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Grundloven underskrives
Tusind tak for en fantastisk valgkamp.
Fredag den 15. september 2011 blev min hverdag med et
forandret. For netop den dag, dagen efter folketingsvalget,
kom det gode forløsende budskab om, at jeg var blevet
valgt som folketingsmedlem. Den endelig melding kom på
TV Midt/Vest, hvor jeg var samlet med mange andre midtog vestjyske kandidater.
Jeg var naturligvis ikke alene. For som i hele valgkampen
var jeg omgivet af gode venner, brave frivillige og trofaste
socialdemokrater. Det var jeg naturligvis rigtig, rigtig glad
for. Men allerbedst af alt er, at jeg gennem hele
valgkampen har været støttet af hundredvis af frivillige,
familien, venner, bestyrelsen, byrådsgruppen, Henning
Gjellerod og Jens Peter Vernersen. Og ikke mindst af min
Kampagnechef Dan Holt og Kampagneansvarlige Martin
Laursen. Alle som en, har været med til at gøre
valgkampen i Holstebrokredsen til noget helt specielt og
uovertruffen. Uden jer, var jeg aldrig blevet valgt med så
enormt flot personligt stemmetal. Tusind tak.
Med venlig hilsen
Annette Lind

Ny ordfører for Landdistrikterne og Øerne

Oktober 201

Ny ordfører for Landdistrikterne og Øerne
Og så begyndte hverdagen. Helle Thorning-Schmidt blev
valgt
som
Danmarks
nye
statsminister
i
en
socialdemokratisk ledet regering. Det er jeg rigtig tilfreds
med. Det har vi kæmpet for i 10 år, hvor vi har været
underlagt en meget enerådende og liberal regering.
Efter mange dage i ”Tårnet” kom S-SF og R ud, med en ny
regering og et nyt regeringsgrundlag. Alt i mens forsøgte
vi nyvalgte at finde vore ben. Det var svært.
På min nye plads i Folketingssalen

Men så blev ordførerposterne og opgaverne fordelt, og
så fik hverdagen pludselig rigtig god mening. Efter eget
ønske blev jeg den socialdemokratiske ordfører for
Udvalget for Landdistrikter og Øer. Et område jeg
forventer mig meget af i det nye ministerium. Desuden er
jeg blevet næstformand i Forsvarsudvalget og ordfører for
Redningsberedskabet. I denne uge har vi netop indgået
en ny etårig bred politisk aftale på beredskabet.
Der er opgaver nok at tage sig til. Foruden
ordførerskaberne, sidder hvert medlem i en række udvalg,
hvoraf mine bl.a. er Børn og Uddannelsesudvalget og
Kommunaludvalget.

Motorvej og Politihovedkvarter
Vi skaber ikke vækst og nye arbejdspladser ved at
sidde på hænderne. Derfor har socialdemokraterne
med næste års finanslov sikret en vigtig fremrykning af
offentlige investeringer for 18,75 mia. kr. i veje, skoler,
sygehuse, boliger og miljø. Det vil kickstarte dansk
økonomi igen, så vi får skabt vækst og job her og nu.
Den tidligere regering efterlader en økonomi, der har
det værre end hidtil antaget. Det gør blot en kickstart
af økonomien endnu vigtigere og mere aktuel. En
kickstart er også fuldt ud økonomisk ansvarlig. Det er
nemlig investeringer, som under alle omstændigheder
skulle foretages indenfor en årrække. Det fornuftige i at
fremrykke disse investeringer til 2012 og 2013 er, at det
er nu vi har de ledige hænder i byggebranchen.
Kickstarten forventes at skabe 21.000 nye job over de
næste to år.

Side 2

HC Østerby, Transportministeren og jeg efter, at
aftalen om den nye motorvej faldt på plads.

I Vestjylland vil vi også komme til at mærke kickstarten af
dansk økonomi. Med fremrykningen af investeringer bliver der
nemlig nu sat gang i kystbeskyttelse langs den jyske vestkyst.
Det vil både sætte gang i efterspørgslen på arbejdskraft
samtidig med, at vi får sikret vores kyst.

En glad kvartet. Byggeriet af
Politihovedkvarteret bliver nu sat i
gang i Holstebro som en del af
Regeringens finanslov.

Det står også klart med den nye finanslov, at der nu kommer
en motorvej mellem Holstebro og Herning. Finansieringen af
motorvejen skal findes i en ny 2020 plan. Den tidligere regering
lovede motorvejen uden at sætte en krone af til projektet. I
den nye regering har vi nu taget ansvaret på os og siger klart,
at vi vil finde pengene til motorvejen, der vil være til stor gavn
for Holstebro og Vestjylland.
Også et nyt politihovedkvarter i Holstebro bliver nu en realitet.
Jeg havde sammen med borgmester H.C. Østerby arrangeret
et møde med Justitsminister, Morten Bødskov den dag
finansloven blev fremlagt. Politidirektøren i Holstebro Jens
Kaasgaard blev hasteindkaldt, og vi fik en god snak med
ministeren om nybyggeriet og tidsplanen for projektet. Om alt
går vel, står projektet færdigt om godt to år.Et nyt
politihovedkvarter i Holstebro er et vældigt løft for politiet,
men også til stor gavn for det vestjyske område med sikring af
mange statslige arbejdspladser.
De tiltag vi nu ser i vores område er ikke kommet af sig selv.
Det er store tiltag, som jeg har måttet kæmpe hårdt for, derfor
er det fantastisk at det er lykkedes. Derfor var dagen hvorpå
finansloven blev offentliggjort en rigtig, rigtig god dag for
Vestjylland, Socialdemokraterne og for mig.

Kontakt mig
Hvis du har ris, ros, idéer
eller kommentarer, er du
mere end velkommen til at
kontakte mig:
T: 33 37 40 70
E-mail: :annette.lind@ft.dk

Besøg min hjemmeside
her.

Klik og find mig på
facebook!

Danmark har fået en ny regering, der med investeringer i veje,
skoler, sygehuse, boliger og miljø, vil sætte gang i væksten og
beskæftigelsen igen – også i Vestjylland. Med den nye
finanslov sender vi Danmark videre.

