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Birgit Marie Christensen Medlem af regionsrådet

Nyt fra dit regionsrådsmedlem!
Der er fuld fart på indflytningen til Skejby, de er kommet meget langt. I disse dage er det
psykiatrien det gælder. Det giver særlig store udfordringer at skulle flytte retspsykiatrien, men det
er forsøgt planlagt bedst muligt.
Jeg har været til åbent hus i de nye psykiatriske afsnit på Skejby, flotte lyse omgivelser, enestuer
og bad og toilet, det er i meget stor kontrast til de gamle bygninger, hvor jeg var sygeplejeelev
tilbage i 1975!
Der er igen snak om at nedlægge regionerne, specielt Dansk Folkeparti er aktive, men hvis det
sker, skal vi huske på, at demokratiet vil lide et stort tab. Jeg tror ikke, det bliver bedre med de
tanker, der er fremme om at lave 21 sygehuse med hver deres bestyrelse, så vil der rigtig blive
rivegilde omkring pengene. Jeg tror heller ikke, de 21 bestyrelser vil blive billige at lønne.
Regeringen trækker den nye sundhedsreform i langdrag, det giver problemer for os i regionerne,
fordi vi jo også arbejder med at få tingene til at komme i en god udvikling, så der bliver fornuftige
sammenhænge og pengene bruges bedst muligt.
Vi skal huske på at store reformer koster mange penge og det varer længe før der bliver arbejdsro
igen. Det tærer på personalets ressourcer og går unødvendigt ud over patienterne.
I øjeblikket er der stor opmærksomhed på at få flest muligt til at have fuldtidsarbejde, det mener jeg
ikke skal være et must, hvis sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ønsker deltid, så er
det en privat sag, det vil være bedre at arbejdsmiljøet bliver bedre, så folk kan få familieliv og
arbejde til at hænge sammen. Egentlig ved jeg heller ikke, hvor man tænker pengene skal komme
fra til det ekstra personale, hvis alle går på fuld tid.
Jeg er blevet spurgt om, hvor mange penge regionen har sparet ved at flytte blodprøvetagning fra
de praktiserende læger ud til forskellige blodprøvesteder på sygehuse osv., det afventer jeg svar
på i disse dage, det vender jeg tilbage med i næste blad.
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Niels Fuglsang, Europaparlamentskandidat

EU valget bestemmer mængden af kemikalier i vores hverdag
Frem mod det kommende valg til EU-Parlamentet den 26. maj vil jeg både sætte fokus på kampen
mod skattely og social dumping. Men også kampen for et bedre miljø med færre kemikalier. Det
sidste har EU-Parlamentet nemlig også stor indflydelse på.
Vi har behov for en ny kemikalielov i EU. Da EU’s kemikalielovgivning REACH trådte i kraft i 2007,
var det et kæmpe fremskridt. REACH vendte bevisbyrden om, så det nu er kemikalieindustrien, der
skal bevise, at kemikalierne ikke er til fare for mennesker og natur, hvor det førhen har været
forbrugerorganisationer og forskere, der skulle bevise det modsatte. Det er det, vi
kalder ”forsigtighedsprincippet”, og det er sund fornuft, når det kommer til farlig kemi.
REACH har betydet, at mange skadelige kemikalier, der før fandtes i vores hjem, nu er blevet
erstattet af sikre alternativer. Men der findes desværre huller i lovgivningen. Et af de mest alvorlige
huller er, at der ikke er noget krav om at vurdere de såkaldte cocktail-effekter af kemikalier. Selvom
et kemikalie er harmløst alene, kan det blive farligt, når det kombineres med andre kemikalier.
Vi udsættes hver dag for mange forskellige kemikalier blandt andet fra vores tøj, computer og mad.
Kombinationen – eller cocktailen - af kemikalierne kan desværre skade vores børn, der risikerer at
få en lavere IQ, få misdannede kønsorganer og blive skadet, så de ikke selv kan få børn i
fremtiden. En rapport fra Miljøstyrelsen sidste år viste, at børn under tre år i Danmark i gennemsnit
udsættes for over dobbelt så mange hormonforstyrrende stoffer i forhold til, hvad der er sikkert. Det
er alarmerende og meget alvorligt.
Socialdemokratiet vil have en strammere kemikalielovgivning i EU. Vi vil ikke gamble med vores
børns helbred, og derfor er det nødvendigt, at det fremover bliver et lovkrav, at kemikalieindustrien
tester deres produkter for skadelige cocktail-effekter, inden de kan sendes på markedet.
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Steen Thomasen, Arbejdsmarkeds-, Børne- og Skoleudvalg

