DF-KANDIDATEN
har ordet

Livet i
”Guldkantsdanmark”
Af Eric Steffensen
Dansk Folkeparti
Efter en nu snart svunden sommer, der har præsenteret sig som en normal dansk sommer efter
talemåden – ”byger, der går og kommer, det er den
danske sommer”, og som man nyder med det tøj,
der passer til det vekslende vejr, er det igen blevet
hverdag for de fleste.
Set fra politisk hold har der ikke været så meget
”agurketid”, som der sædvanligvis plejer at være,
altså en tid, hvor medierne skriver/fortæller om
politiske forhold, der er uden betydning for samfundets drift. Regeringssamarbejdet fungerer tilsyneladende, og selv i kommunerne er der dømt ”dødt
løb”, fordi kommunalvalget står for døren. Ingen
partier/lister ønsker at blotte sig eller indgå forlig,
der ramponerer ”rygtet”.
Jo, det bliver et interessant efterår både landspolitisk og lokalpolitisk. Kommunalvalget i Lolland
Kommune til efteråret kan gå hen og blive lidt af
en gyser af flere årsager, som kan få indflydelse
på den politiske sammensætning af det nye byråd.
Antallet af repræsentanter i byrådet skæres ned fra
31 til 25 pladser, hvilket kan have stor betydning
for landdistrikternes repræsentation og ”overlevelse” som bosætningsområder.
Her tænker jeg på de faciliteter, der gør det attraktivt at bo på landet – nem adgang til daginstitutioner, skoler, indkøb, fritidsområder (idrætspladser,
hal, beboerhuse) og med offentlig trafikbetjening,
der er ”billig og brugbar”.
Kommunens økonomi skal jo overleve på, at vi får
vækst i landdistrikterne, selvom nogle politikere
mener, at væksten skal ske blot i ”øst og vest”.
Lolland Kommune er altså også ”nord og syd” og
det midt imellem, og derfor får borgernes valg af
politikere til en kommende 4-årig byrådsperiode
stor betydning for, hvilken udvikling kommunen skal
følge.
Som vælger/borger bliver det nødvendigt at kigge på, hvad den enkelte politiker kan ”levere” og
måske se mindre på, hvilket parti denne repræsenterer dog med hensyntagen til, hvor politikeren
kan gøre sin indflydelse gældende. Det drejer sig
om at finde/have tiltro til den politiker, der med sin
adfærd viser ”nærhed til borgerne, skaber løsninger
i fællsskab, giver plads til forskellighed, ønsker udvikling og giver plads til borgerinddragelse”. Enhver
politiker, uanset om det er i Kommunalbestyrelsen,
Regionsrådet eller i Folketinget, holder en lille del af
borgerens ”liv” i sine hænder.
Min opfordring skal derfor være ”stem personligt,
så ved du, hvad du får”.
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