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Det har man fået ved at stemme Enhedslisten ind
byrådsmedlem for Enhedslisten i 
Mariagerfjord Kommune
Vester Alle 39, Hobro

Malene Ingwersen,

Arkivfoto: Martin Damgård

- I Enhedslisten er vi glade for, at der også var opbakning til 
vores forslag om, at kommunen tilslutter sig 
Solsikkeprogrammet, siger Malene Ingwersen som kommentar 
til Mariagerfjord Kommunes 2023-budget.

har et handicap, og kom-
munens ansatte på bibliote-
kerne, i Borgerservice og
andre steder med borger-
kontakt vil blive bekendt
med betydningen heraf.

Nøglesnore, kasketter og
andre solsikkemærker udle-
veres, på forespørgsel, af
kommunen. Erfaringerne
siger, at det vil gøre en
væsentlig forskel i kontak-
ten mellem borger med
særlige behov og personale,
og på den måde lette hver-
dagen for begge parter.

BUDGET: Enhedslisten sid-
der for første gang i byrådet
i Mariagerfjord. Det her har
man fået, i forbindelse med
budget 2023, ved at stem-
me Ø ind:

For Enhedslisten var det
et mål at finde penge til
Ungdomsskolen. De unge-
årgange vi har lige nu, har
holdt for i forbindelse med
corona og nedlukninger,
krig i Europa og nu også
energikrise og inflation.

Det er helt nødvendigt at
vi har noget at tilbyde de
unge mennesker i Maria-
gerfjord. At man ikke flytter
al aktivitet til Hobro, men
fx bevarer knallertkører-
kortundervisningen i Hads-
und.

Oprindeligt var ønsket
penge til at Ungdomsskolen
kunne holde åbent flere
uger, men pga. varmeudgif-
ter skar Ungdomsskolen,
som bekendt, ned fra to til
en åbningsdag om ugen.

Derfor er de ekstra penge,
det lykkedes at finde, givet
så Ungdomsskolen selv
pædagogisk kan beslutte

om det betyder flere uger
eller flere dage i ugen eller
en kombination og hvornår
på året der er åbent.

Formentlig kommer Ung-
domsskolen på fjernvarme
snart og kan tilbagerulle de
sparetiltag, de selv har måt-
te lave tidligere på året.

I Enhedslisten er vi glade
for, at der også var opbak-
ning til vores forslag om, at
kommunen tilslutter sig
Solsikkeprogrammet. Pro-
grammet handler om men-
nesker der lever med et
usynligt handicap.

De kan nu, via solsikke-
symbolet, signalere at de
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Betonskulpturer bidrager til
biodiversiteten
naha@dnmh.dk

Af Nadia Hansen

Foto: Mariagerfjord Kommune
"Ruinen" er placeret ved Rosendalskolen i Hobro. Væggene skaber mange miljøer med temperatur- og lysforskelle, så forskellige dyr og planter kan leve der.

Beton og biodiversitet lyder
måske ikke umiddelbart som
to ting, der går hånd i hånd.
Men resultatet af en
betonworkshop, som AMU
Nordjylland var vært for,
beviser, at det sagtens kan
være tilfældet.

På workshoppen deltog
200 ingeniør- og arkitektstu-
derende fra Aalborg Univer-
sitet og struktør-elever fra
AMU, som havde fået til
opgave, at skabe de flotteste
og mest funktionelle beton-
skulpturer under temaet bio-
diversitet.

Det var biologer fra Maria-
gerfjord Kommune, der hav-
de bestemt temaet, og beton-
kreationerne blev efterføl-
gende bedømt af en dom-
merkomité, hvor blandt
andre borgmester Mogens
Jespersen sad med ved bor-
det.

Biolog Mette Vesterhaab er
begejstret for de 19 beton-
skulpturer, som nu står
rundt om i kommunen.

- Dem har vi nu placeret
de steder i vores kommune,
hvor vi ønsker at sætte fokus
på biodiversitet. Vi bruger de
smukke figurer til at fremhæ-
ve allerede fantastisk natur
og fede biodiversitetsprojek-
ter skabt i samarbejde med
skoler, genbrugspladserne
og enkelte virksomheder,
siger hun.

Skulpturerne, der er udfor-
met som svampe, træstubbe,
honningbikuber, krokodiller
og meget andet, kan findes

forskellige steder i Hobro,
Arden, Mariager, Hadsund,
Als og Øster Hurup.

På skattejagt i naturen
Biolog Mette Vesterhaab

digt.
- Brug en efterårsdag på at

gå på jagt efter betonfigurer-
ne, eller fordyb dig blot i en
enkelt ad gangen, når du
bevæger dig rundt i kommu-

vokse til, måske blive grønne
og få mosser, og så håber jeg
bare, at musen, pindsvinet
og tudsen flytter ind i de flot-
te betonhuse. Det glæder jeg
mig til at følge.

opfordrer folk til at søge ud i
naturen og gå på skattejagt -
enten efter skulpturerne
eller i det plante- og dyreliv,
hver skulptur huser, og som
med tiden vil blive mere alsi-

nen, lyder det fra Mette
Vesterhaab, som tilføjer:

- Der vil vokse planter op
ad skulpturerne og ligge
bunker af visne blade rundt
om. De vil altså helt naturligt
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