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POLITI
Af Mona Aaberg
moaa@berlingskemedia.dk

HOLSTEBRO: De fleste ken-
der fornemmelsen af at sidde 
i en varm bil, og når sommer-
temperaturer når op mod 30 
grader, så kan det få svenden 
frem på panden for de fleste. 
Lørdag omkring klokken 14 
modtog politiet en anmel-
delse om en hund, som sad 
lukket inde i en bil på parke-
ringspladsen ved Nørreport-
centret.

»Der er nogle, der ringer 
og fortæller, at der sidder en 
hund i en bil, hvor det er alt 
alt for varmt. Vi prøver at 
ringe til ejeren, men kan ik-

ke få kontakt, og da betjen-
tene kan se, at hunden har 
det skidt, og derfor beslutter 
politiet at slå ruden ind med 
politistaven og få hunden 
ud, hvorefter den får noget 
vand,« siger Lilian Jensen, lo-
kalpolitiet, Holstebro.

Et kvarters tid efter kom 
ejeren tilbage.

»Det er en ældre dame, 
som er meget forvirret. Hun 
er ikke vant til at have hund 
og syntes ikke hunden skul-
le ikke være alene hjemme. 
Hun havde ikke tænkt over, 
hvor varmt det var for hun-
den,« siger Lilian Jensen og 
opfordrer til, at man er op-
mærksom på ikke at lade si-
ne dyr sidde i en bil - men at 
hunden har det godt.

Betjent smadrer 
rude og redder hund

HOLSTEBRO: Om dagen må man godt - men om natten er det 
forbudt. Alligevel har der i weekenden været aktivitet i Holste-
bro Friluftsbad, hvor der natten til søndag og natten til man-
dag har været grupper af unge, som ikke kunne stå for fristel-
sen, og derfor er hoppet over hegnet og taget sig en dukkert.

»Man kan forestille sig, at der er alkohol indblandet, men 
jeg kan ikke sige med sikkerhed. Men det er en overtrædelse 
af ordensbekendtgørelsen,« siger Lilian Jensen, lokalpolitiet, 
Holstebro.

Unge taget i nattebadning
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Om dagen boltrer vandhunde sig i friluftsbadet, men om natten 
er det en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Arkivfoto

HOLSTEBRO: En 50-årig 
mand fra Holstebro blev 
fredag eftermiddag stoppet 
af politiet på Herningvej.

Her pustede han alko-
meteret op på 0,92, men det 
var langt fra den eneste for-
seelse. Manden kørte nem-
lig også uden styrthjelm, og 
samtidig var han i besiddel-
se af 20 gram hash.

Manden bliver derfor 
for ikke færre end tre for-
seelser.  Nemligt for at køre 
uden  styrthjem, for at køre 
i beruset tilstand, samt for 
at være i besiddelse af eufo-
riserende stoffer. 
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Knallertkører 
snuppet for 
tre forseelser

HOLSTEBRO: Natten mel-
lem fredag og lørdag er der 
anmeldt to indbrud på hen-
holdsvis Anna Anchers Vej 
og P.S. Krøyers Vej. Her er 
vinduerne brudt op og ty-
vene sluppet afsted smyk-
ker, kontanter, en compu-
ter og en flaske vodka.

Mellem fredag og søndag 
har der været endnu et ind-
brud på Anna Anchers Vej. 
Her er der forsvundet to 
manchetknapper, men det 
kan vise sig, at der kommer 
mere til listen, når det bliver 
endeligt opgjort.

Politiet opfordrer til at 
lave aftaler med naboerne 
om at holde øje med hinan-
dens huse, og at man forsø-
ger at få huset til at se bebo-
et ud, mens man er på ferie.
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Tre 
indbrud
i weekenden

leje og andre ting, der træk-
ker i den anden retning,« siger 
Thomas Danielsen og henvi-
ser til erfaringer fra udflytnin-
gen af Skat, den digitale ting-
lysning og miljøcentre.

»Så vi ser på flere parame-
tre og ikke kun på den priva-
te vækst,« siger Thomas Da-
nielsen.

Kan godt ligge i Holstebro
Det socialdemokratiske fol-
ketingsmedlem Annette Lind 
mener, at man skal tænke sig 
grundigt om, inden man flyt-
ter statslige arbejdspladser.

»Man skal ikke flytte no-
get, bare for at flytte det. Det 
skal kunne betale sig. Men 
når man opretter Udbetaling 
Danmark eller samler poli-
tiets administrative arbejds-

opgaver, så kan det godt lig-
ge i Holstebro,« siger Annette 
Lind.

Men med en ledighed på 
3,4 procent i Holstebro Kom-
mune, skal man dog passe på, 
med at flytte statslige arbejds-
pladser til området.

»Vi skal have gode rammer 
for private arbejdspladser, 
som er vigtige for området. 
Derfor kan det få konsekven-
ser, at man flytter arbejds-
pladser til et område med en 
lav ledighed,« siger Annette 
Lind, der i sidste valgperiode 
var medlem af Folketingets 
udvalg for landdistrikter og 
øer.

