
Favrskov .

Halvårsregnskabet er ikke videre brugbart, det skaber derimod en 
masse bureaukrati, mener borgmester Nils Borring (S). Arkiftoto

Af Jørgen Bollerup Hansen
jobh@stiften.dk

FAVRSKOV: Byrådet vedtog 
på det sidste møde et halvårs-
regnskab for kommunen, der 
som noget nyt kræves af  Sta-
ten. 

Og selv om det er pres på 
budgettet på flere områder, 
ventes budgettet overholdt.

Der er især fire områder, 
der er under pres.

Det er på udgifterne til sår-
bare børn og unge, til handi-
cap- og psykiatriindsats, til 
specialundervisning og til 
vintertjeneste.

På de området har kommu-
nen af  egen drift vedtaget at 
lave en månedlig vurdering 
for at overholde budgettet.

Ubrugelige halvårstal
Men selv om Folketinget har 
vedtaget, at budgetterne skal 
holdes i stram snor - og kom-
munen derfor skal lave et 
halvårsregnskab, er det be-
grænset, hvad et sådant regn-
skab kan vise. Blandt andet 
på grund af  tidsforskydning 
på en række udgifter. Samt 
et mindreforbrug på anlæg i 
1. halvår, primært inden for 
jordopkøb.

Et halvårsregnskab - måske   

Af Søren Ploug Lilmoes
spl@favrskovavisen.dk

HADSTEN: Ens sidste rejse 
på denne jord behøver ikke at 
foregå i en sort bil.

Unik Begravelses nye rust-
vogn er sølvfarvet.

»Flere familier har efter-
spurgt den mulighed, og jeg 
synes, at sølvfarven gør bilen 
mindre dyster og ’tung’,« si-
ger Mette-Marie Nikolajsen, 
der ejer og driver Unik Be-
gravelse. 

Firmaet, der opererer i bå-
de Favrskov og Aarhus, har i 
forvejen en sort rustvogn.    

Den nye vogn har været 
længe undervejs. Det er et års 
tid siden, Mette-Marie Niko-
lajsen besluttede sig for at ud-
vide vognparken. 

Stor indflydelse på indretning
Hun tog kontakt til et par 
tyske bilforhandlere og en 
dansk, og i sidste ende blev 
det Ejner Hessel i Randers, 
der kom til at levere den 2285 
kilo tunge og 5,76 meter lange 
Mercedes. 

»Når man køber en rust-
vogn, har man selv i vid ud-
strækning indflydelse på, 
hvordan den kommer til at 
se ud. For mig har det været 
afgørende, at bilen er pæn, så 
den udviser respekt overfor 
det menneske, der skal på sin 
sidste rejse,« siger hun.

Det er begrænset, hvor 
mange sølvfarvede rustvogne 
der kører rundt på de danske 
veje.

»Jeg er den første i Favr-
skov, der har en. De kører alle-
rede i Randers, mens Aarhus 

ikke har nogen endnu.«
Hvis vedkommende, der 

er i færd med sin sidste rejse, 
kunne se, ville vedkommende 
bemærke en lysende stjerne-
himmel i rustvognens loft.

»Som pårørende bærer man 
kisten, og slipper den så at si-

ge, når den står i bilen. Når 
man overlader kisten i rust-
vognens varetægt, er det vig-
tigt, kisten modtages i et pænt 
kisterum. Jeg synes, stjerne-
himlen er flot og giver kiste-
rummet et blødere indtryk,« 
siger hun.

Der er flere fordele forbun-
det med den nye rustvogn. 

Styr på kaffetørsten
Den kører 13,9 kilometer på 
en liter diesel, og det er ifølge 
Mette-Marie Nikolajsen ret 
langt for sådan en bil. Den er 

Mette-Marie Nikolajsen fra Unik Begravelse har netop købt en sølvfarvet rustvogn med indbygget 
stjernehimmel. Hun synes, stjernerne giver kisterummet et blødere indtryk. Foto: Kim Haugaard

Den allersidste rejse u
Ny rustvogn har 
både stjernehimmel 
og en blinkende 
kaffekop, der 
fortæller, hvornår 
chaufføren trænger 
til en kaffepause

Entreprenørfirmaet Arkil fjerner buske, læhegn og andet 
som står i vejen for støjmuren. Foto: Hanne Bliksted 

Af Hanne Bliksted
habl@amtsavisen.dk

ANBÆK: En støjskærm mel-
lem Viborgvej og Anbæk har 
længe stået på ønskesedlen 
blandt Anbæk-borgerne, og 
nu er skærmen på vej. En-
treprenørfirmaet Arkil er 
startet på at gøre klar til op-
sætning af  skærmen, det vil 
sige fjerne buske, læhegn og 
alt andet grønt i en to-tre me-
ters bræmme fra Anbæk-
gårdsvej til Skanderborg-
vej-broen.

