noget, at nyde at se på eller opleve. Kulturområdet har i mange år levet en kummerlig
tilværelse i det nordfynske, og det kan da
heller aldrig være til diskussion, at pleje og
omsorg er det vigtigste. Men det behøver jo
ikke at betyde, at vi skal drive den kommune i landet som bruger absolut mindst på
kulturområdet. I år var der flere gode forslag
på bordet, og vi fik et af dem med i aftalen,
nemlig at der afsættes 3 millioner til at få sat
gang i ombygningen af Kulturhus Otterup
Geværfabrik. Først når kommunen har spyttet penge i kassen er det muligt at begynde
at søge fonde til øvrige ombygning, hvilket
vi kan håbe, at Geværfabrikken så får held
med.

lokale virksomheder om løbende og hurtig
rekruttering af nye medarbejde, må vi holde øje med i det kommende år.
At byggesagsområdet opgraderes med en
medarbejder, så Nordfyn fortsat kan være
lynhurtig til den slags, og dermed bevare
en fin plads i målingerne for erhvervsvenlighed er ikke noget, vi går så højt op i, men
det var der andre, der gjorde, og i en budgetforhandling handler det om at give og
tage, og ovenstående var så det, vi måtte gå
med til for at få alt det andet igennem.

ja, det gjorde vi i dén grad, for der er stadig
rigtig mange penge til alle de områder, vi i
Socialdemokratiet går højest op i. Om det
er ”vores” i et budget, som alle partier er
enige om, kan være lidt svært at dokumentere, og selvfølgelig er der også altid områder, hvor vi gerne ville have brugt endnu
flere midler og tilbudt endnu bedre service.
Men vi kan godt være det her bekendt, vi
kan godt sige med løftet pande, at vi er
med i budget 2020, for ud fra de forhold, vi
nu engang har at arbejde med, så er det
altså ikke så ringe endda.

Det kan vi godt være bekendt
Fik vi noget af vores med, var der en, der
spurgte om, da budgettet var vedtaget. Og

Der ligger også et andet fantastisk forslag
indenfor kulturområdet, nemlig opbygning
af Historiecenter Beldringe, som vi også
kunne have valgt at sætte i gang. Vi kunne
ikke gøre begge dele, og valgte så det, som
har ligget og ventet længst.
Meget, der er godt
Der er masser af andre ting man også kunne
fremhæve som gode i budget 2020 for
Nordfyns Kommune som eksempelvis indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, brandsikring med sprinkleranlæg på Plejecenter
Søbo, inventar til den nye afdeling for senhjerneskadede på Plejecenter Møllehaven,
og at vi får sat gang i Naturpark Nordfyn.
Og lidt der er skidt
Der er også områder, hvor vi ikke fik vores
vilje. De såkaldte hverdagseffektiviseringer,
hvor der skæres 0,5 % af alle serviceudgifter
med en bred kam over alt, kunne vi bestemt
godt have undværet. Det er ikke vores kop
te at lave besparelser på den måde.
Vi er heller ikke så begejstrede for, at investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet sættes ned, ved at der fremover tilkøbes
mindre sagsbehandling hos eksterne leverandører Om dette som forventet kan opvejes af et nærmere samarbejde med NEET og
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Det har været et vådt efterår.
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Budgetaftale for Region Syddanmark
Af Poul Andersen, regionsrådsmedlem.

op til vores interne møde i Regionshuset.
En god proces hvor vi fik afklaret vores forslag til budgettet. Vi har i de efterfølgende
forhandlinger fået mange af vores ønsker
opfyldt. Det er en god aftale, hvor jeg vil
fremhæve nogle overordnede emner:
206 mill. kr. til stigende medicinudgifter og
til udgifter forbundet med, at den gennemsnitlige levealder stiger og syddanskerne
derfor har brug for flere sundhedsydelser.
50 mill. kr. til apparatur og genanskaffelser.
80 mill. kr. ekstra til sundhedsområdet,
hvoraf de 24 mill. kr. er øremærket til psykiatriområdet.
20 mill. kr. til forbedrede introduktionsforløb for nyansatte samt styrkelse af uddannelsestilbud til de sundhedsprofessionelle,
som allerede er aftalt og finansieret af merbesparelsen fra det gennemførte udbud af
vaskeriydelser.
15 mill. kr. er til regional udvikling og dermed også til arbejdet med klima og bæredygtighed.

