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Ny REGERING
- NY RETNING
v/ Leif Lahn Jensen, MF.
Vi er rigtig mange, der har ventet på en ny retning i
Danmark. En bedre retning og ikke mindst en mere retfærdig retning. Dette krævede dog også en ny regering,
og det har vi fået. En regering som de første 100 dage
har sat de ting på dagsordenen, som betyder så meget
for os socialdemokrater, og som vi altid har kæmpet for
igennem 100 år. Mindre ulighed, et Danmark for alle, og
et land, hvor vi mener, det kan svare sig at investere i
det enkelte menneske.
Lad os starte med regeringens finanslov, som er et godt
eksempel på den vej, den socialdemokratiske regering
vil gå i den kommende tid.
Hovedoverskriften i forslaget er bedre velfærd, mere
tryghed, uddannelse til flere, betalt af dem som i forvejen har nok.
Økonomiaftalerne med kommunerne og regionerne var
rigtig gode og gav velfærden et stort løft ude ved den
enkelte borger, samt en bedre tryghed til os alle, hvis
uheldet rammer os, og vi bliver indlagt på sygehusene.
Det er meget sjældent, at høre de kommunale politikere
rose en aftale så meget, og læg især mærke til Stephanie Loses (formand for regionerne og Venstre kvinde)
udtalelse om, at det er et historisk løft til sundhedssystemet.
Ikke nok med det, så har vi sat penge af til at ansætte 1.000 flere sygeplejerske, netop for at sikre et bedre
sundhedssystem, men også for at sikre bedre arbejdsforhold på hospitalerne.
Tryghed er ikke kun et spørgsmål om en god behandling, hvis vi bliver syge, men også et ønske om at kunne
gå frit og trygt på vores gader, og få hurtig hjælp af
politiet, hvis det bliver nødvendigt. Derfor har vi afsat
1,2 mia. kr. over de næste 4 år til flere politibetjente, for
netop at lukke det besparelseshul, som de borgerlige
skabte, men også for at sikre flere gode betjente.
Danmark er et rigt land, men hvis vi fortsat sparer på
uddannelserne, som den borgerlige regering har gjort i
mange år, vil vi ikke blive ved med at være det. Derfor
har vi afskaffet de sparekrav, der har ramt vores uddannelser i hele landet, netop for at sikre endnu flere dygtige unge mennesker og sikre, at vores arbejdsstyrke
forsat er en af de dygtigste i verdenen. Deres viden og
kompetencer er vores alles fremtid, og det er absolut
det dummeste at nedprioritere dette.

betaler og deltager i det fællesskab, der er så vigtig for
os.
Tilbage til det sidste jeg mangler - regeringens forsøg
på at skabe mindre ulighed, som har været støt stigende de sidste mange år.
Der er blevet flere fattige mennesker i Danmark på
grund af det meget uretfærdige kontanthjælpsloft, som
den borgerlige regering stod i spidsen for. Denne ydelse går vi imod, og tilfører flere midler til dem, som har
mindst og især børnefamilierne, fordi vi ikke vil finde
os i, at der bliver flere og flere fattige børnefamilier i
Danmark. Derudover tilfører vi yderligere 1,3 mia. kr. til
indsatser for socialt udsatte borgere.
Alt dette skal betales, og her er det at ulighedsdebatten for alvor bliver synlig. De, der kommer til at betale, er de rige arvinger, som skal arve mor og fars
store virksomhed, samt en fastholdelse af et loft på
aktiesparekontoen. Det er dem, der har en mobiltelefon, betalt af arbejdsgiveren og virksomheden, som har
ansatte, der er sygemeldte over en længere periode.
Sagt med andre ord, de, der skal betale for et mere lige
samfund med en bedre velfærd og tryggere rammer til
os alle, er dem, der} i forvejen har meget.
Jeg mener, vi er på rette vej med at opbygge vores
samfund, som vi ønsker det. Vi kan ikke gøre det hele
på det første år, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at
vi nok skal få drejet det i en mere retfærdig retning og
skabe et bedre samfund, end vi havde før sidste valg.

De ting, jeg har nævnt her, er som sagt en del af vores
finanslov og vil være med til at skabe et bedre samfund.
Et samfund som bygger op på fællesskabet og sikre, at
vi alle passer på hinanden.
Den fælles indsats og tillid til hinanden er dog udfordret
af et skattesystem, der ikke virker. Derfor er en af de
vigtigste opgaver for den nye regering at genoprette
tilliden til vores skattevæsen, så vi har tillid til, at vi alle
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Siden sidst
i Byrådet
Af Michael Stegger Jensen,
formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe

Efteråret er ved at være gået, og vi er på vej mod
juletid. Derfor er det tid til årets sidste opdatering fra
byrådsgruppen. Jeg vil i det følgende beskrive, hvordan budgetprocessen var i år, men først en status på
økonomien i Syddjurs Kommune, som den ser ud her
i begyndelsen af november.
Økonomi

Budget 2020

Da seneste medlemsblad udkom i september, gjorde jeg rede for kommunens økonomiske situation
på daværende tidspunkt. Jeg skrev blandt andet, at
der var budgetoverskridelser og forklarede hvorfor.
Siden har det desværre været nødvendigt at overskride budgettet igen.

Processen omkring budget 2020 var meget komprimeret.