E-sport i Favrskov Kommune.
Fænomenet hedder E-sport, og det er vokset voldsomt i popularitet siden årtusindskiftet. De
største E-sport-konkurrencer afholdes i fodboldstadioner på størrelse med Parken i København,
hvor op mod 50.000 tilskuere dukker op for at kigge på spillere, der konkurrerer med mus og
tastatur, mens millioner af mennesker følger med i konkurrencerne via internet og tv. E-sport er
anerkendt som en idrætsgren i lande som USA, Kina og Sydafrika, men endnu ikke i Danmark. I
Sydkorea er E-sport blandt landets største og mest populære idrætsgrene.
Og i Favrskov vil vi nu også med på vognen. Derfor har vi i budgettet 2019 til 21 afsat 275.000 kr.
årligt til opstart af E-sport i kommunen.
Beløbet udmøntes 2 gange årligt af Folkeoplysningsudvalget.
Derfor afholdt vi den 14. november et opstartsmøde for alle interesserede foreninger. Mødet var en
stor succes, mere end 30 mødte op og sig inspireret af vores dygtige foredragsholdere.
Mikkel Kyed fortalte om hvordan man kommer i gang med E-sport og hvorfor det er en god ide at
gøre det.
Dennis Sørensen fra Ikast-Brande E-sport fortalte om gevinsten ved E-sport satsningen og
muligheden for at tiltrække unge til foreningslivet, som normalt ikke kommer og deltager i det
sociale liv her.
I KFU ser vi frem til udmøntningen af pengene og de mange forslag til E-sport, som vores
foreninger vil komme med.
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Rikke Randrup Skåning, medlem af Social- og Sundhedsudvalget

Nyt fra Social og Sundhedsudvalget.
Medlemmer fra S: Gitte Lynderup Lauritsen, Rikke Randrup Skåning og Grethe Villadsen
(Formand for udvalget).

2018 lakker snart mod enden og dermed første år i en ny byrådsperiode med en delvis ny
Socialdemokratisk flok. Vi har afholdt 10 Social- og Sundhedsudvalgsmøder og har i skrivende
stund et enkelt tilbage i dette år.
Social- og sundhedsområdet spænder bredt og vi varetager mange områder, der berører mange
borgere i vores kommune. Vi dækker bl.a. hele sundhedsområdet med sundhedsplejersker, vores
fire sundhedscentre, genoptræning/rehabilitering og vores mange sundhedstilbud, voksen psykiatri
og handicap og hele social og ældreområdet, bosteder og plejecentre.
Vi har afholdt vores møder på forskellige lokationer, som hører til under Social og Sundhed. Vi har
besøgt Plejecenter Møllegården i Hadsten, Sundhedscenteret i Inside, Hammel og det nye
Sundhedscenter inkl. tandklinik på Ulstrup Skole, Harebakken i Hammel, Botilbud Elbæk i
Hadsten, Voldumcentret og Favrskov STU (Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse), hvor en del
heraf ligger i Stationsstræde i Hadsten.
Vi har haft fornøjelsen af at deltage i indvielser og rejsegilder på bl.a. Naturværket i Hinnerup, det
nye Sundhedscenter i Hinnerup og Dommerparken i Hammel.
Vi har afholdt borgermøde på Voldumcentret vedr. den planlagte udvidelse af Voldumcentret med
10 ekstra pladser.
Vi har afholdt dialogmøder med TUBA, Ældrerådet og bruger/pårørenderådet og brugerne på
psykiatriområdet.
Et hvert møde med borgere og brugere af vores mange tilbud, gør os klogere og giver os god
indsigt i de udfordringer og dilemmaer, der opleves rundt omkring.
I forbindelse med dette års budgetlægning, har vi måtte finde besparelser indenfor vores område besparelser som uundgåeligt kan mærkes på de enkelte arbejdspladser og for vores borgere. Men
vi er dog samlet set tilfredse med resultatet af dette års budget, som også fremadrettet sikre en
rimelig behandling af vores ældre og sårbare borgere.
Særligt glade er vi for, at det lykkedes at opretholde nattevagten på Harebakken, hvor nogle af
vores mest udsatte borgere holder til.
Vi er kommet godt i gang og ser frem til endnu et år med vigtige prioriteringer og beslutninger og
flere indvielser og spadestik.
På vegne af os alle tre,
Rikke Randrup Skåning.
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Erling Kvist Andersen, Formand for Planudvalget