Budgettet i Regionen er bundet op på aftalen, der er indgået mellem Regeringen og
Danske Regioner. Hvilke områder og beløb,
der skal følge opgaverne, ligger fast i aftalen. Derudover er der så et beløb, som Regionsrådet selv bestemmer over.

handler hvert år økonomien med Regeringen. Til driften og udvikling i 2020 er der
aftalt 26,5 mia. kr. til Region Syddanmark,
der har 2500 medarbejdere til at servicere
os 1,2 mill. syddanskere.

I budgettet for 2020 handler det om 100
mill. kr., hvoraf de 20 mill. kr. er fra beslutningen fra omlægningen af vaskeriopgaverne til private vaskerier.

I Region Syddanmark tager vi udgangspunkt i oplæg fra administrationen og
medarbejderne. Internt i Regionsrådsgruppen inddrager vi organisationen og medlemmerne i processen.

Opførelsen af det nye Universitets Hospital
er en separat aftale, der er indgået tidligere.
Regionen opkræver ikke selv skat men for-

Vores Formand fra Regions partiorganisationen har fulgt processen tæt i forløbet, og
der var også en del partimedlemmer mødt
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Derudover indeholder aftalen et engangsbeløb på 65 mill. kr. til indkøb af nyt udstyr,
digitalisering, og udbredelse af gode løsninger til hele regionen. Hele aftalen kan
du se på Region Syddanmarks hjemmeside.
Du og din familie ønskes en god Jul og et
godt Nytår.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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HCA Airport – Odense Lufthavn
Af Brian Lebæk, medlem af Teknik- og Miljøudvalget.
ske udvikling af fly og brændstof. Det samme vil forventeligt ske med støjbelastningen.
Derfor giver det god mening at være forudseende omkring en udvidelse, uanset at
vi ikke ønsker at bidrage til øget CO2 udledning og øget støjbelastning af lokalområdet.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3.
juni vedtog vi at igangsætte en planproces
for en evt. fremtidig udvidelse af lufthavnen i Beldringe.
Herunder at der skulle udføres en fordebat,
hvor borgere kunne tilkendegive deres
holdninger til en udvidelse.
Der er indkommet 10 bemærkninger, der
både er for og imod.
De fleste er negative over, at der medvirkes
til en øget flytrafik og dermed udledes
mere CO2.
Flere er dog også positive over en udvikling af lufthavnen, til gavn for området.
Lad mig først og fremmest påpege at planprocessen kun har til formål at skabe mulighed for en eventuel udvidelse, der først
vil ske når og hvis der opstår et behov.

En større lufthavn med flere rejsende vil,
udover lettere adgang til verden for fynboer, også give flere arbejdspladser og tiltrække afledte aktiviteter til lufthavnen og
lokalområdet.
I planlægningen bliver de aktiviteter, der
allerede er etableret i lufthavnen, tænkt
ind, således at de også får mulighed for at
udvikle deres aktiviteter.
Dronetestcenteret er en vigtig aktør, og
den skulle gerne fortsætte i mange år som
en fast del af lufthavnen.
Det er vigtigt, at centeret fortsat har gode
betingelser og udviklingsmuligheder.
Der findes allerede i dag mange virksomheder med mere eller mindre luftfartsrelaterede aktiviteter i lufthavnen. I udvidelsesplanerne indgår også en udvidelse af
mulighederne for at sådanne firmaer kan

udvikles, og for at flere kan etableres indenfor lufthavnsområdet.
Der kan potentielt være mulighed for at
opbygge en klynge af, for eksempel luftfartsrelaterede virksomheder, der ville
være en stor styrkelse af det nordfynske
erhvervsliv og skabe mange arbejdspladser.
Historiecenteret og Faldskærmsklubben er
gode kultur- og fritidstilbud, med tilknytning til lufthavnen.
Disse tilbud er ligeledes en del af planlægningen og vil få bedre muligheder med en
udvidelse.
Alt i alt er der mange fordele ved en udvidelse.
Overfor disse fordele står hensynet til miljøet, og det skal man naturligvis tage alvorligt og sikre at belastningen ikke bliver
uforholdsmæssigt meget større.
Infrastrukturen omkring lufthavnen er det
også nødvendigt at udvikle og udvide, hvis
passagertallet og aktiviteten stiger. Der vil
blive behov for bredere veje og muligvis
ændrede tilkørselsforhold, og hvem ved
måske føres letbanen ud til lufthavnen en
gang i fremtiden.

De aktuelle planer for udvidelsen er meget
langsigtede og vil i givet fald ske ad flere
omgange i takt med, at behovet skulle opstå.
Miljøbelastningen i forbindelse med flytrafik er selvfølgelig en faktor, der taler imod
en udvidelse, som det ser ud i dag. På sigt
kan denne belastning dog vise sig at blive
meget reduceret i takt med den teknologiwww.socialdemokratiet-nordfyn.dk

HCA Airport.
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Er det vores plastik, som flyder rundt i Malaysia?
Af Pia Longet, gruppeformand.

