Rudersdal Tidende nr. 78

– 4. juni 2010

Telemaster overalt i kommunen!
Kommunen har modtaget et kort, hvor alle teleselskaber i enighed har markeret,
hvor de ønsker at placere sendemaster i løbet af de næste par år. Der er tale om
over 60 positioner, hvilket er flere end der allerede er i kommunen! Rigtig mange
af de udpegede områder ligger i boligområder og byzone! Der er ingen tvivl om at
ingen i kommunalbestyrelsen synes at disse master pynter. De er et nødvendigt
onde, og opgaven bliver at få forhandlet en placering, en højde og et udseende
igennem i hvert enkelt tilfælde. På Byplanudvalgsmødet 2. juni blev der sagt ”Ja!”
til både en 22 meter høj ”flagstang” i et fredet område ved Vaserne og en gittermast på 48 m ved Rudegård og Rude Skov.
- ”Der er ingen tvivl om, at jeg helst så at der ikke kom nogen master overhovedet. Men vi må
også erkende, at der hos borgerne er en berettiget forventning om at den nyeste teknologi bliver
tilgængelig overalt. Pokkers dilemma!”, siger Axel Bredsdorff (L), medlem af Byplanudvalget. ”Politikernes opgave er at stille så store æstetiske krav til hver enkelt placering, at
generne bliver minimeret. At det så kan påvirke selskabernes udgifter, må vi så se stort på!”
Men hvad mener du? Skriv til LokalListen (kontakt@lokallisten.dk) hvis du har en mening. Hvad gør vi?

På vej mod færre, men større folkeskoler?
Børne- og Skoleudvalget har taget hul på en proces, hvis mål er en ny
”skolestruktur”. Læs: hvilke skoler skal nedlægges i de kommende år? I
det udarbejdede baggrundsmateriale er der taget udgangspunkt i følgende
antagelse: ”…at de mest stabile skoler med mulighed for at skabe gode
rammevilkår for etablering af gode faglige miljøer og sikring af et godt
ressourcegrundlag, vil være skoler med minimum 3 spor”. I dag er der
kun én skole i kommunen, der lever op til denne forudsætning: Trørødskolen. ”Betyder det, at alle øvrige 12 skoler ikke har gode faglige miljøer? At
eleverne ikke lærer nok?”, spørger Anna Scharling Brun (LokalListen), og
”Hvor er den fagligt-pædagogiske dokumentation for antagelsens rigtighed?”

Fabrin ”rystet” over LokalListen
På sidste møde i kommunalbestyrelsen tillod vi os i LokalListen at sætte fokus på beslutningsstrukturen i kommunen og på politikernes mulighed for at præge beslutningerne. Vi gjorde det ud fra en ærlig bekymring for det
lokale selvstyre, og fordi vi ser tydelige tegn på, at en lang række beslutninger allerede er truffet og handlet af,
inden de forelægges fagudvalgene. Denne italesættelse af et problem, som vist mange borgere godt kan genkende, fik borgmesteren helt op i det røde felt.
Efterfølgende har vi dog modtaget mange tilkendegivelser, der tyder på at det er en vigtig debat, vi her har startet. Hvordan har demokratiet det i Rudersdal? Læs det ”rystende” indlæg på vores hjemmeside,
www.lokallisten.dk

Så fik vi en bibliotekspolitik – eller gjorde vi?
Rudersdal har fået en bibliotekspolitik! Efter høringen af forslag til bibliotekspolitik, kom der ikke mange indlæg,
men de fleste gik på at oplægget i sin nuværende form var uforpligtende varm luft. Som en borger skrev i Rudersdal Avis: ”Forslaget indeholder ingen konkrete oplysninger om hvad man vil prioritere frem for andet – kun
lange guirlander af selvforherligende floskler!” Også fra LokalListens side opgav vi at formulere egentlige ændringsforslag – hvordan imødegår man varm luft og almindeligheder? I stedet vil vi opfordre borgerne til at følge med, engagere sig og blive en del af bibliotekernes udvikling.

Vasevej- hvad nu?
Kom til borgermøde om Vasevejs udvidelse, torsdag, den 10. juni kl. 19.00 i Idræts- og Aktivitetscentret i Birkerød, Bistrupvej nr. 1.
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