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Tandklinikker lukkes på stribe
Som led i en større centraliserings- og spareplan skal der nu nedlægges tandklinikker på 6 af kommunens skoler.
Der spares på kort sigt 0,4 mio. kr. på denne øvelse, men siger Anna Scharling Brun (L): ”Så har man ikke lavet
beregninger på, hvad det vil koste i tabt arbejdsfortjeneste for de forældre, der skal køre rundt med børnene og tabt undervisningstid
for børnene, når et tandlægebesøg pludselig tager 3-4 gange så lang tid!” LokalListen foreslog alternativt, at der opretholdes undersøgelsesklinikker på alle skoler, for at sikre det nære samarbejde mellem skolen, børnene og tandlægepersonalet. Egentlig behandling kunne så – efter LokalListens forslag - ske på et mindre antal skoler, da det heldigvis er de færreste, der har ”noget, de skal have behandlet”. Vores forslag vandt ikke tilslutning, og derfor
stemmer vi fortsat imod lukningen af de 6 klinikker. ”Man er i fuld gang med at gøre Rudersdal mindre attraktiv for
børnefamilier at bo i” slutter Anna S. Brun. Læs mere på www.lokallisten.dk

Egevang Syd lukkes – men genopstår, måske?
Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtog 26.maj, mod Lokallistens stemmer at nedlægge børnehuset ”Egevang Syd” i Nærum. Dette på trods af god søgning, stor forældretilfredshed, pædagogiske kvaliteter
og rigtig gode udendørs legemuligheder. Selve lukningsproceduren gav også anledning til en længere debat, hvor
det var LokalListens pointe, at det reelt ikke er politikerne, der træffer lukningsbeslutningen, men at den reelt
træffes langt tidligere, når forvaltningen stopper for renoveringsbevillinger og ikke mindst stopper for indskrivningen, så man efterfølgende kan sige, ”at der ikke er børn til institutionen!”. Som i andre politiske sager ønsker,
vi at beslutningerne træffes af de folkevalgte. Denne del af diskussionen kommer der fokus på til august på et
kommende møde i Børne- og Skoleudvalget. ”Egevang Syd” har valgt at genopstå som privat institution under
navnet ”Tryllefløjten”, så nu venter alle spændte på, om det vil lykkes kommunalbestyrelsens flertal også at forhindre dette frie og borgerskabte initiativ. Læs videre på www.lokallisten.dk

Vigtigt pilotprojekt om afledning af regnvand
Ved kraftige regnskyl kan kloakkerne ikke rumme alt det ekstra vand, der kommer fra tage og veje. Dette ekstra
vand opsamles i ”overløbsbassiner” og når disse er fulde, løber blandingen af husspilde- og regnvand ud i søer og vandløb.
Med klimaændringerne vil de kraftige regnskyl blive både hyppigere og kraftigere. Det vil blive meget dyrt for kommunerne
at bygge det nødvendige antal overløbsbassiner.
Ved Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 12. maj foreslog Forvaltningen, at Rudersdal Kommune i stedet for at bygge flere
bassiner tilbyder borgerne at tilbagebetale 40% af kloaktilslutningsbidraget (dvs. ca. 23.000 kr.) til de borgere der bygger
faskiner til det regnvand, der i dag føres til kloakken. For at
indhente erfaringer skulle man – som forsøg – snarest tilbyde
borgerne i Bistrup dette. Det vil koste 25-30.000 kr. (inkl.
materialer) at få en entreprenør til at gøre arbejdet, men man kan gøre det selv og skal så blot betale materialerne
(7 – 12.000 kr.) samt lukning til kloakrøret (1.000 kr.). LokalListen opfordrer alle til at nedsive tagvand på egen
grund. (foto: BygogBolig)

En meget alvorlig udvikling på et meget sårbart område
Mange kommuner har oplevet at udgifterne til foranstaltninger social- og specialområdet og handikapområdet.
Det har fået mange kommuner – også Rudersdal – til at trække deres borgere ”hjem” fra de regionale eller
landsdækkende specialinstitutioner. Det er en meget bekymrende udvikling. – ”Vi risikerer to ting: at borgerne ikke
får den rette faglige træning og behandling, hvilket i sig selv er alvorligt nok!”, udtaler medlem af KommuneKontaktRådet
Axel Bredsdorff (L), og fortsætter: ”Hvad værre er, at når dette går op for kommunerne og borgerne er de uvurdérlige videncentre og faglige miljøer ude på specialinstitutionerne forsvundet, da de ikke kan drives uden ”kunder i butikken”!” – ”Ekspertisen
forsvinder. Var det dét vi ville med kommunalreformen”.
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