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København forbyder el-løbehjul
FORBUD /// Torsdag besluttede et politisk flertal bestående af So-
cialdemokratiet, SF og Enhedslisten i Københavns Borgerrepræ-
sentation, at det fremover kun skal være muligt at leje el-løbehjul
fra butikker, men ikke fra gaden i Indre By og størstedelen af bro-
kvartererne Vesterbro, Nørrebro og Østerbro. Teknik- og miljøborg-
mester Ninna Hedeager Olsen (EL) mener, at det offentlige rum
kan bruges på mere fornuftige ting.
– Løbehjulene har skabt store frustrationer for københavnerne,
fordi de gennem halvandet år nu har spærret både fortove og cy-
kelstier og dermed skabt farlige situationer for både cyklende og
gående. Samtidig har de skabt utryghed på cykelstierne, fordi vi
ikke har plads til endnu flere trafikanter på vores i forvejen travle
cykelstier, har hun tidligere udtalt.
I Valby, det centrale Amager, Sydhavnen og Nordvestkvarteret vil
løbehjul stadig være tilladt. Radikale Venstre var sammen med de
borgerlige partier imod forbuddet, som vil gælde fra 1. januar.•

Styrelse vil gøre lokale
virksomheder grønnere
KLIMA ///Erhvervslivet har
mere fokuspå forretning endpå
energibesparelse. Sådan lyder
det i enundersøgelse fra kom-
munerneom,hvordandet går
medat fremmeklimaindsat-
ser i lokale virksomheder.Nu
harEnergistyrelsenudgivet
en guidemed ideer til, hvor-
dankommunernekan ramme
virksomhedernemest effek-
tivt. 1. oktober åbnede styrelsen
for ansøgninger fra ennypulje,
hvor virksomheder kan få støtte
til energiforberedende tiltag.•

Landets første
arkitekturborgmester
ARKITEKTURPRIS ///Der har væ-
retmeget fokus på arkitektur i
udviklingen afKøge de sidste 25
år. Det har blandt andet været
på grund af borgmesterMarie
Stærkes (S) bevidste brug af ar-
kitektur somomdrejningspunkt
i byudviklingen – senestmed
KøgeNord Station.Derfor har
Arkitektforforeningen på arki-
tekturens dag d. 6. oktober kåret
Marie Stærke til Danmarks før-
ste arkitekturborgmester. Borg-
mesterprisen vil fremover blive
uddelt en gang omåret.•
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Det lykkedes lige akkurat tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansen at blive valgt somVenstres spidskandidat til borgmesterpo-
sten i Kolding. Med 245mod 235 stemmer trak hun det længste strå i kampenmod byrådsmedlem Jakob Ville. Det skete på et
opstillingsmøde i Sydbank Arena, hvor kun omkring 100medlemmer varmødt op, og hvor alle deltageremåtte bæremundbind. •
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Flertal meldt til Ankestyrelsen
ANKESTYRELSEN /// I Odsherred vil SF, Radikale Venstre og Enheds-
listen have det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen til at vurdere
lovligheden af, at deresmedlemsforslag blev pillet af byrådets
dagsorden uden behandling. De tre partier havde stillet et forslag
om, at kommunen skulle skrive til udlændinge- og integrations-
minister Mattias Tesfaye (S) ogmelde sig klar til at tage imod
uledsagede flygtningebørn fra Moria-lejren i Grækenland. Inden
byrådsmødet 6. oktober havde byrådsmedlemAllan Andersen (S)
kontaktet borgmester Thomas Adelskov (S)med en opfordring om
at fjerne forslaget fra dagsordenen uden drøftelse eller behandling
i byrådet. 22mandater stemte for ikke at behandle sagen, og de tre
forslagsstillere stemte imod. Flertallets begrundelse for ikke at be-
handle sagen var, at spørgsmålet er af landspolitisk og international
karakter og derfor ikke et emne for byrådet. •