Arbejdet i det nye Planudvalg
Da denne valgperiode startede for mindre end et år siden, fik kommunen et nyt politisk
udvalg, Planudvalget, som jeg blev formand for.
Planudvalgets opgaver var tidligere placeret i Teknik- og miljøudvalget, som havde mange
og store området at tage vare på. Derfor var møderne i udvalget meget lange, og ofte
nåede man ikke til bunds i orienteringspunkterne. Nu er en række opgaver blevet
overflyttet til Planudvalget – især arbejdet med lokalplaner og andre
planlægningsmæssige opgaver, bl.a. udarbejdelse af en ny kommuneplan inden
valgperioden er slut.
Da Planudvalget har bedre tidsmæssige muligheder for at arbejde mere i dybden, så har vi
indført en ny fase i planlægningen, nemlig ”startredegørelser”. Det er en politisk
behandling, som foregår inden den egentlige lokalplan udarbejdes, og det giver os som
politikere mulighed for at komme med vores synspunkter, så forvaltningen kan tage dem
med, når de udarbejder det endelige forslag til en lokalplan, som kommer til behandling i
udvalget og senere i byrådet. Derefter sendes lokalplanen i høring (normalt i 8 uger), og
senere behandles høringssvarene i udvalget, som kan beslutte ændringer i lokalplanen
inden den endelig vedtages i byrådet. Vedtagelsen af en lokalplan er således en lang og
arbejdskrævende proces – især for forvaltningen, men også for os politikere. Der vil derfor
normalt kun kunne forventes gennemført 8-10 lokalplaner om året, og da der er ca. 40
kendte kommende lokalplansopgaver, så er der behov for en prioritering af rækkefølgen.
I de 10 måneder udvalget har arbejdet, har vi bl.a. været involveret i lokalplaner i Hadsten,
Hammel, Hinnerup, Søften, Laurbjerg, Grundfør, Voldum, Norring og Hadbjerg. Desuden
er vi i gang med lokalplaner for LECA-værket, idrætsanlæg i Søften, udvidelse af Den
jydske Haandværkerskole og meget andet.
En af de kommende store opgaver handler om at få udarbejdet en midtbyplan for Hadsten,
hvor det især skal dreje sig om kommende byggerier i midtbyen, men der skal også findes
løsninger, som giver den bedst mulige sikring mod fremtidige oversvømmelser af Hadsten
midtby.
Planudvalget har også mange andre opgaver, herunder fredninger i kommunen og
kondemnering og påbud om nedrivning af sundhedsskadelige bygninger. På seneste
byrådsmøde havde vi desuden sager om en kommunal skiltepolitik og forslag til placering
af en skovgravplads på dagsordenen.
Det er meget spændende at være med i udvalget, da man her er med til at sætte sit præg
på den fysiske udvikling i kommunen – og meget vil have betydning i rigtig mange år frem i
tiden. Udvalget har en bred politisk sammensætning med medlemmer fra Enhedslisten,
Venstre og Dansk Folkeparti sammen med Søren Gade og undertegnede fra
Socialdemokratiet. Vi har indtil videre haft et fint samarbejde i udvalget, hvor der bliver
lyttet og oftest fundet løsninger, som alle kan bakke op om.
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I mit arbejde som formand er der mange møder ud over udvalgsmøderne. Jeg har således
ugentlige møder med direktøren for teknik- og kultur sammen med planchefen, hvor vi
drøfter aktuelle og kommende sager, og desuden holder vi månedlige møder med
formanden for Teknik- og miljøudvalget. Jeg deltager også jævnligt i møder med f.eks.
Dansk Naturfredningsforening og med fjernvarmeforeningernes formænd.
Det er også tydeligt, at mange borgere har interesser i udvalgets arbejde. Jeg bliver ofte
ringet op og også jævnligt inviteret ud for at se på forhold, som har betydning for borgerne.
Det lægger jeg vægt på at gøre, da det er vigtigt, at borgerne har mulighed for den direkte
dialog, og det giver også mig som politiker større viden. Det betyder naturligvis ikke, at
borgerne kan forvente, at de altid får deres ønsker opfyldt, men de har krav på at blive
taget alvorligt og lyttet til.
Jeg ser frem til det videre arbejde, og der er nok at tage fat på! Det kan mærkes, at der
sker meget i Favrskov, både når det handler om nye boligområder og udviklingen i
erhvervs- og fritidslivet.