Lige nu står vi og skal godkende tillægsbevillinger for
cirka 50 mio. kr. på byrådsmødet i november måned.
Det betyder, at vi betaler 50 mio. kr. nu, og de vil
påvirke kassebeholdningen i negativ retning i et helt
år. Der er allerede taget højde for den regning i budget 2020, men hvis vi venter med at betale, ville det
kunne medføre serviceforringelser for 50 mio. kr. til
næste år. Det ønsker vi ikke.
Sidst forklarede jeg, at årsagen til budgetoverskridelserne blandt andet skyldes pengeoverførsler fra
tidligere, samt forsinkelse på byggerier.
En årsag til de nye budgetoverskridelser er, at de investeringer, vi satte i gang med budget 2019, og som
skulle styrke økonomien på sigt, ikke har haft den
ønskede virkning fra begyndelsen.
Et eksempel på det er, at vi omlagde Lindebo i Mørke
til at huse voksne autister, så de kunne være tæt på
deres familie, og vi oprettede 10 pladser til formålet.
Fra forvaltningens side har man sat fuldt personale
på fra dag 1, selvom der kun var tre beboere i den
første tid. Frem til nu hvor der endelig er ved at være
fyldt op, har det kostet os ni mio. kr. Dette har vi i
Byrådet kritiseret, og vi har forlangt, at der strammes
op over hele linjen.
Som politiker står jeg og føler mig vildledt af de tal, vi
har fået undervejs, og dette bliver der nu gjort noget
ved, så vi får en opdatering hver måned, ligesom vi
med det kommende budget har bedt om løsningsforslag, hvis der bliver overskridelser på nogle af de
områder, der er svære at styre. For en anden del af
forklaringen på den situation, vi er havnet i, er, at vi
har fået flere enkeltsager, der koster meget. En enkelt borger koster eksempelvis 5 mio. kr. om året. Det
er mange penge på et i forvejen presset budget.
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Torsdag d. 26. september fik vi direktionens oplæg.
Fire uger senere, torsdag d. 24. oktober, satte jeg min
underskrift på det færdige budget, som repræsentant for Socialdemokratiet.
I den periode havde vi budgetmøde i partiet, borgermøde i Kolind og Facebook-borgermøde digitalt.
Derudover blev der indgivet et godt stykke over 100
høringssvar. Det med borgerinddragelse mener vi
alvorligt, og vi var også på besøg i Thorsager, hvor
hele 54 personer var mødt frem til åbent gruppemøde. Her gjorde vi klart, at vi vil beholde skolen i byen,
ligesom vi vil beholde ti folkeskoler i Syddjurs Kommune.
Det store arbejde for os i Byrådet begyndte med to
dages budgetseminar på Fuglsøcentret. Sidste år fik
vi en grundig indføring i processen, da vi var 12 nyvalgte med, men i år gik vi i gang med det samme.
Seminaret var delt op, så alle udvalg fik en halv til en
hel times forberedelse i partigruppen (Mette Foged
(Å) var med i vores), og derefter mødtes vi i plenum,
hvor jeg fremførte vores holdninger til de enkelte
områder.
Til slut på seminaret skulle jeg indberette vores
standpunkt på hver enkelt budgetblok, samt tilføje
ekstra forslag. Her havde vi i Socialdemokratiet 11
ekstra forslag.
Herefter begyndte de egentlige forhandlinger, hvor
der var booket fem eftermiddage til at nå til enighed. Efter tre eftermiddage var vi nået gennem alle
budgetblokke, og vi var nu helt klar over, hvor der
var uenigheder mellem partierne. På den fjerde dag
nåede vi langt. Mange kompromiser blev lavet, og
der blev givet og taget, så vi på den femte dag kunne
møde op og få løst de sidste knaster. Efterfølgende
skrev vi elleve siders budgetbemærkninger, hvor der
blev forklaret i detaljen om det netop vedtagne budget.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at budget
2020 er et kompromis, hvor det handler om at begrænse besparelserne. Set i det lys er jeg tilfreds med
resultatet. Det er ikke rart at skulle spare på skolerne.
Det er det heller ikke at skulle nedjustere nogle tiltag
på ældreområdet. Men i forhold til det oplæg vi fik,
har vi leveret forbedringer på begge områder. Det er
vi glade for i Socialdemokratiet!
Af egne forslag der kom med, vil jeg nævne:
 En halv mio. kr. ekstra til cykelstier, så der nu er 2,5

mio. kr. i alt.

 Stop for brug af pesticider på offentlig befæstede

arealer (Vi er i top ti over de kommuner, der bruger
mest!).

 En mio. kr. til en klimafond med udgangspunkt i

FNs 17 verdensmål.

 Effektivisering af brugen af kommunens biler vur-

deret til at spare en halv mio. kr. (der er igangsat
en stor undersøgelse af dette, hvor resultatet
kommer i starten af 2020).

 En budgetbemærkning om at brugen af eksterne

konsulenter skal mindskes. Vi tror på, at Syddjurs
Kommunes medarbejdere rummer flere evner og
vil hellere gøre brug af dem.

Vi er også glade for, at der denne gang er syv ud af
otte partier, der bakker op om budgettet, og 26 medlemmer ud af 27 i byrådssalen. Desværre fik vi ikke
Enhedslisten med. Da vi er i valgforbund med dem,
ærgrer det mig, men de ville ikke røre ved folkeskolerne, og da de ikke kom med andre forslag til at finde
penge, der skulle spares, forlod Jesper Yde forhandlingerne på den sidste dag. I modsætning til under
den tidligere borgmester blev Enhedslistens forslag
ikke pillet af budgettet, men fik lov at bestå. Dette
viser efter min mening forskellen på den tidligere og

den nuværende borgmester. Ole Bollesen gjorde det
fremragende, og det var især på grund af ham, at vi
fik det brede forlig. Modsat sidste år var der i år en
oprigtig lyst og vilje hos Venstre, Konservative og De
Radikale til at være med. Dette medførte et bedre
samarbejdsklima, og gjorde det nemmere for Ole at
samle trådene.
Jeg håber og tror, at dette budget holder. Og jeg håber, at det kan give os noget ro til at lave politik og
ikke ”slukke ildebrande”. Det har der været for meget
af det forgangne år.

Tusind tak for støtten i 2019
Til slut vil jeg gerne takke gruppen for det sidste år.
Jeg synes, vi har rykket os langt; dette særligt bevist
i budgetfasen, hvor vi var mere og bedre forberedte
end sidste år, og hvor vi i år fik sat et større aftryk.
Også i byrådssalen er alle otte byrådsmedlemmer
blevet mere sikre, og vi er kommet endnu mere ind i
sagerne og kommer mere til orde.
Jeg bliver spurgt, om vi ikke vil svare mere aggressivt
igen på de angreb, især Venstre kommer med både i
medier og i byrådssalen. Dette gør vi på vores måde,
det vil sige baseret på fakta og med ordentlighed og
kant, og det vil vi fortsætte med.