Garvet S-spidskandi-
dat genopstiller ikke
JohnSnedker har været
Socialdemokratiets spids-
kandidat i Esbjerg ved tre
valg i træk,mennuhar
hanmeddelt, at han ikke
genopstiller.Hanhar i
længere tid været utilfreds
meddenpolitiske linje,
som, hanmener, har været
under pres i både byråds-
gruppen og i den lokale
partiorganisation, fortæl-
ler han til JydskeVestky-
sten. John Snedker har
gennemsin tid i byrådet
stået for en samarbejdende
linje, hvilket førte til det
bedste resultat for partiet
vedKV17, hvor hanmodtog
6.860 personlige stemmer,
og partiet fik 11mandater.
John Snedker blev byråds-
medlem første gang i 1982,
hvor han sad til 1994. I
2006 gjorde han comeback
og var spidskandidat ved
kommunalvalgene i 2009,
2013 og 2017. Socialdemo-
kratiets nye spidskandidat
i Esbjerg er JakobLykke.•

’ 22.870
Den samlede bestand af

kommunale person- og vare-
biler, hvoraf 12.333 er dieselbiler,

og 1.242 er elbiler
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Fremads lokalpolitiker
bliver løsgænger
LØSGÆNGER /// Stifterne af det
borgerligemidterparti Fremad
harmeddelt, at de nedlægger
partiet. Det betyder, at parti-
ets eneste kommunalpoliti-
ker, Kåre Traberg Smidt, nu vil
være løsgænger i Københavns
Borgerrepræsentation.
– Jeg har trodset gode råd og
vejledning omat skulle vælge
det sikre i formaf et andet parti.
Men ideen var jo god, projektet
lige i øjet, og alle tankerne bag
var samfundsmæssigt relevante
ogmeget nødvendige, skriver
han blandt andet påFacebook.•

Aarhus politianmelder
boligdirektør
FYRING ///BoligselskabetØstjysk
Bolig, somadministrerer 2.700
boliger i Aarhus og Skanderborg,
skal have ny direktør. Det sker,
efter AarhusKommunes tilsyn
medde almene boligselskaber
har anmeldt direktøren, Allan
Søstrøm, formuligt underslæb.
En intern revisionsrapport vi-
ser, at Allan Søstrømkanhave
modtaget private ydelser for
mere end 370.000 kroner, hvoraf
nogle af pengene efterfølgende
er tilbagebetalt. AarhusKom-
munehar nu overdraget sagen til
Østjyllands Politi.•

Odense lykkes
med hjemløshed
HJEMLØSE ///Otte ud af ti udsat-
te borgere i Odense bor fortsat i
egen bolig tre år efter deltagelse
i en kommunal indsats. Det vi-
ser en ny rapport fra VIVE, Det
Nationale Forsknings- og Ana-
lysecenter for Velfærd, somhar
undersøgt den såkaldteHou-
sing First-indsats, som kom-
munen har anvendt siden 2010.
Med enHousing First-tilgang
tilbydes udsatte borgere en bo-
lig, som de kan betale, og sam-
tidig får de enmålrettet social
bostøtte. Det sker i samarbejde
mellem kommunen og de alme-
ne boligselskaber. Ifølge VIVE’s
rapport bør kommunerne be-
tragte den dyre indsats som en
investering, for selvomudgif-
terne til indsatser og ydelser
stiger op til boligplaceringen,
falder disse udgifter igen i årene
efter en placering, når borgerne
bliver boende. Rapporten er fi-
nansieret af Realdania, der har
engageret sig i bekæmpelsen af
hjemløshed gennemHjem til
Alle Alliancen.•

Nu
kender
jeg jo

ikke den fulde
historie,mendet,
jeg kan sige, er, at
en håndpåmit lår
ikke ville få den
slags konsekven-
ser for nogen.
Byrådsmedlem iAarhusEva
BorchorstMejnertz (R) til Århus
Stiftstidende.OmMortenØster-
gaards exit sompartileder.

JOHN SNEDKER
Tidligere spidskandi-
dat for S i Esbjerg