---------------------------------------------------------------------------------------

Vi indbyder til Generalforsamling i
Socialdemokratiet Favrskov Vest
Mandag d. 25. februar 2019
Kl. 19.00 i
InSide, 8450 Hammel
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Lone Boye, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Et kulturpolitisk perspektiv
Som socialdemokrat i Favrskov Byråd mener jeg, at vores demokrati har et alsidigt og
inkluderende rigt kulturliv. Det er vigtigt, at der er lighed for alle borgere til fritid, kunst og kultur i
mange afskygninger. Megen kultur er sammenhængskraften i vores fællesskab. Det gælder både i
vores hoved- og landsbyer. Kulturen giver os en fælles identitet på tværs af sociale skel. En god
gammel socialdemokrat sagde i 1960 ”Socialpolitik er også kulturpolitik” (Julius Bomholt) og dette
er stadig aktuelt. Hans initiativ til: Lov om Folkebibliotekerne, Lov om tilskud til museer, Lov om
Statens Kunstfond debatteres voldsomt i disse år, hvor besparelser og ændringer af funktioner er
på den landspolitiske dagsorden.
Gennem et lille år som udvalgsmedlem i Kultur- og Fritidsudvalget har jeg set og mødt stor
mangfoldighed i vores kommune, både på kultur- og fritidsområdet. Det er vigtigt, at vi opfordrer og
understøtter fritids- og kulturinitiativer, men også, at vi som kommune kan se vigtigheden af, at
vores velfærdssamfund ikke kun er et økonomisk anliggende. Mennesket har også brug for åndelig
velfærd, for kultur er også velfærd.
Vi politikere taler ofte om, hvad der skal til for at trække nye borgere til Favrskov: attraktive grunde,
sunde arbejdspladser, gode institutioner m.m. men også vores biblioteker, biografer, kulturhuse og
de mange fritidstilbud er vigtige at inddrage i disse betragtninger.
Det er vigtigt at anerkende bibliotekernes fremtid, som en kernevelfærdsopgave og her tænker jeg
biblioteket som en gratis kulturinstitution. Bibliotekerne skal være en base i vores demokratiske
fundament og der ligger mange spændende muligheder for dette i fremtiden.
Favrskov har et rigt fritidsliv med et mangfoldigt udbud, hvor kommunen støtter med både råd,
penge, energioptimering og samarbejde. Det er båret af bl.a. mange frivillige ildsjæle, som
sammen med de fastansatte tænke nye tanker og udvikler vores fritidsliv. Det senest skud på
stammen er nok E-sport, som kommunen også har valgt at give en ekstra økonomisk
saltvandsindsprøjtning ved at give mulighed for at søge etableringstilskud via Folkeoplysningsudvalget.
Men hvordan går det så med kulturen, altså den kultur, som ikke lige søsættes fra vores
fantastiske kulturhuse? Ja, der sker mange spændende ting. Biograferne tænker nyt og laver nu
også foredrag, events, koncerter m.m. Billedskoler, musikskoler, kunstforeninger og mange andre
sørger også for at udfordre vores kulturbegreber. Men mangler vi så overhovedet noget?
Ja, vi skal som kommune turde satse større og fortælle historien om det kulturelle liv, som
grundlag for den dannelse, som er en nødvendighed for, at vi hænger sammen som kommune og
samfund. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat deltager i samarbejdet i Kulturring Østjylland med de
øvrige 6 kommuner omkring Århus og at vi fortsat deltager aktivt i det regionale kultursamarbejde,
Europæisk Kulturregion. Sådanne samarbejder giver os nemlig mulighed for at tænke større
tanker.
Jeg glæder mig fortsat til at være med til at understøtte, men også til at turde tænke stort.
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Navne og adresser:
Kredsen:
Formand:
Jørgen Nielsen, Kastanievej 16, Laurbjerg, 8870 Langå, mobil 2168 3593,
mail: i_n@c.dk
Næstformand:
Bent Eriksen, Dalstrøget 22, 8450 Hammel mobil 4239 8924,
mail: nin@gmail.dk
Kasserer:
Ove Nielsen, Engvej 13, 8370 Hadsten, mobil 2072 2812,
mail: ove@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Carl Georg Halby Christensen
Anne Neergaard
Poul Erik Kristiansen
Gert G. Torstensen
Uffe Pedersen
Harald Marsi
Zizi Maja Junge

