
Indbydelse – uanset partifarve 
 
 
 

Kære borgere i Rakkeby og omegn 
 
2013 er valgår, og det er altid en spændende milepæl som politikker. Lokallisten planlægger at 
lave "en tilbage til rødderne" turné - forstået på den måde, at intet område er for stort eller småt til 
at få besøg...........ingen sag er for stor eller for lille til at vende og diskutere. Alle synspunkter er 
velkomne - for ved at lytte og diskutere, får vi alle større forståelse for, hvad der rører sig lige 
præcis i vores lokalområde/by. 
 
"Nå....nu skal de bare ud at fiske stemmer igen...." - er der sikkert nogle der tænker, men det er 
faktisk et forsøg på at være bedst muligt klædt på, til de udfordringer, der ligger og venter ude i 
lokalområderne. 
 
 -  Skal hovedbyen - Hjørring - forfordeles, fordi det er vores "hovedstad"? 
 -  Skal der kæmpes for, der stadig er udvikling og service i byerne udenfor Hjørring? 
 -  Skal vi "samles" - for at være stærkere på landet? 
 -  Er der centraliseret nok - eller er det vejen frem at lave større enheder inden for flere områder? 
 -  Skal vi kæmpe - for en hver pris - for at bevare børnene tæt på lokalområdet? 
 -  Hvor vil man gerne bo som ældre borger? - nærmiljø eller større byer? 
 -  Er det i orden, at den kommunale service i de lidt tyndt befolkede områder, er lidt dyrere end i        
    byerne? - hvor der så måske er flere service- tilbud? 
 -  Er det i orden at.................................? 
 
Kun fantasien sætter grænser for hvad man kan diskutere og fylde os politikere op med. Og det er 
faktisk hele formålet, at komme ud og få en fornemmelse af, hvad det er for ting der fylder i 
dagligdagen - ting som vi måske ikke har øje på. 
 
Man skal altså på ingen måde være "lokallistemand/kvinde" for at deltage - kun interessere sig for 
sit nærområde, og være interesseret i at påvirke med store eller små emner. 
Vi planlægger mellem 15 - 20 møder ude i hele kommunen - og ser ikke så meget på om der 
dukker to eller tyve op - mere at vi får noget med i "kufferten" hjem, for at danne det bedst mulige 
grundlag, som måske kunne være, at dele sol og vind lidt mere lige rundt i kommunen. 
 
Det er svært at "støve" samtlige interessegrupper i kommunen op, så hører du/I nogen der ikke har 
fået en invitation - så giv den endelig videre. 
 
Mødet holdes i Spejdergården tirsdag den 8. oktober kl. 17.00 og forventes at tage en times tid. 
 
                                                       

LOKALLISTEN - for både land og by. 
 

…………….vær med til at klæde os bedst muligt på ……………… 
 

Sven Bertelsen og Kathrine Jensen 