Og til dig, kære medlem.
Tak for din interesse og støtte i vores arbejde. Vi er
stolte af, at vi har det bedste bagland i Danmark i Socialdemokratiet. Hvis vi ikke har mødt hinanden endnu, så håber jeg, det sker i det kommende år. Vi kan
altid bruge flere aktive medlemmer, og der er flere
små projekter, som du kan begynde med at være en
del af. Kontakt gerne mig for nærmere information.
(Kontaktoplysninger på side 2.)
Glædelig jul og godt nytår!

Indflydelse
Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik i Syddjurs Kommune ved at deltage i de åbne gruppemøder,
der holdes før byrådsmøder og udvalgsmøder. Alle er velkomne.
Gruppemøde før byrådsmøde
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

d.
d.
d.
d.
d.
d.

27.01
24.02
23.03
27.04
25.05
22.06

Gruppemøde før udvalgsmøder
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

d.
d.
d.
d.
d.
d.

13.01
03.02
09.03
13.04
11.05
08.06

Hvis man vil deltage i gruppemøde før byrådsmøde, skal man ikke tilmelde sig.
Hvis man vil deltage i et gruppemøde før udvalgsmøder, skal man tilmelde sig hos:
Gruppeformand Michael Stegger på mail: micsj@syddjurs.dk eller tlf. 2372 8678.
- Her kan man også få oplyst mødested og tidspunkt Som hovedregel holdes møderne mandage kl. 19.00 i 3F, Solsortevej 9, Rønde

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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Familie
og institutioner
Af Michael Aakjær,
medlem af Udvalget for familie og institutioner

Allerede forud for forhandlingerne var der snak om
skolerne. Det handlede både om tildelingsmodellen, der
med sine to ”knæk” omfordeler pengene mellem de 10
eksisterende folkeskoler i kommunen. Og det handlede
om grundprisen pr. elev.
Når vi så mod vores nabokommuner og de kommuner, som
vi typisk sammenligner os med (bl.a. Favrskov, Faxe, Hedensted, Svendborg), så er hver skoleelev tilsyneladende dyrere her i Syddjurs end i de andre kommuner. Derfor var det
forventeligt, at skolernes budget ville blive en central del af
budgetforhandlingerne. Skolerne kunne se ud til, sammenlignet med andre kommuner, at kunne drives billigere, hvilket vi har behov for, da andre områder udfordrer os.
Vi har – desværre – ikke råd til det hele og særligt socialområdet inden for både børn og voksne har været og er
svært at styre. Det er et område, hvor budgetterne i stort
set samtlige danske kommuner udfordres. Det skyldes bl.a.
mange års udsultning fra statens side. Pengene til en større og større opgave er ganske enkelt ikke fulgt med gennem de seneste mange regeringskonstellationer. Vi håber
den nuværende socialdemokratiske regering retter op på
det. Men indtil da er det vores udfordring. Og det er en udfordring, som skal løses - også i 2020 budgettet.
I Socialdemokratiet ville vi gerne give så meget ro som
muligt til skolerne og fandt administrationens budgetoplæg noget voldsomt på familie- og institutionsområdet
(FI). Vores perspektiv var - særligt pga. den megen snak
om Favrskovs tildelingsmodel - at bevare den nuværende
knækmodel og så vidt muligt også det nuværende beløb
på elevtildelingen. Det ville vi, fordi vi ønskede at blive klogere på årsagerne til forskellen mellem de to kommuners
tildelingsmodeller. For hvad indeholder elevprisen i Favrskov egentligt? – det ved vi faktisk ikke helt endnu. Vi ved
at kommunerne på mange områder ligner hinanden, men
skolerne, eleverne er forskellige.
Når økonomien i Syddjurs er presset, og vi som ansvarligt

Medindflydelse
Demokrati
Ansvar
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parti skal forholde os seriøst til vores udgifter, og vi samtidig skal skabe en fair fordeling af borgernes penge - og
dermed en god velfærd, så indså vi, at en sænkelse i prisen
pr. elev blev nødvendig, og at der kunne skabes et forlig
omkring det. For uanset flere års statslig nedprioritering af
de kommunale budgetter kan vi ikke bare lukke øjnene og
håbe på, at enten en udligningsreform - som vi ikke ved,
hvornår kommer, eller hvad vil bringe med sig - eller en
finanslov, tildeler os endnu flere velfærdsmidler.
Vi har hævet prisen for de elever, som hver skole får visiteret videre til Pindstrupskolen. En pris som skolerne
selv betaler. Det er et incitament, der er aftalt for at styrke inklusionen af specialklasseelever på skolerne – vel at
mærke den del som kan lade sig gøre! Det vil fortsat være
med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) som samarbejdspartner. Derved reduceres kommunens omkostninger til kørsel, penge der tilbageføres skolernes budget, og
Pindstrupskole vil dermed forhåbentligt også over de næste år opleve, at deres eksisterende bygninger kan rumme
antallet af elever.
Vi kritiserede også den udsultning af socialområdet, der
var pågået, og ønskede flere penge afsat. Det endte med
en regulering i 2020 budgettet på 9 mio. Altså en tilførsel
af midler, hvilket er positivt. Men vi ved ikke med sikkerhed
om det er nok. Vi ved dog, at havde vi godkendt et forslag
fra administrationens side på 11 mio. kr., så skulle der være
fundet yderligere 2 mio. kr. inden for FI området. Og skulle
det så have været fundet på skolerne – det ville vi ikke
være med til.
Vi tilfører også 14 mio. på børneområdet via en demografiregulering. Det er nødvendigt. Der er et kraftigt stigende
børnetal i Syddjurs. Vores daginstitutioner er pressede, og
antallet af børn pr. pædagog i Syddjurs er ikke så god som
hverken landsgennemsnittet eller i de kommuner, som vi
sammenligner os med. Men det er ikke alarmerende ringe,
vi er ret tæt på de andre. Men vi skal polstre os på området, vi kan gøre det bedre end tidligere - og vi skal være
forberedte på, hvis der kommer et krav via finansloven om
minimumsnormeringer i daginstitutionerne, hvilket de 14
mio. dog ikke vil kunne garantere. Vi har også med budget
2020 bevaret både klubtilbuddene og det specialpædagogiske
team, og vi sikrer det eksisterende antal folkeskoler i kommunen, som det allerede er blevet nævnt. Det bliver vi nødt til,
hvis vi vil bevare ideen og målet med, at tilflytning til kommunen skal fortsætte, og hvis den tilflytning skal gælde hele kommunen. Og for at bevare de skoler, kræver det en solidarisk
tildelingsmodel. Den har vi bevaret – for nu.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