Inden plasten kommer dertil, er den blandet med plast fra andre kommuner, og derfor er det umuligt præcis at klarlægge,
hvor lige præcis vores plastik bliver genanvendt. Men uanset hvor den havner, så er
der kontrol og klare retningslinjer, som skal
følges hele vejen igennem systemerne. Så
der burde ikke være nogen som helst risiko
for, at plastik indsamlet på Nordfyn kommer til at flyde i havene eller naturen i andre lande.
Jeg var selv den største fortaler for, at vi
skulle lave en indsamlingsordning af plastik, da vi besluttede det i udvalget for Teknik- og Miljø for halvandet år siden.
Det er jeg stadig.

Man kan ikke styre alle plastikposer
Nu er det sådan med plastik, at det er lang-

tidsholdbart. En plastikpose kan bruges
igen og igen, og derfor kan dansk plastik
også havne nogle meget uhensigtsmæssige steder i verden. Hvis man forestiller sig,
at en turist har været på besøg i Bogense
og købt en vare, som bliver medbragt i en
plastikpose, så kunne det jo være, at samme plastikpose bliver genbrugt, når familien er vel hjemme, og har haft gæster fra et
tredje land, som så genbruger posen til at
medbringe noget til sit eget land. Og så videre og så videre. Ingen kan garantere,
hvor en plastikpose ender henne.

Men det er selvfølgelig gruopvækkende
pludselig at se billeder på TV, hvor dansk
plastik flyder rundt ude i verden i lande,
som ikke tager ordentligt hånd om affaldet. For er det vores plastik, som vi indsamler i den bedste tro, som så bare bliver eksporteret til fattige lande?
Det har vi selvfølgelig bedt forvaltningen
om at redegøre for. Det ville jo være fuldkommen tåbeligt, hvis vores plastik bare
bliver smidt et andet sted, for så ville det i
høj grad være bedre at lade plast komme
med i restaffaldet og dermed blive brændt
af.
Kontrol og klare retningslinjer
Ifølge den redegørelse vi har fået, så er der
en yderst minimal risiko for, at plastik fra
Nordfyn havner i Malaysia. Nordfyns Kommune har pligt til at aflevere affald til godkendte affaldsbehandlere. Da der for nuværende ikke findes danske virksomheder,
som har fundet en forretning i at genanvende plastik, bliver vores plastik efter sortering genanvendt i andre lande, alle i Vesteuropa og alle indenfor EU.
Side 8
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Men der er altså så meget styr på det plastik, vi indsamler på Nordfyn, så vi i hvert
fald ikke skal stoppe med det.
Affald er en vare
Vi arbejder i Udvalget for Teknik- og Miljø
hele tiden med genanvendelsesprocenter.
I 2021 skal mindst 50% af vores affald genanvendes, og tallet vil stige fremadrettet.
Det skal det også, vi skal genanvende så
meget som overhovedet muligt.
Vi begyndte med de lavthængende frugter
som pap, papir, metal og glas. Noget, som
har ”skæppet godt i genbrugsprocenten”,
fordi det vejer meget.
Da vi besluttede at lave en indsamling af
plastik som et forsøg, blev vi faktisk ikke
anbefalet at gøre det. Plast var sat til kun at
kunne generere en genbrugsprocent på
1%, altså ikke noget, som batter meget, af
den enkle årsag, at plastik ikke vejer ret
meget.
Jeg var meget heftig fortaler for, at vi skulle
gøre det alligevel. Netop på grund af de
rædselsfulde billeder man ser af plastikøer
i verdenshavene, og hvordan mennesker i
fattige lande simpelthen drukner i plastik.
Vi fik allerede dengang at vide, at genbrugsprocenten ikke ville blive så høj, fordi
der ikke endnu findes nogle danske virksomheder, som har fundet en forretning i
at forarbejde og genanvende plast. Affald
er en vare, der er penge i det, og kun hvis
der er nok penge i det, kan det afsættes.
Problemet var og er, at der næsten ikke er
andre kommuner i Danmark, som har sat
ordentligt gang i indsamling af plastik. Mit
argument var, at Nordfyn for en gangs
skyld godt kunne gå forrest. Nogen skal jo
gøre det, og her blev det faktisk os.
Husstandsindsamling blev taget vildt godt
imod af borgerne. De indsamlede mængder oversteg fra begyndelsen alle forventninger, og det gør de stadig.
Så nu har vi gjort ordningen permanent.
Og ja, det kan godt virke lidt grotesk, at
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