Derefter starter arbejdet 
med at etablere fundamen-
tet, hvor søjlerne skal mon-
teres, og til den opgave bru-

ges GPS for at sikre, at søjler-
ne står nøjagtigt. Støjmuren 
er tre meter høj og omkring 
470 meter lang, og det kræ-
ver omkring 100 søjler. Ne-
derst er skærmen et såkaldt 
betonskørt og øverst alupla-
der med isolering.

Planen er, at støjskærmen 
skal være færdig til  jul, men 
maskinfører Regin Jensen 
fra Arkil lægger ikke skjul 
på, at vejret kan spille et 
puds.  Der var afsat 6,9 mio. 
kr, til skærmen, men den bli-
ver dog en del dyrere. Økono-
mien hænger sammen ved 
at Vejdirektoratet har flyttet 
penge fra andre projekter til 
støjmuren. 

Støjskærmen er på vej 

Favrskov nr. 7 ud af 98 kommuner
FAVRSKOV: Favrskov er landets syvende bedste kommune 
at bo i. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd. Favrskov er sammen med Hedensted (nr. 6) og 
Skanderborg (nr. 10) de eneste østjyske kommuner i top 10. 
Analysen bygger på en vurdering af, hvordan kommuner-
ne klarer sig inden for ni områder, bl.a. huspriser, skatter, 
børnepasning, levetid, tryghed, kultur og fritid og arbejds-
marked. Allerød topper listen, der er domineret af  de sjæl-
landske kommuner, hvor huspriserne er højere. Favrskov 
scorer tilgengæld højt inden for ældreomsorg, økonomi, ar-
bejdsmarked og tryghed.  jala

Af Anders G. Christensen 
og Karen Jespersen
Henh. byrådsmedlem (V) 
og medlem af Folketinget (V)

DEBAT: Regionsrådet har 
netop vedtaget et nyt bud-
get for regionen. Set med 
Favrskovøjne kan man 
med rette spørge, hvor blev 
ambulancen af? 

Det er en kendt sag, at 
responstiderne for ambu-
lancer til borgerne i Favr-
skov kommune, slet ikke 
lever op til det, der er regio-
nens mål. 

Det havde derfor været 
naturligt, at når der nu var 
ekstra penge i regionen til 
at styrke den sundhedsfag-
lige indsats, at regionsrå-
det så, med regionsrådsfor-
mand Bent Hansen i spid-
sen, havde vægtet og styr-
ke ambulancedækningen i 
Favrskov.

Det er tankevækkende, 
at i kommunerne omkring 
Favrskov har man væsent-
lig bedre responstider, end 
tilfældet er i Favrskov, til 
trods for at vi i Favrskov 
kommune med vores geo-
grafiske placering, og det 

at vi har to Falckstationer, 
burde have gode forudsæt-
ninger for en lav responstid.

Det er oven i købet en 
problemstilling, som er 
kendt af  regionsrådsfor-
mand Bent Hansen, men 
det var ikke nok til, at re-
gionsrådsformanden sam-
men med regionsrådet ville 
sikre en bedre ambulan-
cedækning for borgerne i 
Favrskov.

Det kan også konstate-
res, at det pres som Favr-
skov kommune ved borg-
mester Nils Borring har 
lagt på regionsrådsforman-
den og regionen, åbenbart 
ikke har gjort det store ind-
tryk, da det helt klart ikke 
har båret meget frugt. 

Det kan derfor have lan-
ge udsigter for borgerne i 
Favrskov kommune inden 
ambulancen kommer til ti-
den, med de konsekvenser, 
det så kan medføre.

Når den nye regering 
er dannet, vil vi rejse sa-
gen over for den ny sund-
hedsminister, for at presse 
på for at responstiderne i 
Favrskov og andre steder 
bliver overholdt.