Sundhed, ældreog socialområdet
Af Jan Fischer,
formand for Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet

BUDGETTET er i hus efter et godt stykke arbejde
fra vores dygtige forhandlere Michael Stegger &
Christian Haubuf flankeret af vores borgmester Ole
Bollesen.
Alle partier er med i budgetaftalen på nær Jesper
Yde fra Enhedslisten. Man kan sige, han var med i
lang tid, men besparelser på skoler m.m. er jo ikke
Enhedslistens kop te, men det kunne jo være rart,
at han så kom med andre forslag, men de kom ikke.
Det er ingen hemmelighed, at på mit område, Sundhed – Ældre og Socialområdet for voksne, har vi været særdeles udfordret. På voksen-socialområdet er
enkelte personers sager blevet virkelig dyre. Et eksempel:
En udviklingshæmmet, der har kostet ca. 3.900 kr. pr.
dag = 1.423.500 kr. pr år, bliver fra den ene dag til den
anden syg m.m., og i Syddjurs kan vi ikke længere
passe borgeren, som således skal passes andet sted.
Prisen er nu 23.000 kr. pr. dag (vild pris) = 8.395.000
kr. pr. år. Her får vi refusion fra Staten på ca. 2 mio. kr.
Vi får kun refusion, når udgiften er over 1 mio. kr. Det
er det, vi er oppe imod, også på andre sager, så det
budget man starter med er et SKØN på, hvad det var
det sidste år, og hvad vi forventer, udgiften bliver det
kommende år.
Men vi skal også være glade for, at vi alle lever længere. Der går længere tid, før vi skal bruge hjælp.
Her er udfordringen at planlægge rigtigt, men det er
svært.
Jeg har sagt til den kommunale administration, at de
er for optimistiske i deres budgetplanlægninger – de
satser for urealistisk. Jeg forventer, at de fremover
går mere i dybden med deres analyser. Administrationen bruger megen tid på at finde andre løsninger
til mindre priser.
Voksen socialområdet er stærkt udfordret, og der er
nu tilført 19,9 mio. kr. til 2020 og i overslagsårene,
men hver krone skal vendes og bruges fornuftigt.
Hvis vi ikke havde fået den saltvandsindsprøjtning
på 40 mio. kr. fra vores nye regering, kan I nok se, at
det vil ende i det rene ragnarok.
På ældreområdet forbliver Klippekortet, men med
en lille reduktion for dem, der bor på plejecentrene.
Deres ½ time pr. uge bliver sat ned til 20 min. Ja,
det tager lidt længer tid at spare op, men vi skal jo
også komme med forslag til besparelser, og det er

ikke med ondt for øje, at vi gør det, men af nødvendighed.
Så er der den med frivillige på aktivitetscentrene, der
nu skal laves til foreninger m.m. Der er rejst mange
høringssvar, og vi er ikke alle enige, om det er godt
nok. Men lad mig sige dette, ALT nyt er altid træls,
men giv det en chance. Vi har i budgettet sat 400.000
kr. af til at hjælpe det i gang på en god måde. Er der
noget, der er forkert, skal I sige det til mig, så vi kan
rette fejl i opstarten. (Mine kontaktoplysninger findes
på side 2)
Jeg er inviteret til Ebeltoft, hvor de også har aktivitetscentre, hvor de ældre mødes. Der er der lavet
foreninger, og de er meget glade for dette, og de
påtænker at starte flere op. Jeg vil snarligt besøge
dem og se, hvordan de gør, og måske kunne vi få et
samarbejde op at stå, så alle er glade og tilfredse.
Tak til jer alle for de gode samtaler, tak til byrådsgruppen for godt samarbejde, tak til bladudvalget for at
holde os i ørene, så der kommer artikler.
Tak til alle jer Socialdemokrater. Jeg ønsker jer en
Glædelig Jul & Godt Nytår.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

7

Budget 2020 for området
under Plan, udvikling og kultur
Af Ole S. Hansen,
medlem af Udvalget for plan, udvikling og kultur

Som det nok fremgår af andre artikler, var udarbejdelsen
af Budget 2020 svær.
I en situation hvor pengene er knappe og når der skal findes besparelser, er kulturen ofte ekstra udsat. Jeg vil i det
følgende lave en række nedslag.

Idrætspuljen
I forvaltningens forslag, var der et meget markant
forslag til besparelse på kulturområdet, nemlig en
fjernelse af Idrætspuljen på 2,5 mio. kr.
Idrætspuljen er en pulje, som de selvejende haller
kan søge ind i, når nye faciliteter skal etableres. En
meget vigtig pulje for de mange frivillige, der arbejder med at udvikle netop deres by indenfor sportsog fritidsområdet.
Det var absolut ikke et forslag, som vi socialdemokrater ønskede og det lykkedes heldigvis i forhandlingerne, at undgå denne besparelse.

DGI konsulent
På baggrund af et tæt samarbejde med DGI, laver
Syddjurs kommune og DGI en fælles ansættelse af
en medarbejder. Denne medarbejder skal ud i de enkelte foreninger og hjælpe med til styrke de lokale
tilbud og hjælpe med at få nye målgrupper med ind i
de lokale foreningsfællesskaber.
Denne udgift er dog ikke en budgetudvidelse, men
afholdt indenfor de eksisterende rammer

Kulturoplevelser for unge
Et andet resultat af budgettet, bliver en pulje til kulturoplevelser for unge på 250.000 kr. Intensionen er

at yde tilskud til unge, så de kan bruge kommunens
kulturtilbud i en slags klippekortordning.
Grundtanken i tiltaget er meget positivt og vi må
håbe, at de unge fremadrettet vil anvende dette fine
tilbud og på den måde skabe sig vaner som aktive
kulturforbrugere.

Maltfabrikken og byudvikling
Der er desuden fundet midler til færdiggørelsen af
det kommunale engagement i Maltfabrikken. Ligesom der er afsat 4 mio. kr. til at understøtte det store
byudviklingsprojekt “Ebeltoft i udvikling”.
Det bliver spændende, inden længe, at tage Maltfabrikken i brug og se, hvad de frivillige i Ebeltoft får
udrettet i samarbejde med kommunen.

