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LokalListen fik ret -  men ikke lige med det samme 
LokalListen foreslog for halvandet år siden, at kommunen skulle lukke de bevisligt skadelige kommu-
nale solarier i vores svømmehaller. Vi syntes ikke, at det var en kommunal opgave at sælge ”sundheds-
farlige ydelser” – især ikke når de tilbydes uden nogen som helst information om, hvor skadeligt UV-lys 
er. Dengang blev vores forslag stemt ned i Kommunalbestyrelsen af Venstre og Radikale, men nu har 
et enigt Kultur- og Fritidsudvalg vedtaget at lukke alle de kommunale solarier i svømmehallerne. Be-
grundelsen er præcis den, vi dengang brugte. Vi er godt tilfredse med vedtagelsen, og undrer os over, 
at der tilsyneladende er nogle der ikke kan stemme for forslag, der er stillet af LokalListen.

Snerydningsbøvl
Snefaldet denne vinter har været ondartet, fordi sneen kom på en måde, 
der reelt gjorde det umuligt at fjerne den inden den blev kørt fast.  Dét 
har medført utallige klager, ikke mindst fra beboerne på de private 
fællesveje, der har en snerydningsaftale med kommunen. ”Hvorfor er 
der ikke blevet ryddet oftere?” og ”Hvorfor er der ikke pøset mere salt 
på?” Forklaringen på det første er, at de fleste private veje kun betaler 
315 kr./år/husstand for snerydning, og det giver altså ikke basis for 
mange ture med det tunge udstyr, og forklaringen på det andet er gan-
ske enkelt, at kommunen ikke salter på private veje, fordi saltning helt 
uundgåeligt skader vejen, og dermed pålægger de private grundejere en ekstraomkostning, når foråret 
kommer. LokalListen har derfor i Teknik- og Miljøudvalget bedt om at få diskuteret, hvordan vi ”for-
ventningsafstemmer” borgernes ønsker med den kommunale praksis. Vi ser det  ikke som en kommu-
nal opgave at overtage den snerydning, som tidligere (i Birkerød) blev varetaget af private vognmænd, 
anlægsgartnere o.a., og samtidig siger det sig selv, at den kommunale indsats på de private fællesveje 
kun kan blive halvhjertet – indsatsen skal selvfølgelig koncentreres på det kommunale, overordnede 
vejnet. Alligevel har kommunen i snit indtil nu været ude på de private fællesveje 7-8 gange. Resulta-
tet har – grundet vejrliget – været begrænset, men det koster jo hver gang. 

Skolestruktur
Skolestrukturen er til debat i Rudersdal, med afsæt i prognoser som viser, at børnetallet vil falde mar-
kant. Men nogle vil mene, at det er for tidligt at handle, da børnetallet topper i år og den slags prog-
noser har det med ikke at holde – den holdning hælder vi til i LokalListen. Men processen er i gang, 
og vi må acceptere den politiske virkelighed. Vi skal både tage stilling til, om vi går ind for at lukke 
Kajerødskolen, som er den mest nedslidte skole i et område, hvor børnetallet i prognosen falder med 
36 % i de næste 10 år, og til ideen om skolesammenlægninger. Begge forslag vil angiveligt frigive res-
sourcer, hvis de bliver gennemført. LokalListen vil arbejde for, at disse ressourcer, sammen med dem 
der frigives som følge at det faldende elevtal, bliver på skoleområdet, så vi kan bruge dem til kvalifi-
cerede vikarordninger, ansættelse af undervisningsassistenter, efteruddannelse af lærerne og bedre 
vedligehold af bygningerne. LokalListen mener, at det er vigtigst, at forældre og andre berørte giver 
deres mening til kende i høringsperioden.    
      
Skolesammenlægninger
 Næsten alle skoler er i spil, så skolesammenlægninger er et relevant emne i hele kommunen. Alter-
nativet til skolesammenlægninger kunne være frivilligt samarbejde på tværs af skolerne, så man kan 
dele erfaringer, faglokaler og lærerkræfter til de mindre fag samt i højere grad placere kulturelle til-
bud og fritidstilbud på skolerne. Skal fem af de tretten folkeskoler i Rudersdal lukkes?  Skal antallet af 
skoledistrikter reduceres til kun fem? Der er penge at hente ved at lægge to skoler sammen og lade 
skolelederen fordele eleverne, så klasserne bliver fyldt op. Muligheden kunne f.eks. være indskoling på 
én skole og udskoling på en anden. Men giver det noget positivt for børnene? Mange af de mindre børn 
vil få længere skolevej, den enkelte skole vil miste sin egenart, man vil isolere årgangene fra hinan-
den og miste kontinuitet. I forhold til resten af landet har Rudersdal  få små skoler (Høsterkøb er den 
eneste), og der er et højt fagligt niveau, så måske skulle man hellere tale indhold og så lytte til hvilke 
muligheder lærere og skoleledere ser for samarbejde på tværs. Hvad ønsker børn og forældre, skoler 
og lærere?
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