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NYHEDER
Mere post i Vinding - uændret i Bredballe

517 elever har fået en læreplads

POSTHUSE Posthuset i Vindinggård hos Ringvejens Kiosk tilbyder fra
17. juni en ny mulighed, modsat i dag, nemlig at kunderne kan hente alle slags pakker og købe pakkeporto i hele butikkens åbningstid
alle ugens dage. I Bredballe fortsætter posthuset også fremadrettet hos
Vinderchancen, trods ny ejer fra 30. juni.

UDDANNELSE Efter tre års tilbagegang oplever Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle nu stor fremgang i antallet af elever, der kommer i
lære i en virksomhed. Per 1. april i år har 517 elever fået en læreplads i
erhvervslivet mod 336 på samme tidspunkt sidste år. Ifølge skolen er
der flere fordele ved praktik i en virksomhed fremfor skolepraktik.

Indfør sociale klausuler i Vejle
Af Morten Skovlund,
Sleldeparken 26,
Vejle, medlem af
socialdemokraterne i Vejle

LÆSERBREV Igennem rigtig
mange år har vi diskuteret
manglen på lærepladser her i
landet.
Der er kørt mange kampagner og tilskudsordninger, der
har haft til formål at skaffe flere lærepladser til de unge, så
flere kunne få en uddannelse.
Årsagerne til manglen
synes mange, og vejen(e) til
svarene synes brolagt med
undskyldninger.
I de fede økonomiske tider
op gennem 00'erne var undskyldningen fra erhvervslivet, at der grundet travlhed i
virksomhederne ikke var tid
til at påtage sig samfundsansvaret med at uddanne lærlinge. I de magre økonomiske
år siden 2009 har argumenterne, for at undslå sig at tage
lærlinge, været, at det ikke har
været rentabelt at tage lærlinge - at det ikke gav noget på
bundlinjen!
Og her står vi så, med al
sandsynlighed og efter stor

politisk dygtighed, for enden
af en økonomisk krise. Og
hvad hører man så? Nu begynder erhvervslivet så at tilkendegive, at der inden længe vil
komme til at mangle uddannet arbejdskraft inden for
adskillige erhverv!
Overraskende? Nej! For
det er en naturlig følge af,
at erhvervslivet ikke har formået at vise samfundssind
og uddanne egen fremtidig
arbejdskraft.
Konsekvensen bliver desværre nok, og endnu engang,
at virksomhederne hyrer
udenlandsk arbejdskraft. Ikke
fordi vi ikke har ledige i Danmark, der gerne vil. Nej grunden er, at vi som samfund ikke
i tide, og adskillige advarsler til
trods, fik uddannet os til at sikre fremtiden.
Men nu må nok være nok.
Det er nu, vi som samfund
skal ind og vise, at vi faktisk
mener det alvorligt. Vi gider
ikke høre på nye letkøbte
bortforklaringer.
Vi må stille krav om, at virksomheder, der vil lave forretninger med os, påtager sig et
ansvar ved at tage lærlinge.

Dette skal gøres via sociale
klausuler.
I valgkampen op til kommunalvalget i Vejle sidste år
var jeg en af de kandidater, der
netop opfordrede til, at vi som
landets 6. største kommune,
endda med adskillige erhvervsuddannelser i byen, indførte
sociale klausuler i det kommunale udbudsmateriale.
Dengang lød det fra de liberale partier (V, K, LA og DF), at
det at tvinge virksomhederne
til at tage lærlinge ikke var en
frugtbar vej og ikke ville føre
flere kontrakter til lærlinge
med sig!
Denne påstand må siges
at være gjort til skamme, da
man i hovedstadsområdet har
opgjort effekten af, hvor mange ekstra lærepladser sociale klausuler har givet. Ikke
mindre end 146 ekstra lærepladser har sociale klausuler
på de større anlægsprojekter
medført ifølge Kommunernes
Landsforening.
Tallene taler for sig selv, og
kunne vi nu i Vejle "bare" sikre
en tredjedel af dette antal lærepladser, må dette også siges
at være godt særligt for de

mange erhvervsfaglige unge,
der i disse år holdes uden for
arbejdsmarkedet.
Derfor er mit budskab til
flertallet i Vejle Byråd klokke-

klart. Kom nu ud af de betonliberale tankegange, og se at
kom ind i kampen for, at vi
også i fremtiden kan præstere dansk arbejdskraft med en

erhvervsfaglig uddannelse.
I skylder de unge i Vejle at
udvise rettidig omhu.

Kan skibet Styrvolt ikke reddes?
Af Kurt Jensen,
Borgvold 14, 7100 Vejle

LÆSERBREV Hvor er det trist,
at skibet Styrvolt fik 'slagside.
Her har man dagligt glædet
sig over at passere det smukke
skib og nyde det, og glædet sig
over at Vejle Kommune end-

nu engang har taget initiativ
til at forskønne byen for dens
borgere.
Kommunen må have fået
en meget dårlig rådgivning, da
hele projektet blev sat i værk.
Det ville være skønt, om skibets plads kunne reddes både
for os i det daglige, men også

for de turister der kommer
til Vejle og kunne tage noget
positivt med fra deres besøg.
Nu åbner der en restaurant,
hvor gæsterne havde mulighed for at sidde ude og for den
sags skyld også inde og nyde
Styrvolt.
Der må da være en løsning?

Vejle Ådal skamferet af to motorveje
Af Sie Bundesen på vegne af haervejsmotorvejnejtak.dk

LÆSERBREV Hærvejskomiteen
trækker stadig i trådene for at
få vores politikere overbevist
om, at Danmark har brug for
en parallel motorvej til E45.
Senest har komiteen i samarbejde med Rambøll udgivet
en analyse af køretiden mellem forskellige jyske byer, hvis
den såkaldte Hærvejsmotorvej

bliver realiseret. Af denne analyse med tilhørende kort fremgår det, at hærvejsmotorvejen
vil skamfere Vejle Ådal af ikke
bare én men af to motorveje!
Således påtænkes det, at
motorvejen deles syd for Bredsten, hvorefter en linjeføring
forbinder rute 28 med E45 ved
Skærup, mens hovedmotorvejen fortsætter sydpå via Vingsted, Ødsted, Rugsted... Dette
vil betyde en total ødelæggelse

af vores Ådal med dens smukke natur, unikke landskaber
og ro. Ådalen vil i stedet blive
et inferno af larm, lys og asfalt,
så langt øjet rækker. Vi er en
gruppe lokale borgere, som er
imod dette skrækscenario. Vi
opfordrer alle, der deler vores
holdning, til at vise denne gennem læserbreve og ved at skrive under på underskriftsindsamlingen imod motorvejen.
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