man skal indsamle sin plast i en plastiksæk.
Der er bare for nuværende ikke andre muligheder. En spand, som vi bruger til pap og
metal duer ikke. Plasten kan nemlig trykkes sammen og derved sætte sig fast. Det
betyder, at spanden skal hamres og bankes, for at få plasten ud igen, og det betyder for mange ødelagte spande - som jo
også er lavet af plastik. Så derfor er bedste
mulighed en sæk.
Udskældt ordning er det rigtige
På den korte tid, der er gået, siden vi vedtog forsøgsordningen med indsamling af
plast, er der sket en rivende udvikling. Ordningen fik mange knubs med på vejen i
starten, men hvor er jeg dog glad for i dag,
at vi stod fast og havde modet til at bevare
indsamlingen. Når jeg engang ikke længere er med i kommunalbestyrelsen, så vil
indsamlingen af plastik være noget af det,
jeg tænker tilbage på som en forskel jeg
har gjort. En god forskel.
Her havner vores plastik
Vi kan aldrig med 100% sikkerhed spore
hver eneste pose eller plastikdims vi indsamler. Men det vi kan få oplyst betyder, at
jeg fortsat tror på, at vi gør det rigtige.
Også selv om plastik faktisk er et fantastisk
materiale at brænde af, fordi det er baseret
på olie. Godt at brænde af, MEN udleder
også rigtig meget CO2.
Vi har i forbindelse med redegørelsen fået
en oversigt over, hvor meget plast der er
indsamlet i Nordfyns Kommune til og med
september 2019. I betragtning af, hvor lidt
plastik vejer, så er det i mine øjne uhyggelige mængder plastik vi forbruger, hvilket
bare gør det endnu mere nødvendigt at få
det samlet ind.
Husstandsindsamlingen har resulteret i
83,5 ton plastik på de 9 måneder. Aftageren af dette plastik er firmaet Genknus &
Kabell i Odense. Cirka 40 % af denne plast
genbruges på Vesteuropæiske sorteringsanlæg, fortrinsvis i Tyskland. Resten brændes. Genbruget skulle meget gerne blive til
mere. Indtil det sker, må vi glæde os over,
at der trods alt kan genbruges 40%.

Hård plast afleveret på genbrugsstationerne blev i samme 9 måneder til 184 ton,
hvoraf cirka 41 % genanvendes, også i
Vesteuropa.
Plastfolie afleveret på genbrugspladserne
løb op i 41 ton, denne plast eksporteres til
firmaet Stella Pack i Polen, som fremstiller
nye plastikposer ud af cirka 80 % af materialet. Det, som ikke kan genanvendes, bruges som tilsatsbrændsel på en lokal cementfabrik.
Plastikhavemøbler blev der afleveret 27,4
ton af på de nordfynske genbrugspladser.
Heraf genanvendes 80-85% på Vesteuropæiske certificerede sorteringsanlæg.
Plasten omdannes i første omgang til
plastgranulat, altså små kugler, som så kan
sælges til firmaer, som producerer legoklodser, plastikmøbler og alt det andet vi
omgiver os med.
Producenterne skal med
Skal genbrugsprocenterne op, så skal producenterne tænkes ind og tænke anderledes. I rigtig mange produkter er det nemlig
sådan, at der bruges flere forskellige slags
plast, hvilket gør genanvendelse umulig.
En ketchupflaske for eksempel kan have en
flaske af en type plast, låg af en anden type
og etiket af en tredje. Dette kan man ikke
skille ad, og så kan det ofte ikke genanvendes.
Så skal det blive endnu bedre, så skal der
lovkrav til overfor virksomheder, som producerer plastprodukterne, så de allerede
fra begyndelse tænker genanvendelse ind.
Vi omgiver os med plastik i vores hverdag,
og der er rigtig mange områder, hvor vi
simpelthen ikke kan undvære materialet.
Plastik er kommet for at blive. Og netop
derfor er det jo det bedste, at det er den
samme plastik, der bliver ved med at være
her, bare i nye produkter.

Side 9

Medlemsblad for socialdemokratiet på Nordfyn

Landdistriktsrådet

Af Niels Henrik Nielsen, bestyrelsesmedlem i Landdistriktsrådet.
Det skulle give lokalsamfundene en fælles
stemme og velfungerende lokalsamfund
skulle være med til at gøre Nordfyn til en
spændende og attraktiv kommune, hvor
folk kan lide at bo og skabe erhverv.