LÆSERBREV

Hvor blev ambulancen af?
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 . Favrskov 

 spild af tid
»Halvårsregnskabet kan 

derfor ikke umiddelbart an-
vendes til at sige noget om 
forventningen til årets samle-
de resultat,« konkluderer for-
valtningen.

Det fik borgmester Nils 
Borring (S) til at kalde halv-
årsregnskabet for ’ikke ver-
dens bedste opfindelse’.

»Det genererer derimod en 
masse arbejde og bureaukra-
ti,« sagde Nils Borring.

»Men jeg hæfter mig ved, at 
der i det forventede årsresul-
tat vurderes, at vi vil komme 
ud med et samlet overskud på 
4,3 mio. kroner,« sagde han.

Af Jørgen Bollerup Hansen
jobh@stiften.dk

FAVRSKOV: Kommunikatio-
nen mellem borgerne og det 
offentlige Danmark skal være 
papirløst i 2015. Det er indhol-
det i en aftale, som regeringen 
har indgået med kommuner-
nes forening, KL, og Danske 
Regioner. 

KL-formand Jan Trøjborg 
betegner målsætningen som 
udfordrende, da der er en del 
borgere, som ikke lige går om-
bord i en computer. De skal 
vejledes og presses til at bruge 
den kanal. I de tilfælde, hvor 

det ikke kan lade sig gøre, skal 
de kunne få hjælp på bibliote-
ket eller i borgerservice.

»Den udfordring er Favr-
skov i fuld gang med at tage 
op,« siger borgerservicechef  
Tonny Olsen og kultur- og fri-
tidschef  Ulla Egeberg.

»Borgerservicecentret i 
Hinnerup samt de fire bibli-
oteker i Hinnerup, Hammel, 
Hadsten og Ulstrup hjælper 
meget gerne borgere, der skal 
have hjælp-til-selvhjælp til IT. 
For eksempel til en flyttemed-
delelse, udstedelse af  NemID 
eller udstedelse af  nyt sund-
hedskort. 

Favrskov Bibliotekerne har 
en del år holdt gratis IT-kur-
ser for alle interesserede, og 
paletten er udvidet. I efteråret 
er der 24 kurser på de fire bib-
lioteker. Bibliotekerne samar-
bejder desuden med Ældresa-
gen om længere og mere ud-
dybende kurser i IT. 

Aktuelt går Ældresagen og 
bibliotekerne sammen med 
Ældremobiliseringen og Vi-
denskabsministeriet i et sam-
arbejde om ”Seniorsurf-dag” 
den 7. oktober. Her inviteres 
ældre, der ikke bruger compu-
ter og internet til at prøve det. 
Læs mere på www.itst.dk.

Mod det papirløse samfund

Mette-Marie Nikolajsens Unik Begravelse opererer både i Favrskov 
og Aarhus. Hun mener, begravelsen skal være unik på den måde, 
at den tager afsæt i de ønsker, den afdøde og de pårørende har.

Rustvognen har sensorer, der lader en kaffekop i 
instrumentbrættet blinke, hvis det vurderes, at chaufføren er 
ukoncentreret og trænger til en kaffepause. Foto: Kim Haugaard

under stjernerne

indrettet, så den sikrer hen-
de og de øvrige medarbejdere 
et bedre arbejdsmiljø i et fag 
med mange tunge løft.  

Bilen har indbygget senso-
rer, der fortæller, hvis chauffø-
ren trænger til en kop kaffe.

»Ja, jeg troede heller ikke 
på det første gang, jeg hørte 
det,« griner Mette-Marie Ni-

kolajsen og uddyber:
»I instrumentbrættet er der 

en kaffekop - den blinker, hvis 
sensorerne mener, at chauffø-
ren er ukoncentreret og træn-
ger til en kaffepause«.

En unik afsked 
Det er ikke tilfældigt, at Met-
te-Marie Nikolajsen kalder sit 

firma Unik Begravelse.
»Det betyder ikke, at begra-

velsen behøver være et stort 
udstyrsstykke med hornor-
kester og andet - det skal væ-
re unikt på den måde, at det 
bliver personligt og kommer 
til at tage udgangspunkt i li-
ge netop de ønsker, den afdø-
de og de pårørende har,« siger 

hun og fortsætter:
»Når man lige har mistet, 

er det de færreste, der har 
overskud til at tænke kreativt 
- i den situation er det min op-
gave at komme med nogle mu-
ligheder, som folk så kan væl-
ge mellem.«
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AF HANNE BLIKSTED
habl@stiften.dk

FOLKETINGSVALGET ER (heldigvis) overstået, og mens 
vi venter på den nye regering, kan man passende få ryd-
det lygtepæle, træer og andre steder for  valgplakater. Der 
hænger stadig enkelte våde og lasede plakater flere steder 
i kommunen, og et er sikkert, de bliver ikke pænere, som 
tiden går. Plakat-pladserne er  mange steder overtaget af  
plakater for såkaldte Oktoberfester i blandt andet Hadsten 
og Hinnerup.