Rønde campus
Endelig blev det af forligskredsen besluttet, at støtte
udvidelsen af Idrætsfaciliteterne i Rønde. Projektet
er en del af en større udvikling af Campus området
med henblik på at skabe et elitemiljø indenfor teamgym og badminton. Det samlede projekt støttes med
1 mio. i 2020 og 8 mio. i 2021.
Dette er en markant investering i kultur og fritidslivet
i kommunen.
Afslutningsvis må det konkluderes, at fritids og kulturområdet ikke blev reduceret i budget 2020, men
endog prioriteret på nogle konkrete områder. Dette
er efter min mening fornuftigt, også i en svær tid,
hvor budgettet desværre også indeholder markante
reduktioner indenfor andre områder.
Her er det vigtigt at bemærke, at hovedparten af investeringerne er anlægsinvesteringer, der jo ikke direkte påvirker driftsbudgettet i kommunen.
Endelig vil jeg gerne rose vores borgmester og vores
to forhandlere for at lande et budget i balance og
samtidig sikre opbakning fra 26 ud af byrådets 27
medlemmer. Det er ikke så ringe endda.
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Budget 2020 med fokus på natur, miljø og teknik og den brede bæredygtighedspalet
Af Anita Søholm, medlem af Udvalget for natur, teknik og miljø og bæredygtighedsudvalget
Det glæder mig, at forligskredsen med a
 fsæt
i Syddjurs Kommunes visions- og udviklingsstrategi, har øget fokus på den grønne omstilling og det brede bæredygtighedsperspektiv
gennem målsætningerne i De 17 Verdensmål
og tilhørende 169 delmål.

Følgende temaer er blevet prioriteret i
budgettet:
 Bæredygtige kommunale bygninger: Syddjurs Kommunes midler til bygningsvedligehold og genopretning af de bygningsmæssige rammer vil også omfatte investeringer i
solcelleanlæg i tilknytning til de kommunale bygninger.
Denne grønne omstilling af energiforsyningen i Syddjurs
Kommune er dog betinget af, at Regeringen får skabt
de lovgivningsmæssige rammer, som muliggør dette.
Lovgivningen på det område udgør i dag en afgørende
barriere for denne omlægning, hvilket er en stopklods
for mere bæredygtig energiforsyning af de kommunale bygninger. Ved nedrivning af kommunale bygninger
skal det vurderes, om materialerne kan genanvendes til
genbyg.
 Pulje til bæredygtige tiltag, jordfordeling og udnyttelse:
Der oprettes en pulje til medfinansiering af multifunktionel anvendelse af jord i overensstemmelse med FNs
verdensmål, og for at opnå støtte fra statens jordfordelingspulje. Puljen til bæredygtige tiltag, jordfordeling
og -udnyttelse skal understøtte naturgenoprettelse,
grundvandsbeskyttelse samt forbedre klimaet sideløbende med at have et effektivt landbrug. Der skal snarest planlægges og udpeges egnede arealer, samt at
der skabes partnerskaber mellem de eventuelle involverede lodsejere.
 Rig natur og klimaforbedringer: Borgerne i Syddjurs
Kommune er omgivet af fantastisk natur, og den skal
der passes på. Derfor vil Byrådet have fokus på, at Syddjurs Kommunes børn og unge får den nødvendige
dannelse i deres skoleliv. FNs verdensmål er et oplagt
læringstema for folkeskolerne at tage fat på, og de dygtige ledere og deres medarbejdere er allerede i gang
flere steder. Byrådet ønsker, at kommunen går forrest,
når det handler om at passe på og forbedre naturen.
Derfor har Byrådet store forventninger til, at der bliver
fulgt op på bæredygtighedsudvalgets arbejde, og der
bliver igangsat konkrete klimaforbedrende initiativer.
Der vil blive arbejdet med at opstille mål for en forbedret
biodiversitet og mindskning af CO2-udledningen. Nogle

af de redskaber, som Syddjurs Kommune eksempelvis benytter sig af og vil have større
fokus på fremadrettet, er en reduceret græsslåning ved kommunale ejendomme og udstykninger, hvilket kan højne biodiversiteten.
Desuden undersøges mulighederne for at
anvende et lokalplanlægningsværktøj, som
har fokus på bæredygtighed.
 Ophør med brug af pesticider: Forligspartierne er enige om, at brugen af pesticider
på kommunale befæstede arealer ophører.
Der kan fortsat anvendes pesticider mod invasive arter
(som ikke oprindelig hører til i landet) indtil brugbare
alternativer forefindes.
 Mere affaldssortering hjemme hos borgerne: Byrådet og
Syddjurs Kommune ønsker at fortsætte den gode dialog med Reno Djurs om i fremtiden at kunne tilbyde en
højere grad af affaldssortering hjemme hos den enkelte
borger. Det kræver, at logistikken til at håndtere det sorterede affald skal være på plads. Det vil Byrådet arbejde
for, at den kommer.
 Bedre transportmuligheder for borgerne: Det skal være
nemt at tage cyklen i Syddjurs Kommune. Både for de
borgere der hver dag vælger cyklen fremfor at køre i bilen, og for de mange cykelturister som hvert år besøger
kommunen. Derfor vil forligskredsen afsætte 0,5 mio. kr.
yderligere udover de allerede afsatte 2 mio. kr. til løbende at investere i flere og bedre cykelstier i kommunen.
Forligskredsen har en forventning om, at staten fortsat
vil være medfinansierende i udbygningen af cykelstinettet i kommunen. Forligskredsen vil også gerne understøtte, at Djursland fortsætter med at være bundet
fornuftigt sammen med hensyn til den kollektive trafik.
Derfor vil forligskreden finde finansiering til, at rute 351
kører oftere på ruten mellem Ebeltoft og Grenå samt
dække den aktuelle underfinansiering af kollektiv trafik. Forligskredsen vil samtidig signalere, at det er vigtigt
at regionen fortsat vedstår deres finansieringsmæssige
forpligtigelser i forhold til at opretholde ruten også på
langt sigt. Puljen til trafiksikkerhed forøges med 1 mio.
kr. og udmøntes i tæt dialog med lokalsamfundet.
Forligspartierne ønsker at sammentænke infrastrukturplanlægningen og mobilitetsstrategien med henblik på at
udnytte de potentialer, der er for mere bæredygtig mobilitet. Det betyder en reduktion på 0,5 mio. kr.
Budgettet til vintertjenesten udvides med 1 mio. kr. om året.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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”Vi kan ikke effektivisere
ulighederne i
sundhedsvæsenet væk”
Af regionsrådsmedlem Niels Erik Iversen,
Region Midtjylland

