
Uktarhedel tukkethed
og hastværk i molersagen
AF rNGER oG løRGEN sÅsy sroLe
BAKKEN 45. SUNDBY

Kære kommunalpolitikere,
Den 8. maj anmodede

den kommunale forvalt-
ning v. Michael Dicken-
son om, at vi fremsendte
det skriftlige materiale
vedr. den kitik, vi frem-
førte på mødet i Bjerg-
by den 6. maj. Vi sendte
materialet samme dag.
Og så hørte vi ikke mere
til det...
Den 21. maj foreligger

der referat fra møde i
udvalg f. teknik og miljø,
hvori omtales et notat
fra forvaltningen dateret
2O.maj 2014, som senere
viser sig at være en kom-
mentar til vores kritik.
Notatets indhold frem-
går imidlertid ikke af re-
feratet og foreligger ikke
som bilag. Vi ville have
fundet det naturligt, om
man uopfordret havde
tilsendt os dette notat
som orientering - men
det er aldrig sket, så-
ledes som det fejlagtigt
oplyses i MF d. 31. maj.
Notatet fremkommer
derimod først ved aktiv
søgning på kommunens
hjemmeside som bilag
til dagsorden for møde
i økonomiudvalget den
28. maj. Og det er - som
kommenteret i tidlige-
re åbent brev - ganske
bemærkelsesværdigt,
at forvaltningen i dette

rNGER oG |øRGEN sABy

notat har foretaget intet
mindre end en U-ven-
ding i forhold til den
sagsfremstilling, samme
forvaltning har givet i
hele det hidtidige for-
løb! Man giver os - om
end i ordrige omskrerme
vendinger og lidt "ind-
pakket"... - medhold i
væsentlige kritikpunk-
ter. Undtaget er dele af
spørgsmålet om erstat-
ning, hvor der fortsat
resterer divergerende
opfattelser. Man note-
rer sig desuden, at der i
notatet er en påfalden-
de flittig brug af ordene

"formentlig" og "måske"
- uagtet sagsbehandlin-
gen nu er forløbet over
ikke mindre end fem år!
Finder I det som po-

litikere ikke en "anelse
ejendommeligt'l at for-
valtningen hen over nat-
ten og i forlængelse af
mødet i Bjergby således
kan vende 180 grader
rundt? og at man på af-
gørende punkter ikke
kan komme nærmere
end til "formentlig" og
"måske"? - er det ikke
en anelse foruroligen-
de? - er det et sikkert og
troværdigt grundlag for

Forvirringen om molerind-
vindingen ved Stærhøj har
aldrig været større, mener
lnger og førgen Såby. Arkiv-
foto

vidtrækkende politiske
beslutninger?
I anmoder om en eks-

tern juridisk vurdering
af notatet af 20. maj
(som er udfærdiget i for-
længelse af og baseret på
vores kritik) - men I an-
moder ikke om en eks-
tern juridisk vurdering
afdet efter vor opfattelse
helt fejlagtige grundlag
for hele det hidtidige
sagsforløb baseret på
forvaltningens indstil-
ling dateret 28. novem-
ber 20tl!

Og nu skal det pludse-
lig gå stærkt - så stærkt,
at man end ikke afuen-
ter udfaldet af den øn-
skede eksterne juridi-
ske vurdering af selve
retsgrundlaget. Og man
opfordrer samtidigt så
inderligt borgerne til at
fremsende bemærknin-
ger til WM-rappoften,
i hvilken Bjergby-ruten
fortsat anføres som den
primært foreslåede
samtidigt med, at der via
pressen udtrykkes poli-
tisk hensigt om at ville
føre trafikken udenom
Bjergby - det fremgår
blot ikke afnoget referat.
Så forvirringen og usik-
kerheden er større end
nogensinde!
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