I Danmark ligger knap 
hvert tredje statslige job i Kø-
benhavn. På landsplan udgør 
beskæftigelsen i staten 7,7 pro-
cent af den samlede beskæfti-
gelse, mens den i København 
er 14,3 procent.

ARBEJDSLIV
Af Michael Sand Andersen 
og Anette Lund Andersen
mian@bergske.dk, anet@
bergske.dk

HOLSTEBRO: Udflytning af 
statslige arbejdspladser var et 
af de helt store emner i valg-
kampen - og statsminister 
Lars Løkke Rasmussen lovede 
dengang at nedsætte en »hur-
tigt arbejdende, tværministe-
riel arbejdsgruppe«. Gruppen 
fremlægger om to måneder en 
samlet strategi for placeringen 
af de statslige arbejdspladser.

Men det kan være skønne 
spildte kræfter. Det fastslår en 
analyse fra den uafhængige 
tænketank Kraka, skriver Ber-
lingske i dag. Statslige arbejds-
pladser har så godt som ingen 
effekt på den private vækst 
eller på antallet af private ar-
bejdspladser, konkluderer 
Kraka på baggrund af britiske 
studier af udflytning af 25.000 
job, svarende til 20 procent af 
de statslige arbejdspladser fra 
2004 til 2010. 

Ledende økonom i tænke-
tanken, Edith Madsen, forkla-
rer til Berlingske: 

»Til gengæld er der en nega-
tiv effekt i, at lokale lønninger 
stiger, hvis det er svært at skaf-
fe arbejdskraft i området. Det 
vil få prisen på varer, der pro-

duceres i området, til at stige 
og efterspørgslen til at falde. 
Samlet set er der ingen effekt 
– hverken negativ eller positiv 
på antallet af job i den private 
sektor. Effekterne opvejer hin-
anden.«

Intet nyt fra Kraka
Venstres landdistriktsordfø-
rer, Thomas Danielsen, me-
ner dog ikke, at der er noget 
nyt i oplysningerne fra Kraka.

»Der er masser af ulemper, 
men også masser af fordele 
ved at flytte de statslige ar-
bejdspladser ud. Denne un-
dersøgelse peger på én dårlig 
ting, fra én undersøgelse lavet 
af én professor. Den har vi også 
kendt til, men vi mener, der er 
andre ting som ægtefællejob, 
lavere sygefravær, lavere hus-

Tvivl om effekten af 
statslige arbejdspladser
I en analyse peger tænketanken Kraka på, at det har begræn-
set effekt at udflytte statslige arbejdspladser. Men lokale fol-
ketingsmedlemmer mener stadig, at det er en god idé.

Ifølge et britisk studie af 
udflytning af arbejdspladser 
har det en begrænset effekt. 
Annette Lind (S) mener ikke, 
at nye arbejdspladser behøver 
ligge i de store byer. Arkivfoto

TRAFIK
Af Jens Kirk Pedersen
jekk@bergske.dk

SDR. NISSUM: Både beboere 
og sommerhusejere er utål-
modige i forhold til at få anlagt 
en cykelsti på de syv kilome-
ter mellem Husby og Bjerghu-
se, hvor der cykler mange turi-
ster. Det er nemlig en smal vej, 
hvor der kører mange biler - og 
herunder lastbiler - i høj fart. 

Cykelstien langs Klitvej har 
før været med, når politikerne 
i byrådet har prioriteret anlæg 
af cykelstier, men hidtil er den 
endt som stedbarn. 

»Jeg erkender, at der er be-
hov for cykelstien, for det er et 
område med mange cyklende 
turister, og samtidig er det en 
træls vej. Men vi har ikke pen-
ge til cykelstien,« siger Gubber 
Kristensen (S), der er formand 

for byrådets tekniske udvalg.
Han har besøgt området, og 

den lokale cyklistgruppe har 
været til møde med teknisk 
udvalg.

Ved sidste års budgetaftale 

blev posten til cykelstier skå-
ret ned til en million kroner 
om året.

»Jeg håber, at vi igen får 
penge til cykelstier, når vi til 
august skal diskutere næste 

års budget. Vi har ikke glemt 
cykelstien ved Klitvej, for ide-
en er god nok,« siger Gubber 
Kristensen. 

Byrådsmedlem Aksel Gade 
(V) er fra området, og han sad i 
teknisk udvalg i sidste byråds-
periode. 

»De to næste cykelstier, 
som var på prioriteringsli-
sten, er langs Klitvej og en cy-
kelsti mellem Sevel og Mogen-
strup,« siger Aksel Gade, som 
er opmærksom på, at puljen 
til cykelstier er skåret ned, 
fordi kommunen har store 
anlægsudgifter til især skoler 
og sundhedscenter. 

»Jeg begræder, at der ikke 
umiddelbart er penge til cy-
kelstien langs Klitvej, og jeg vil 
arbejde for, at vi får flere pen-
ge. Jeg vil også gøre, hvad jeg 
kan for, at det er strækningen 
langs Klitvej, som bliver prio-
riteret højst,« siger Aksel Gade.   

Erkender behovet for cykelsti 

Polikere erkender behovet for en cykelsti langs Klitvej, men fore-
løbig mangler kommunen pengene. Privatfoto: Maarten Lerink.