Danske Regioner vil have en folkesundhedslov, der sikrer
forebyggelse på tværs af stat, regioner og kommuner. En
markant prisstigning på cigaretter er et af de mest effektive våben for sundheden
Sidste år kom der i Danmark 61.476 børn til verden.
De har sat deres små ben i et samfund, som på mange områder er et af verdens mest lige. De vokser op
med samme adgang til daginstitutioner, uddannelse
og sundhedsvæsen.
Den slags er med til at lægge kimen til gode liv, men
de er langtfra ens, når det kommer til sundhed.
For selv om vi på hospitalerne de seneste år er lykkedes med at nedbringe hjertedødeligheden, og
kræftoverlevelsen stiger, så står vi som samfund
over for en sundhedsudfordring, som vi bliver nødt til
at forholde os meget mere til.
Det handler om ulighed i sundhed. Det lyder abstrakt,
men er i virkeligheden meget konkret.
Det er bl.a. forskellige livsvilkår, som vi ved også påvirker både vaner og ikke mindst uvaner, når det
kommer til cigaretter, alkohol, manglende motion og
usund kost. Samlet set er det det, vi kalder ulighed i
sundhed.
Uddannelse, job og indkomst har desuden betydning
for, hvor man bor. Derfor kan vi i Danmark også aflæse uligheden i sundhed geografisk. Der findes byer
med få kilometers afstand, men med store forskelle i
levetid og sundhed.
I regionerne har vi udpeget kampen for mere lighed
i sundhed som en af vores absolut vigtigste politiske dagsordner,
og det er en indsats, som skal
være med til at tage vores sundhedspolitik i en ny retning.
Helt overordnet handler indsatsen om tre områder: Vi skal
styrke forebyggelsen, vi skal i
sundhedsvæsenet i højere grad
tilpasse behandlingen til patientens behov, og så skal vi styrke
den opsøgende og støttende
indsats til udsatte borgere, så vi
sikrer sundhed for alle.
De første 10 år af regionernes
levetid er effektiviteten og kvaliteten blevet øget markant på de
danske hospitaler. Det har resul-

10

teret i meget høj grad af specialisering, kvalitet og
øget produktivitet. Vi har fået mere sundhed for pengene og gjort op med ventelister. Det er en enorm
bedrift, som alle, der arbejder i sundhedsvæsenet,
kan være stolte af.
Nu er tiden kommet til at sætte en ny ambitiøs dagsorden, for udfordringerne med ulighed i sundhed kan
ikke løses med effektivisering og standardisering. Vi
må tage nye værktøjer og tilgange i brug. I stedet
for at diagnosen dikterer forløbet, skal vi se på borgerens samlede situation, behovet og ressourcer.
Vores tilgang skal være at behandle folk forskelligt
for at give dem lige muligheder for at blive raske eller få det bedre. Det betyder konkret, at to personer
med diabetes skal have den samme høje kvalitet i
behandlingen.
Men deres forløb kan være helt forskellige. For nogle
har brug for mere støtte til at håndtere deres sygdom og forløbet i sundhedsvæsenet end andre.
I regionerne har vi et ansvar for at sikre, at det kursskifte bliver en realitet.
Vi foreslår, at der indføres en folkesundhedslov, der
sikrer, at forebyggelse tænkes ind på tværs af alle
politikker, velfærdsområder og på tværs af stat, regioner og kommuner.
Det vil være et stærkt initiativ i forhold til at fremme
brede forebyggelsestiltag, som
er en af nøglerne til mere lighed
i sundhed.
Vi skal have vendt en kompleks
udvikling, og skal vi lykkes med
det, må alle os, der brænder for
danskernes sundhed, stå sammen.
Det skylder vi de mennesker, der
oplever uligheden i sundhed.
Har du spørgsmål eller klager,
så er du meget velkommen på
Tlf. 4046 9480
eller
niels.iversen@rr.rm.dk

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

Hvad laver gruppeformanden,
når han ikke spiller fodbold?
Interview med Michael Stegger Jensen,
gruppeformand for socialdemokraterne.
Af Molly Thomsen, medlem af bladudvalget.

Efter hver kommunevalg vælger de socialdemokratiske kandidater, der blev valgt til byrådet, deres gruppeformand.
Hvad er gruppeformandens opgave?

Hvad med Budget 2020

Gruppeformanden arbejder tæt sammen med borgmesteren og sidder også i økonomiudvalget.

Som det er nu, er det forvaltningens opgave at lave
udkastet til næste års budget, hvor politikerne, uanset politisk observans, kan sige, hvad de kan være
med til, og hvad der politisk ikke er muligt, men med
tiden kunne det være ønskeligt, at det var politikerne, der kom med oplæg til forvaltningen, som så
indarbejdede ønskerne i budgettet, men det er p.t.
ønsketænkning. Som gruppeformand vil jeg rigtig
gerne arbejde hen imod det.

Gruppeformandens arbejde er mangfoldigt, men den
vigtigste opgave er vel nok at have det overordnede ansvar for, at den socialdemokratiske politik bliver
gennemført, på trods af alle de kompromiser, der i et
demokratisk samfund naturligvis må indgås. Det er
sådan at demokratiet gennemføres bedst, når flertallet tager størst muligt hensyn til mindretallet.
Hvad er vigtigt for dig som gruppeformand?
For mig er det vigtigt, at gruppen er i harmoni og
fungerer som en helhed. Det er vigtigt at have tid
til også at mødes udenfor de politiske rammer. Det
er gruppeformanden, der på gruppemøderne sætter
dagsordenen, men det er formanden for de politiske
udvalg, der på gruppemøder og byrådsmøder fremlægger udvalgets politik og udfordringer, som i øvrigt
bliver stemt af på gruppemøderne med de øvrige.

