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SEK TION 1

Pilen peger på
borgmesteren
Debat
SLAGELSE: Jeg kan vel
ikke fortænkes i at bruge
et gammelt Olsen Banden-citat. Et citat, som
blev brugt, når Egon Olsens altid velanlagte kupplaner blev ødelagt af andres »uduelighed«.
»Må jeg være fri! Ti stille! Det er for galt. Jeg finder mig ikke i det! Det er
det samme hver gang. Det
er det samme hver eneste
gang. Man har en plan - en
genial plan! - og så er man
omgivet af hundehoveder
og hængerøve, lusede amatører, elendige klamphuggere, latterlige skidesprællere, talentløse skiderikker,
impotente
grødbønder,
småbørnspædagoger
og
socialdemokrater!«
Jeg synes faktisk, at det
er helt uhørt at stå i pressen og give den tidligere
borgmester ansvaret for
et budget, som er båret
igennem af den nuværende? Borgmesteren er ham
med evnen til at trykke på
knappen. Ansvaret. Initiativet.
Ingen af de investerin-

ger, der bliver talt om i
pressen, er overraskelser.
Ingen af opgaverne er nye.
Det eneste, der er nyt, er,
at der hvor John Dyrby i
min periode kunne stå og
råbe og skrige på manglede overblik og initiativ,
der forsætter han. Og dengang, som nu, påtager han
sig ikke ansvaret. Det er
administrationen, byrådet eller nogle helt andre,
der er skyld i det her.
Det synes at være et erklæret mål at bruge borgenes penge på kommunal
opsparing. Det sker på bekostning af vores særlige
børneområde, de ældre
og ikke mindst vores store
projekter som Campus og
en svømmehal, hvor jeg
blev skældt huden fuld under min periode, og i dag
knapt 16 mdr. efter er der
ikke sket en dyt. Intet.
Det går ud over administrationen, vores medarbejdere i velfærdsområderne, og dermed går
det også ud over borgere
og virksomheder i vores
skønne kommune.
Ledelse kræver, at man
tager ansvar. Ansvar for

sine handlinger. Borgmesteren burde tage ansvar
for sine opsparinger, sit
forbrug af de ekstra skatteindtægter, jeg var med
til at bede borgerne om, og
ikke give hverken administrationen, den tidligere
borgmester eller et byråd
skylden for, at alt er gået i
stå.
Min opgave i min periode var bundet af et tidligere mindreforbrug. Og vi er
nu tilbage med fuldstændig samme model. Det
betyder, at vi skubber investeringer foran os, så en
evt. ny borgmester, som jo
kan komme når som helst,
skal ud og bruge mere end
10 millioner kroner pr.
måned alene for at leve op
til de aftaler, der er indgået ved budgetaftaler.
Byrådet er en demokratisk forsamling, og de
aftaler, der indgås, er bindende, og derfor skal budgetterne overholdes. Pilen
peger én vej. Sådan var det
før, sådan er det nu.
Sten Knuth (V)
Byrådsmedlem og tidligere borgmester

TID OG STED
Fredag

10.00-12.30: Anlægget v. Østre
Skole: »Seje Seniorer« spiller petanque.
11.30-12.15: Plejecentret Antvorskov: Stole-gymnastik.
15.30-01.00: Posthuset, Sdr.
Stationsvej: Udstillingen
»Gennem ild og vand - udsendt af Danmark«.
16.00-18.00: 3F, Rugvænget
28: SF holder møde med
EU-kandidat Peter Westermann.
18.00-01.00: Sørbyhallen: Forårsfest med Kandis.
18.30-23.00: Kongehavecentret, Svendsgade 102: Fredagsdans v. Annie.
19.00-23.00: Antvorskovhallen: Slagelse Guld-showet.
19.30: Slagelse Teater: Vestsjællands Teaterkreds:
»Svend, Knud og Valdemar«.
20.00: Liselund, Slotsalléen
44: Slagelse Jazzklub: Henning Munk Plum og Plumperne.

Lørdag

10.00-13.00: Galleri Vasac,
Rosenkildevej 91 B: Forårsudstilling.
10.00-17.00: Posthuset, Sdr.
Stationsvej: Udstillingen

»Gennem ild og vand udsendt af Danmark« +
ølsmagning.
12.00-17.00: Vestsjællands
Ungdomsklub, Tyvelse
Huse: Klubben er åben.
20.00-22.00: Posthuset, Sdr.
Stationsvej: Koncert med
SuperScum.

UDSTILLINGER
Slagelse Museum, Bredegade:
Åbent tirsdag-torsdag 11-16
og lørdag-søndag 11-14.
Det Gamle Trykkeri, Bredegade 11: Åbent onsdag 10-14
og lørdag 10-13.
Dansk Forsorgshistorisk
Museum, Rosenkildevej 59:
Åbent hver torsdag 10.0014.00 og søndage 13.00-15.00.
Lukket på helligdage.
Røde Tårn, Træskogården:
Udstilling af børnekunst
lørdag-søndage 11-16.