LAURBJERG vil formentlig længe huske denne valgkamp 
med hele tre besøg af  Karen Jespersen (V), som sammen 
med nu fhv. transportminister Hans Chr. Schmidt for en kort 
stund blev rejsende i trinbræt. Selvom de bogstavelig talt fik 
banet en foreløblig vej for at åbne trinbrædtet, så  sikrede det 
dog ikke hende en stor fanskare i Laurbjerg, idet Iben Sønde-
rup (S) på det valgsted fik flere stemmer end fru Jespersen.
Dog blev Sønderup ikke valgt ind i Folketinget, og hun blev 
derfor heller ikke en del af  ’den østjyske mafia’, som Karen 
Jespersen ellers havde stillet i udsigt, hvis Sønderup blev 
valgt.

OM EN MAFIA lige frem var nødvendig at få på banen vides 
ikke, men det ser mærkeligt ud, at flere tidligere forsøg på 
at åbne trinbrættet strandede fordi skinnerne var for skrå, 
og der ikke var tid i køreplanen Og pludselig er begge pro-
blemer fejet af  banen, så toget alligevel kan stoppe der. Nu 
er det så op til den ny regering at gøre mere ved det. Indtil 

da må passagererne nøjes 
med udsigten til perronen, 
når toget suser gennem 
Laurbjerg. 

UDSIGTEN FRA vindu-
erne på Hammel Neuro-
center ned over Hammel 
by var flot, da 15-20 ryttere 
fra Team Rotary Favrskov 
forleden kom cyklende gen-
nem byen for at aflevere 
en sølvgrå  handicapbus 
til hospitalet. Mange roste 
Rotarys gode initiativ med 
at samle ind til en bus ved 
at ckel til byernes by Paris.  

Pudsigt  er det, at selv om Hammel Neurocenter ofte er i 
pressen, så er der stadig folk som udtaler det  ’nøjro-centret’ 
i stedet for ’nøvro-centret’.

ROTARYFOLKENE  var glade for at kunne give gaven. De 
er allerede i gang med at planlæge en ny tur til Paris. Op-
timistiske er de - heldigvis, men andre er usikre på, om det 
igen kan lade sig gøre at skaffe sponsorer til en ny tur. Præ-
sidenten for Rotary i Hinnerup Jens Agerbo deltog ikke i 
år, men hvis der bliver en ny tur håber han at komme med. 
Han og sønnen Simon på 14 deltog iklædt reglementeret cy-
keltøj med både hjelm og handsker i overrækkelsen af  bus-
sen, og de lod forstå, at de er startet på træningen til Hinne-
rup-Paris 2012.

INDEN DECEMBER har Jens Agerbo dog en helt anden op-
gave nemlig at få julepynten i Fredensgade i Hinnerup på 
plads. Han plejer at være en af  de bærende kræfter i den ef-
terhånden landskendte gades julelys-show. 

LANDSKENDT blev det  nyvalgte folketingsmedlem for Li-
beral Alliance Thyra Frank med sit plejehjem Lotte. Om det 
bliver i samme stil med rødvin og andre gode sager vides 
ikke, men i både Voldum og Sall arbejder folk på at etablere 
friplejehjem. Også blandt  kommunens  yngre borgere er der 
planer om løsrivelse fra det etablerede system. Således har 
Naturbørnehaven i Ulstrup et ønske om at være selvstændig 
og slippe væk fra kommunens lover og regler. Kommunen 
behandler lige nu ansøgningen. 

SOM MAN RÅBER

Sporene efter 
valgkampen 

»
Flere tidligere 
forsøg på at 

åbne trinbrættet  
strandede, fordi 
skinnerne var for 
skrå, og der ikke 
var tid i køreplanen. 
Og  pludselig er 
begge problemer 
fejet af  banen.


