REFERAT
Mødedato:

13/11 2012

Mødetidspunkt: 15.00 – 16.00 Dialogmøde med TMU
Sted:

Mødelokale C oven på biblioteket i Støvring – lige
overfor rådhuset.

Landsbyrådet
Dato 13/11 2012

Fraværende: Helge

afbud fra: Ole, Lisbeth og Michael

Tilstede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gert Fischer (V) (formand)
Leif Nielsen (V)
Morten Lem (A) (næstformand)
Bertil Mortensen (F)
Mogens Schou Andersen (UP)
Lars Peter Schou Direktør
Bo Lodberg, centerchef Natur og Miljø
Peter Henneby, centerchef Plan, Byg og vej
Landsbyrådet:
John E. Sørensen, Aarestrup, formand
Anette Tedaldi, Mejlby
Britta Kiis, Guldbæk
Mona Lund, Oplev
Johnny Lorenzen, Hellum
Pia Bonde, udviklingskonsulent Kultur og fritid

Referat fra dialogmøde:
Ordstyrer: Gert Fischer
Referenter: Bo Lodberg, Peter Henneby og Pia Bonde

Faldefærdige huse
Peter Henneby orienterede bl.a. udfra Landsbyrådets spørgsmål:
• Hvor langt er vi nået?
• Hvilke tiltag iværksættes (puljerne for områdefornyelse og nedrivning)
Der har været udgifter på 51 ejendomme i form af opkøb (på
tvangsauktion), nedrivning, kondemnering, (laboratorium)undersøgelser
etc
• Der er opkøbt og nedrevet ca 5 ejendomme på tvangsauktion og der er
indgået ca 10 frivillige aftaler med private om nedrivning
• Låsby Svendsen havde kun 1 (ubeboet) ejendom i Kommunen
• 1 ejendom er kondemneret. Der er genhuset beboere fra 5 boliger.
• Problemer med skimmelsvamp er taget meget til – men bliver ofte også
gjort værre end det er. Ofte er det ligeså meget beboeradfærden og
bygningen der er problemet.
Drøftelse fandt sted.
•

TMU skal på udvalgsmødet d.d. beslutte om Rebild Kommune vil prioritere
midler til nedrivningspulje i 2013.
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•

Der er godt 1,5 mio kr til rådighed i 2012 og Teknik- og Miljøudvalget
besluttede den 13.11.12 at afsætte 0,6 mio til nedrivning mv i 2013,
hvor den statslige indsatspulje ikke findes mere

Adgangsforhold i fbm. Afhentning af dagrenovation, på landet
Bo Lodberg (BL) orienterede bl.a. udfra landsbyrådets spørgsmål:
• Hvem har forhandlet aftalen med renovationsselskabet?
• Hvis interesser er tilgodeset, brugernes eller renovationsselskabets?
• Hvorfor er tidligere godkendte vendepladser ikke godkendte mere?
• Hvorfor stilles der ikke samme krav til vendepladser i de større byer som
i landsbyerne?
Baggrunden for at kommunen følger op i forhold til adgangsforhold er, at
kommunen skal sikre, at adgangsforholdene for skraldemændene lever op
Arbejdstilsynets regler. I forhold til vendepladser er det Vejdirektoratet, der
lægger linjen. I den forbindelse er regulativet for husholdningsaffald under
revision og sendt i høring. Bestemmelserne om vendepladser kommer herefter
til at være identiske med Vejdirektoratets formuleringer herom.
Landsbyrådet vil fremsende høringssvar til regulativet på baggrund af de
mange henvendelser fra borgere på landet.
Kommunen har i forbindelse med det første hold breve, der blev sendt ud,
erkendt, at formuleringerne i brevene har kunnet misforstås. Dette blev der
rettet op på i næste hold breve. Her var det imidlertid andre dele af brevet,
som modtagerne reagerede på. Dette bliver der rettet op på i forbindelse med
de næste breve, der sendes ud. Kommunen har i pressemeddelelser orienteret
om adgangsbestemmelserne og beklaget de misforståelser, brevene har
kunnet give anledning til.
På mødet blev forhold omkring tomme containere, der kan blæse ud på vejen
drøftet. Herunder at containere, der er blæst ud på vejen, kan være særdeles
vanskelige at se. Forvaltningen vil på baggrund af drøftelsen undersøge
mulighederne for at der kan monteres reflekser på containerne.
BL oplyste, at der findes stativer på markedet, som kan sikre containerne mod
at blæse omkuld. Kommunen kan dog ikke reklamere for dette, da det vil
favorisere visse producenter på bekostning af andre. BL indvilligede dog i at
finde eksempler på stativer og orientere formanden for landsbyrådet herom.

Drøftelse fandt sted
Nyt regulativ er i høring – Landsbyrådet fremsender høringssvar på baggrund
af de mange henvendelser fra borgere på landet.
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Mobildækning
Lars Peter Schou og Peter Henneby orienterede.
Øvrige emner, som blev drøftet var
-

Brug af stednavne (landsbynavne) i postadresser

-

Manglende gadelys på landet – eks. Oplev.

Der var bred enighed om, at det var et godt og konstruktivt
dialogmøde, som bør afholdes ca. 1 gang årligt fremover.
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