BIOGRAFER
Panorama
Fredag

16.00 og 20.40: Dronningen
16.00: Hacker
16.00: Dumbo - DK tale - 2D
16.00 og 18.20: Green Book

16.00: Ternet Ninja
18.00 og 20.45: Captain Marvel - 2D
18.00: Mødregruppen
18.30 og 21.00: Dumbo - eng.
tale - 2D
18.45: Selvhenter
20.15: A Star Is Born - ENCORE
21.00: Us

Lørdag

13.00 og 16.00: Hacker
13.00: Dumbo - DK Tale - 2D
13.00: LEGO Filmen 2 - DK
Tale - 2D
13.30: Vilde Rolf Smadrer Internettet - DK tale - 2D
13.30: Sådan træner du din
Drage 3 - 2D - DK tale
15.15 og 18.15: Green Book
15.20 og 20.20: Dronningen
15.30 og 20.15: A Star Is Born ENCORE
15.45 og 20.45: Captain Marvel - 2D
18.00 og 20.30: Dumbo - Eng
Tale - 2D
18.00: Mødregruppen
18.30: Ternet Ninja
18.45: Selvhenter
21.00: Us
Billetter: 58 50 58 58 el.
www.panorama-slagelse.dk

Business Slagelse flytter fra Nytorv til Sdr. Stationsvej.

Business Slagelse
flytter til posthus
FLYTNING: Pr. 1.
april vil Business
Slagelse have adresse på Sdr. Stationsvej, mere præcist
på det tidligere
posthus, hvor sekretariatet med koordinator Helle Madsen
fremover vil dele
kontor med Slagelse
Erhvervscenter.
SLAGELSE: Business Slagelse og Slagelse Erhvervscenter har igennem længere tid
ønsket et tættere samarbejde med henblik på udvikling
af detailhandlen lokalt. Dette samarbejde får nu endnu
bedre vilkår, når Business
Slagelse flytter ind i et ledigt kontor hos Slagelse Erhvervscenter.
Når flytningen sker nu, er

det for at drage nytte af hinandens kompetencer, Business Slagelse og Slagelse
Erhvervscenter imellem, på
optimal vis, lyder det.
Der er netop sat et arbejde i
gang med en handlingsplan
for at sikre og udvikle detailhandlen i Slagelse i fremtiden – et arbejde, der i høj
grad kræver samarbejde.
- Helle Madsen og jeg
har fået en rigtig god snak
med både erhvervschef
Per B. Madsen og bestyrelsesformand i Slagelse
Erhvervscenter
Morten
Gaardboe om det fremtidige
samarbejde. Og vi i Business
Slagelse glæder os rigtigt
meget til at flytte ned på
Posthuset, udtaler Torben
Kjerulff, formand for Business Slagelse.
Erhvervschef Per B. Madsen ser frem til at byde Business Slagelse velkommen på
Posthuset.

14 klip på Stillingevej
SLAGELSE: En borger på Stillingevej ved Skibbækparken havde bestilt en færdselskontrol,
som blev gennemført onsdag mellem klokken 14.57 og 16.30.
I alt passerede 292 biler stedet, hvor fartgrænsen er 50 km/t, og den var der 52 bilister, som
overskred. Der blev uddelt 14 klip, og den højeste hastighed blev målt til 78 km/t.

Flere trafik-forseelser i Slagelse
SLAGELSE: Færdselspolitiet var onsdag til stede på et ikke-oplyst sted i Slagelse mellem
klokken 9.27 og 12.40 for at kontrollere trafikken. Det endte med fire sigtelser:
En blev sigtet for at køre på en ulovlig knallert, en for narkokørsel og kørsel frakendelsestiden - og to blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen.
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- Der er rigtig mange fordele i at dele kontor, så vi kan
forene kræfterne bedst muligt til gavn for detailhandlen og det øvrige erhvervsliv. Det er derfor en glæde,
at det kan lade sig gøre at få
Business Slagelse ind i huset
allerede nu, lyder det fra erhvervschef Per B. Madsen.
Helle Madsens arbejdsopgaver forbliver de samme
som tidligere, nemlig at varetage aktiviteterne i Business Slagelse, Slagelse Festuge samt Sct. Michaels Nat,
nu blot med udgangspunkt i
nye omgivelser.
- Business Slagelse har
være rigtig glade for at være
hos Vestsjællandske Distriktsblade på Nytorv, hvor
direktør Michael Birkedal
også for fremtiden gerne vil
lægge lokaler til, når der er
morgenmøder m.m., lyder
det fortsat fra Torben Kjerulff.

TIP OG
PRESSEMEDDELELSER:

LÆSERBREVE:

UDEBLIVER AVISEN:
Tlf. 7245 1125, kl. 8-15, lørdag kl. 8-12
Udenfor disse tidspunkter skriv til
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