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Valg til Region Nordjylland

Jeg vil arbejde for 
•  At patienterne skal ikke møde et ”væsen”, men rigtige mennesker 

der lytter, tager dig med på råd og er rustet til at give dig den rette og 
kvalificerede behandling.

•  At Almen Praksis, kommunerne og Region Nordjylland arbejder  
sammen om de nye teknologiske løsninger og behandlingstilbud til 
størst mulig gavn for patienterne.

•  At Regionshospital Nordjylland Thy-Mors skal være et godt  
behandlingssted og en attraktiv arbejdsplads.

Hold stemmerne hjemme og giv det borgerlige Mors maksimal indfly-
delse i Regionsrådet. Som en lille kommune med få vælgere har kun de 
største partier en realistisk mulighed for at trække mandater til Mors.

Stem personligt og genvælg venstrelistens mest erfarne sundheds-
politiker. Jeg har hver gang skaffet Mors et mandat.

Citat af Indira Gandhi: ”Den omtanke der vises i dag kan bære frugt i morgen”.

ved Gunhild Olesen Møller

Selvstændig landbruger, gift og mor til fire.
I Regionsrådet har jeg erfaring fra 
Sundhedsudvalgene, Forretningsudvalget, 
Psykiatriudvalget og Udv. For Specialsektoren. 
Samt byggeudvalg,  Det regionale Kontaktforum 
for Handicap, Praksisplanudvalget og 
Samarbejdsudvalget for Almen Praksis.

Af Bo Fink
Spidskandidat til Morsø kommunal-
bestyrelse og Regionsrådet Nordjyl-
land for Enhedslisten, 
Sundbyvej 156, Sundby

RÅSTOF: Fårtoft Mark er en 
tre meter bred vej på Nord-
mors, hvis bæreevne ikke 
kendes. Det er en vej som til 
dagligt befærdes af lokale 
borgere og af turister, som 
vil nyde den helt ekstraordi-
nære udsigt over Thisted 
Bredning og det betagende 
syn mod Hanklit.

Lige nu er den i fin stand, 
men det er ikke normalen. 
Den plejer at være helt kørt i 
smadder af ovennævnte tra-
fik.

Hvis planen for moler-
gravning realiseres, ændres 

billedet fuldstændigt. Vejen 
er udset til at være til- og fra-
kørselsvej til gravefeltet.

I VVM redegørelsen reg-
nes der med 40 daglige kørs-
ler med lastvogns tog 3 dage 
om ugen (i 20 år!). Det bety-
der et anhængertræk (last-
vogn med kærre, som der 
står) hvert 12. minut. 

Opad bakken på Fårtoft-
mark vil anhængertrækket 
være læsset med 30 tons 
moler.

Kommunen anslår om-
kostningerne til at sætte Får-
toftmark og Fårtoftvej i 
stand vil løbe op i en lille 
million kr.

Men hvad bliver merom-

kostningerne for vejvedlige-
holdelse på Fårtoftmark og 
Fårtoftvej i 20 år?

Det står ikke i planen, og 
det vil hverken borgmeste-
ren eller formanden for tek-
nisk udvalg oplyse noget 
om, erfarede vi på det store 
vælgermøde i Det Ottekan-
tede Forsamlingshus. Tvært-
imod klappede de i som 
østers. Taler vi om 500.000 
eller 1.000.000 kr. årligt el-
ler om et helt andet beløb?

Det er kommunen, som 
har ansvaret for kommu-
nens veje. Det er derfor sær-
deles relevant for borgerne 
at vide, hvad meromkost-
ningerne til asfalt forventes 

at blive. Kommunens kasser 
er jo forbundne kar.

Et andet forhold, som kan 
være relevant at få belyst, er 
hvordan de store anhænger-
træk skal færdes på Fårtoft-
mark. Vejen er kun 3 meter 
bred, hvordan skal to an-
hængertræk passere hinan-
den? Betyder det, at vogn-
mændene i virkelighedens 
verden vil vælge andre ruter, 
f.eks. en slags ringrute, hvor 
trækkene kører ad Får-
toftvej/Fårtoftmark den ene 
vej og gennem Bjergby eller 
Sundby den anden vej?

Fårtoft Mark og molertransport

Af Keld Kortegaard
Jens Juhls Kaj 25, Nykøbing

UDLICITERING: Hvis man læser 
konstitueringsaftalen for 
denne valgperiode, kan 
borgmesteren med god sam-
vittighed i bedste Anders 
Fogh-stil sætte flueben ved 
næsten alle punkter.

Der mangler dog et ben - 
nemlig 3. afsnit som om-
handler konkurrenceudsæt-
telse (udlicitering). Efter 
mange år med socialdemo-
kratisk ledelse haltede vi 
meget bagefter på dette 
punkt, jeg så derfor frem til 
en ændring på dette områ-
de, det var for øvrigt også et 
af fokuspunkterne i valg-
kampen 2013.

Jeg kender ikke de eksakte 
tal, men har en fornemmel-
se af at der ikke er udliciteret 
flere områder i 2017, end 
der var i 2013.

Jeg vil derfor gerne stille 
nogle spørgsmål som jeg hå-
ber i har tid til at svare på.

1. Er dette en bevist strate-
gi fra venstre, og har i æn-
dret holdning til dette 
spørgsmål, jeg kan læse at 
socialudvalgsformand Hen-
ning Sørensen ikke vil lægge 
stemme til udlicitering i 
kommende valgperiode?

2. Hvad er Demokratisk 
Balances holdning til udlici-
tering?

Hvordan går 
det med 
udliciteringen?

» Det er kommunen, som har ansvaret for 
kommunens veje. Det er derfor særdeles re-

levant for borgerne at vide, hvad meromkostnin-
gerne til asfalt forventes at blive. Kommunens 
kasser er jo forbundne kar.
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 » Jeg kender ikke de eksakte tal, men har 
en fornemmelse af at der ikke er udliciteret 
flere områder i 2017, end der var i 2013.
KELD KORTEGAARD, Nykøbing