Lokale partiforeninger:
Favrskov Vest - formand:
Zizi Maja Junge, mobil 2980 3701, mail: zizi@berger-junge.dk
Hadsten - formand:
Jørgen Nielsen, mobil 2168 3593, mail: j_n@c.dk
Hinnerup – formand:
Harald Marsi, mobil 2573 3311, mail: marsi@outlook.dk
DSU – formand:
Marianne Brumsbjerg, mobil 4017 2284, mail:
mariannebrumsbjerg@hotmail.com
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S - gruppen i Favrskov Byråd
Nils Borring

Borgmester
Formand for
Økonomiudvalg

Malerkrogen 12
8450 Hammel

30308224
nb@favrskov.dk

Niels Flade Nielsen Gruppeformand
Medl. Økonomiudvalg og Teknikog Miljøudvalg

Grævlingevej 6
8450 Hammel

24854619
nfnby@favrskov.dk

Isabell Friis
Madsen

Medl. Økonomiudvalget, Børneog Skoleudvalg

Hjaltesvej 31
8370 Hadsten

40618091
ifma@favrskov.dk

Rikke Randrup
Skåning

Medl. Social- og
Sundhedsudvalget

Glentevej 24
8370 Hadsten

23843447
arrs@favrskov.dk

Erling Kvist
Andersen

Formand for Plan- Fredensgade 11 B
udvalget. Medl. af 8382 Hinnerup
Arbejdsmarkedsud
valget.

50952930
eand@favrskov.dk

Lone Boye

Medl. Kultur- og
Fritidsudvalget

Klintevej 16
8450 Hammel

60141853
lboy@favrskov.dk

Grethe Villadsen

Formand for
Social- og
Sundhedsudvalget

Voldum-Rudvej 75,
Voldum
8370 Hadsten

86491595
grvi@favrskov.dk

Søren Gade

Medl. Plan-udvalg
og Teknik- og
Miljøudvalg

Mårdalsvej 12
8660 Ulstrup

51153013
sgad@favrskov.dk

Steen Thomasen

Formand for
Kultur- og
Fritidsudvalget

Søndermarken 4
Søften
8382 Hinnerup

20685803
stth@favrskov.dk

Gitte Lyndrup
Lauritsen

Medl. Social- og
Sundhedsudvalget

Søndermarken 40
8382 Hinnerup

28191782
glla@favrskov.dk

Gl. Viborgvej 2
8450 Hammel

22723233
eris@favrskov.dk

Erik Øster Særkjær Medl. Børne- og
Skoleudvalg
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