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Det lugtede for meget
LUGT Vejle Kommune har, ifølge en pressemeddelelse, modtaget klager over lugtgener i næromgivelserne i Jelling. Derfor har miljømyndigheden foretaget et uvarslet
tilsyn på virksomheden Fermentationexperts A/S. Der blev ved tilsynet udtaget lugtprøver. Resultatet af målingerne viser en ikke særlig høj lugtkoncentration men dog
stadig en overskridelse af lugtgrænseværdierne. Der skal foretages flere målinger.
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Når skindet bedrager
Morten Skovlund, medlem af
Socialdemokraterne i Vejle
Sleldeparken 26 - Vejle

Jeg vidste det jo godt! Men på
mødet i Vejle Byråd onsdag
den 25. juni, fik jeg det bekræftet en gang for alle.
Dansk Folkeparti er og bliver aldrig det social ansvarlige
arbejderparti, hvis forpligtende titel, de så gerne vil pryde
sig med. Når man kradser lidt
i den sårbare overflade - ja så
er DF i blot et liberalt parti, der
ikke kæmper synderligt for de
grundlæggende velfærdsgoder
i vores samfund og slet ikke i
vores kommune.
Under den lange, og noget
ophedet debat, omkring to
timers fri parkering i Vejle, var
det tydeligt, at DF, som så ofte
før set, absolut ikke havde styr
på deres finansiering.
Anført af Lars Aarup forsøgte DF meget uklart at redegøre
for partiets syn på finansieringen af ordningen. Herefter tog
partiets gruppeformand Holger Gorm Petersen ordet. Og

det er nu engang fra ham, man
skal høre, hvad partiets sande
politiske ambitioner er.
Holger Gorm’ forslag var
såre simpelt: Skær yderligere i
den allerede og alligevel sølle
kollektive trafik!
De penge man sparede,
kunne med lethed sikre de to
timers fri parkering, og endda udvide den yderligere til at
gælde hele Vejle By - til glæde
for bilisterne.
Målløs må vi være over dette
frontalangreb, på en af de mest
basale velfærdsgoder i dette
samfund. Nemlig at give alle
borgere den samme mulighed. Muligheden for at være
fri i eget liv.
Mange af de der benytter
busserne i vores kommune, er
borgere der transporteres til
og fra arbejde eller uddannelse, ligesom også ældre og svage medborgere benytter disse.
For mange er bussen den eneste mulighed for, at kunne fastholde et socialt- og aktivt liv
med job, uddannelse, venner
og familie - et godt liv. For det

er jo ikke alle forundt, som det
er for den nyslåede levebrødspolitiker Holger Gorm, at have
økonomi til en bil.
Så en sådan serviceforringelse ville et ægte socialt ansvarligt parti, end ikke i spøg, finde på at foreslå! Derfor må DF
en gang for alle, også aflevere
den stjålne titel som arbejderparti tilbage, og rettelig stiller
sig sammen med deres liberale venner.
For jeg er slet ikke i tvivl.
Vi vil også ved de kommende
budgetforhandlinger opleve,
Holger Gorm og DF hamre løs
på mere af velfærden i vores
kommune.
Tidligere har han ment, at
b.la. de ansatte i vores skoler
og børnehaver har alt for gode
forhold, og burde arbejde
mere. Mon også Holger Gorm
mener dette gælder indenfor
ældreområdet?
Det værste er, at angrebene er sket i ly af den beskyttede titel som værende et social
ansvarligt parti, hvilket i bund
og grund er usympatisk!
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ÅBEN HVER WEEKEND: KL. 10 – 17

Læs mere på vores hjemmeside www.nebbemarked.dk

Hvad mener du?
vejle.lokalavisen.dk
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DANIA
AFFALDSSERVICE

Ny Agersbølvej 2, 7100 Vejle
Tlf. 75 67 88 07 / 21 73 54 16 / 21 23 19 85

www.daniaaffaldsservice.dk
Åbningstider: mand.-fre.: 10.00-16.30
Lørdag: 10.00-15.00 · Søndag: lukket