I øvrigt holdes der borgermøder om budgettet. I år
var det i Kolind+, og der var ca. 300 borgere mødt
op for at tilkendegive deres holdning, og det er rigtig
godt for demokratiet, at politikerne hører, hvad der
rører sig blandt borgerne, og så vidt muligt rette i
budgettet, for der er ikke vedtaget noget, når det går
i høring.

Hvem deltager i gruppemøderne?
Socialdemokraternes gruppemøder er åbne for alle
medlemmer, desuden deltager Enhedslistens Jesper
Yde og Alternativets Mette Foged i den første del af
gruppemøderne, og her drøftes alle punkter på dagsordenen til byrådsmødet.
Jeg sender i øvrigt mail ud til medlemmerne om
gruppemøder. Der er plads til flere på maillisten, så
det vil være rart, om jeg fik flere mailadresser, og
flere viste interesse. Det er blot en af de aktiviteter,
vi har for partiets medlemmer.
Hvem og hvad har du i øvrigt kontakt til?
Gruppeformanden har også kontakten til fagbevægelsen, deltager i nytårskur for beredskabet, skaber
kontakter til f.eks. distriktsråd, skolebestyrelser, forældrebestyrelser og bevæger sig i øvrigt rundt, hvor
der er mulighed for at være med til at løse lokale
problemer.
Det er vigtigt for socialdemokrater at knytte kontakter og føre andres gode ideer ud i livet.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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En ode til Bent Winkler i anledning af 50 års medlemskab af
Ebeltoft og Omegnes partiforening
v/ Molly Thomsen, medlem af bladudvalget.

En 50 års jubilar har vi ikke så tit,
men det er fordi, vi ej går så vidt,
med de nye regulativer, og regler med mer’
får vi fra partiet ikke oplysningen ser,
men tidligere vi vidste, når folk blev meldt ind,
når de var født, tog tillidshverv, fik partidisciplin,
vi vidste, når de blev valgt til dit og dat,
dengang var der ikke, så meget pjat.
Bent Winkler er medlem nr. 6910,
nu er den tid også forbi,
for 6 cifre, det må der til, og det er flot,
men de nymodens ting, er det altid så godt?
Partiet i Ebeltoft blev udvidet med Mols,
det blev så derfor ført til protokols,
senere fik Ebeltoftkredsen Grenå lagt til,
der blev mere arbejde til dem der kan og vil.
Bent Winkler til Folketing blev kandidat,
han er flittig og god – en rigtig rød partisoldat,
men til Folketinget han ikke kom,
blev valgt til Byrådet, det syntes han om.
Da Ebeltoft sammenlagt med tre kommuner til Syddjurs blev,
han også der i annalerne skrev.
Ebeltoft skulle hovedbyen være,
og andre synes ej det var til at bære,
så Syddjurs fik ikke én men fire
kommuner der skulle spire.
Men så skulle rådhuset i Ebeltoft ligge,
dertil måtte de alle nikke.
Bent blev også til kredskasserer valgt,
det har han selv til mig fortalt.
Med Thorkild Kristensen fulgtes han første gang,
til årsmøde som delegerede, de i luften hang,
med propelfly de ankom til København,
flyveturen har aldrig været et savn.
I år blev Bent til kasserer i Ebeltoft valgt,
det har han også til mig fortalt.
At være kasserer, det er også anderledes blevet,
det har man ikke til ham skrevet,
Bent er ikke for gammel til at lære,
så det bliver nok for ham til at bære.
Fra 1969 til 2019 er der sket meget i partiet og for Bent,
der siges tak for indsatsen – det skal ikke blive glemt.
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Kære alle socialdemokrater
i Syddjurs Kommune!
Rigtig god jul samt et
godt nytår til jer
Et årsskifte giver anledning til at stoppe op, se på året
der er svundet, og gøre sig nogen tanker om året, der
kommer.
Jeg vil sige tak for den store opbakning, jeg har fået
af partiforeningen, fællesledelsen og byrådsgruppen
i forbindelse med min kone Ninnas bortgang.
Vi har to stærke partiforeninger, der hver på sin måde
bidrager til at udvikle den politik, byrådsgruppen forsøger at få gennemført i Byrådet.
I Socialdemokratiet er vi ligeledes begunstiget med
mange medlemmer, der ” ved hvor skoen trykker ”
og giver deres meninger tilkende på konstruktiv vis.
Vi har en velfungerende byrådsgruppe, der supplerer
hinanden godt.
På væsentlige områder har vi fået et godt samarbejde med SF, Enhedslisten, Alternativet og på flere
områder også med DF. Et samarbejde, jeg tror, kan
udvikles yderligere i valgperioden indenfor ex. skoleområdet, ældreområdet og vedrørende inklusionspolitikken og budgetarbejdet.
Vi skal så småt begynde at tænke på den næste kommunevalg. Jeg er overbevist om, at den kommende
valgkamp bliver tæt. Derfor er det vigtigt, at vi alle

tager del i den kommende valgkamp. Jeg håber, I alle
er klar til at gå aktivt ind i kampen.
For byrådsgruppen er det afgørende, at vi hele tiden
udvikler vores politik, så den kan sikre, at der bliver
skabt bedre muligheder for flere. Det gælder ikke
mindst dem, der har fået en svær start på livet. Syddjurs skal være et godt sted at leve og bo.
Byrådsgruppen har et stærkt bagland. Så derfor
mange tak til alle, der hver på sin måde bidrager til
den førte politik.
Jeg glæder mig til fortsat godt samarbejde i byrådsgruppen, med partiforeningen, i bestyrelsen, fællesledelsen og alle I andre gode socialdemokrater.
Lad os alle sammen sætte dagsorden for det nye år.
Alle S avisens læsere ønskes et godt og lykkebringende nytår.
De bedste hilsner
Christian Haubuf
Formand for socialdemokraterne
i Ebeltoft og Omegn

Bestyrelsen i Socialdemokraterne i Ebeltoft og Omegn
Christian Haubuf - Formand
Gustav Wiedsvej 30, 8400 Ebeltoft