Nordfyns Landdistriktsråd blev stiftet tilbage i 2007. Det skulle fungere som en paraplyorganisation for alle lokalsamfundene/lokalrådene i Nordfyns kommune.
Landdistriktsrådets formål skulle være at
varetage lokalsamfundenes interesser, at
fremme deres udvikling og søge at medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundene, og dermed gøre dem til
levende og aktive lokalsamfund.

Man gik straks i gang med at finde ud af
hvad der fandtes af foreninger i lokalsamfundene og få etableret lokalråd, som i
princippet skulle fungere som en slags paraply for foreningerne i lokalområdet. Det
kunne også være borgerforeninger eller
lignende, der fungerede som en sådan.
I dag er der 13 lokalråd i kommunen, og
der er kun et par enkelte områder, hvor det
ikke helt fungerer endnu, men vi arbejder
stadig på at hjælpe de sidste i gang. Det
kræver dog at der er nogle ildsjæle i områderne, ellers kan det ikke lade sig gøre.
Vi ser derfor også, at arbejdet kan ligge
mere eller mindre stille i lokalrådene, hvis

der er ildsjæle der stopper, indtil der kommer nye til og de bliver mere aktive igen.
I dag er der meget større politisk opbakning til arbejdet, end der var fra starten.
Politikerne har set, at det har stor betydning for en attraktiv kommune, at også lokalområderne fungerer og kan tiltrække
tilflyttere, så de ikke forfalder.
Det er lokalrådene, der vælger og sammensætter bestyrelsen. Arbejdet er meget
åbent, og bestyrelsesmøderne er åbne for
de lokalråd, der ikke er med i bestyrelsen,
og repræsentantskabsmøderne er åbne
for alle.
Der har gennem årene været arbejdet med
mange forskellige ting. Her kan nævnes
udbredelse af fibernet til hele kommunen,
og her arbejdes stadig med at få de sidste
lokale steder med, etablering af landsbypedeller, oprensning af gadekær, forskønnelse af lokalområder, byfornyelse, oplysningskampagner og mange andre ting.
Blandt andet støtter vi også forsamlingshusene med tilskud til deres kulturelle arrangementer, og vi hjælper også lokalrådene med at komme i gang med at lave
lokale udviklingsplaner.
Arbejdet foregår i tæt samarbejde med
kommunen, og der er lavet en samarbejdsaftale, der beskriver, hvordan vi gør det. Vi
laver også handlingsplaner og evaluering
en gang om året.
Vi råder over en pulje på omkring en million kroner, puljen til lokale initiativer, som
lokalråd/foreninger kan søge om støtte til
deres ideer, og her er rammerne meget
vide. Vi har blandt støttet etablering af legepladser, naturstier, forskønnelse af områder, projekter som tab et ton og mange
andre ting.

Det grønne område bag Thygesensvej i Krogsbølle passes af en landsbypedel.
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Seniorhøjskole Nordfyn

Højskoledage 2020 for seniorer på gymnasiet i Søndersø
i uge 7 den 10. - 11. – 12. februar

Vi har igen sammensat et godt alsidigt program, der er noget for enhver smag
med lærerige, underholdende og morsomme foredrag.

Se her

Ruth B. Christensen – fortæller om sin tid i Libanon og Afghanistan,
hvor hun opbyggede og var leder af KFUM soldaterhjem.
du skal også høre lidt god musik med

Kuglen og Planken – de lokale spillemænd fra Bogense
skaber en god stemning med glad musik.
og

Poul Gudbjerg – han er advokat og vil fortælle
Anekdoter fra 42 år i danske retssale.
og så er der ikke mindst

Bakkens Pjerrot – Livet set med hvid-vinkel
Pjerrot fortæller om sit liv med sort/hvid vinkel.
bemærk

Gunhild Weisbjerg – med et foredrag hun kalder
Et charmekursus for mænd og kommunikationskursus for kvinder.
Og så har vi bestilt til en festlig afslutning

Svend NIcolaIsens Orkester

de vil spille musik som vi husker det fra radioen i ”gamle dage”.
Så er der motion hver dag: mandag og onsdag sjov og motion v/ Eva og Inge
tirsdag stolegymnastik v/fysioterapeut fra Bennefit i Søndersø
Og så må vi ikke glemme den fantastiske forplejning

lige fra morgen brunch via en formidabel frokost til en god eftermiddagskaffe
fremstillet af MAD MED SJÆL

Prisen for alle de herligheder 770 kr.
for alle 3 dage ring til

Ulla på tlf. 22 62 48 28 og

eller Kirsten på tlf. 22 17 97 18

Vi bliver økonomisk støttet af
Nordfyns Kommune

vi modtager også støtte fra
AOF center Odense

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
se mere på www.seniorhøjskolenordfyn.dk

