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Fokus fiernes fra det væsentlige
Det store spørgsmål er, om
der skal gives gravetilladelse
eller ei ved Stærhøi, mener
bestyretsen. Arkivfoto

AF BESTYRELSEN FOR FORENINGEN

TIL BEVARELSE AF MOSEBIERG OG
STÆRHøI: TRINE HøGH, HANS V.G.
JENSEN, INGER SAABY, CHRISTIAN

HøGH, IøRGEN SAABY OG

OLE

,OHANSEN

Derfor stor
delse

som den første politiker

Lederskribenten roser d.

offentligt stiller

24. maj de

nuværende
af Teknisk
Udvalg for deres erklærede hensigt om at ville le-

spørgs-

mål ved, hvorvidt

medlemmer

de molertrafikken udenom Bjergby.
For det første fremgår
denne hensigt ikke af
det foreliggende offrcielt tilgængelige referat
fra udvalgsmødet ..?
men videregives af formand Meiner Nørgaard
til Morsø Folkeblad efter
mødet. For det andet kan
man med rette mene, at
dette standpunkt turde
være en selvfølge al den
stund, at den oprinde-

anerken-

til Anna Bovin, der

der
overhovedet skal graves.

Det gør vi på vegne af
ligt planlagte lastvogns- flikt med politiet.
traflk gennem Bjergby I betingelserne for en mere end 200 medlemville være intet mindre gravetilladelse kan rå- mer også i bestyrelsen for
end hasarderet. Men igen stofmyndigheden ude- Foreningen til bevarelse
fiernes fokus fra det helt

lukkende bestemme, om

"StærhØj" eller ikke?
Huis der meddeles
gravetilladelse, skal al-

kørsel til og udkørsel fra
graven. Dertil skal føjes,
at der hverken findes eller kan etableres "omveje", som på 6n og siunme
gang er miljømæssigt,

grundlæggende spØrgsmåI: Skal der graves i

le gøre sig klart, at lastvognschaufførerne efterfølgende kan køre, hvor
det passer dem, så længe

der skal "drejes tilvenstre

eller

til

højre" ved ind-

de følger færdselsloven

trafikalt, færdselssikkerhedsmæssigt og økono-

og ikke bringer sig i kon-

misk forsvarlige.

af "Mosebjerg" og "Stær-

høj". At gøre dette kan
sammenlignes med, at
man stiller sig op foran et
tungt lastet tog i høj fart
og på. "autopilot" med
den måLlsætning, at man

kan få det til at standse
eller "skifte spor". Det gør
man kun, hvis man ved,
at man har en god sag og fordi man tror på den!!