Tlf. 21 13 34 15

Bent Winkler - Kasserer og medlemsansvarlig
Skovkanten 1, 8400 Ebeltoft
Tlf. 51 94 29 61

christian.haubuf@mail.dk
bentwinkler@gmail.com

Rene Sørensen - Næstformand
Peter Søndergårdsvej 14, 8400 Ebeltoft Tlf. 21 70 00 90 rene.soerensen@skanderborg.dk
Kjeld Pedersen - Bestyrelsesmedlem
Solvangsvej 22, 8400 Ebeltoft
Tlf. 21 98 75 08

kjeld.p@mail.dk

Linda Brask - Bestyrelsesmedlem
Birkelunden 40, 8400 Ebeltoft

linbra@live.dk

Tlf. 20 44 32 14

Jens Erik Pedersen - Bestyrelsesmedlem
Gransvinget 57, 8400 Ebeltoft
Tlf. 41 69 65 89

jhje@tdcadsl.dk

Lars Bakmann - Bestyrelsesmedlem
Birkebakken 6, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Tlf. 40 53 17 23

larsbakmann@gmail.com

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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Socialdemokraterne i Ebeltoft og omegn

Socialdemokratiet

Generalforsamling 2020

Syddjurs Vest

Der indkaldes til generalforsamling

Der indkaldes hermed til

Mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00
i Kernehuset, Østeralle 33, 8400 Ebeltoft

GENERALFORSAMLING

Foreningen er vært med
en ”kulinarisk oplevelse” fra kl. 18.00

mandag den 3. februar 2020

Tilmelding til spisning skal ske til:
Christian Haubuf - Tlf. 2113 3415
Dagsorden:
Velkomst v/ formand Christian Haubuf

2.

Valg af dirigent

3.

Valg af stemmetællere

4. Beretning, organisatorisk
		 v/ formand Christian Haubuf
5. Beretning fra Byrådet
		 v/ byrådsmedlemmer Anita og Christian
6. Orientering fra Folketinget
		 v/ Leif Lahn
Arbejdsprogram for det kommende år

8. Regnskab
		 v/ kasserer Bent Winkler
9.

Forslag til kontingent

10.

Indkomne forslag

11.

Valg:

		 a) Formand, Christian Haubuf

1.

Velkomst ved formand Jan Bruno Jensen.

2.

Valg af dirigent.

3.

Valg af stemmetællere.

4.
		

Beretning organisatorisk
v/ formanden.

5.

Beretning fra Byrådet.

6.

Orientering fra Folketinget.

7.

Årshjul for 2020.

8.
		
9.

Regnskab
v/ kasserer Søren Holmgaard.
Forslag til kontingent.

10.

Indkomne forslag.

11.

Valg

		

Følgende er på valg:

		

Søren Holmgaard

		

Niels Gyldenlund Mikkelsen

		

Et nyt bestyrelsesmedlem

		e) 2 revisorsuppleanter

		

En suppleant

		f) 1 fanebærere:
			 Bent Winkler, modtager genvalg

		
		

Valg af revisor
Richardt Lundby er villig til genvalg

		

Valg revisorsuppleant - Svend Erik Pedersen

12.

Evt.

		b) 3 bestyrelsesmedlemmer:
			 Linda, Jens Erik og Lars Bakmann
		c) 2 suppleanter
		d) 1 revisor:
			 Vagn, modtager genvalg

g) Generalforsamlingen bemyndiger
		 bestyrelsen til at udpege et medlem til
		 diverse udvalg og råd
12.

Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen
skal være formanden i hænde
seneste d. 15. februar.
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Mødet afholdes i 3F i Rønde, kl. 19.00-22.00

Dagsorden

1.

7.

i Syddjurs-Vest

Forslag til generalforsamlingen
skal være formanden i hænde
seneste d. 25. januar 2020
på mail lilleranders25@gmail.com

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs





tilbyder hold

AOF
tilbyder
hold indenfor
inden
for alle
aftenskoleemner
alle
aftenskole emner.
Eksempelvis:

 Sprog
Eksempelvis
sprog, musik,
 Musik
madlavning,
kreativitet,
 Madlavning
bevægelse
og sundhed,
 Kreativitet
dansk,
matematik
og meget
 Dansk
meget
mere!
 Matematik

Forberedende VoksenunderForberedende
Voksenundervisning
(FVU)
visning (FVU) Dansk og
matematik
Dansk
og matematik
Ordblindeundervisning (OBU)
Ordblindeundervisning
(OBU)
Vil
Vil du
du være
være bedre
bedretil
tilat
atlæse
læseeller
stave, bedre til matematik eller
ellerdu
stave,
bedreom,
til at du er
har
mistanke
matematik
eller
har
du
ordblind?
mistanke
om,
at
du
er
Vi tilbyder individuel undervisning
ordblind?
ud
fra dit personlige niveau
Vi
tilbyder
individuel
underOpstart
når
det passer
dig

visning
ud
fra
dit
personlige
Undervisning
både
om

dagen og om aftenen
niveau
Også specielt
· Opstart
når dettilrettelagte
passer dig

kurser
til
virksomheder
· Undervisning både om dagen
og omIngen
aftenen
HUSK:
deltagerbetaling for
undervisning
påtilrettelagte
FVU og OBU
· Også specielt
kurser til virksomheder

Kontakt os på 86 43 00 00

eller
Husk: Ingen deltagerbetaling
kursus@aofhuset.dk
på FVU og OBU undervisning.

Du kan også gå ind på vores
Kontakt os på 86 43 00 00 eller
 Bevægelse og sundhed
hjemmeside: www.randers.aof.dk
på e-mail: kursus@aofhuset.dk
og meget meget mere! og læse mere om vores hold.
Du kan også gå ind på vores
hjemmeside: randers.aof.dk og
læse mere om vores hold.

Står du lige og mangler:
beachflag, profiltøj,
rollUp til kampagnen,
plakater, nyt logo
eller ... så ring
næ

s te

n

Vi kan hjælpe med alt

FREKA
GRAFISK
a.s.
T.
FREKA
GRAFISK
a.s.

T.7022
70227026
7026

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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www.lodjursland.dk

Det er os med overenskomster
og faglige fællesskaber

Løn, ferie og pension
kommer ikke af sig selv!
Formand: Torben Jakobsen	Kasserer: Bent Madsen
Torbenjakobsen@hotmail.com	K.falther@mail.tele.dk

Freka Grafisk A/S

70 22 70 26

