Jeg vil ønske alle et godt Nytår 2016.
Der er sket rigtig meget i 2014 og 2015, og et lille tilbageblik skader ikke,
selvom jeg ser fremad, da jeg jo ikke kan gøre noget ved fortiden, jo lære,
men ikke ændre. Og ønsker jeg så, at kunne ændre? Nej ikke alt, men man
kan altid gøre noget anderledes fremadrettet.
Det startede vel med en fødselsdag, som jeg påtalte overfor dem der var impliceret
heri, da det pludselig var kommunen der skulle betale, det skete der så ikke noget ved, så kom det en journalist for øre, og så rullede bolden, skal jeg love for, at jeg fik ”tæsk” ok, det har jeg fået mange gange før,
men her var der virkelig nogen der blev ”sure” og tja historien kendes af mange, eller kan læses andet sted på min
hjemmeside.
Har jeg fortrudt - NEJ - og konsekvensen, den tager jeg altid af det jeg laver. Det gik så ud over VHC og undertegnede,
sidstnævnte, der var blevet opfordret til at søge stillingen af kommunalt ansatte, så skulle jeg høstes og det blev jeg,
hvad udløste det så? Budgetforhandlingerne i Vejle Kommune: Fakta er, at da jeg ikke kunne gå ind for opsigelse af
driftoverenskomst og flytning af Vejle Handicap Center, dette skulle pludselig indgå i kommunens budgetforhandlinger, helt latterligt, men jeg forblev loyal over for de handicappedes værested jeg havde kæmpet for siden 2002 og
således kunne jeg ikke stemme for budgetforliget, og så fulgte jeg ikke partidiciplinen og det har konsekvenser. Jeg
fik 3 valgmuligheder ved et mæglingsmøde.
Jeg faldt ikke på knæ eller beklagede mine handlinger, men meldte mig ud af Socialdemokratiet og er nu løsgænger.
Altså til dem der ikke har fattet det endnu: ”Jeg meldte mig selv ud af et parti som ikke var det jeg i tidernes
morgen meldte mig ind i”.

Bevarelse af Haraldskær; Som kommunen ville sælge, var også en
kamp i starten indtil nogle fandt ud af, at der trods alt er noget vi
står sammen om i Vejle.

Kampen om Vejle Sygehus som akut sygehus;
Tabte mit hold og jeg for flere år siden, selvom der blev gjort meget. Kampen
om en skadestue, der fortsat skal have åben om dagen er der fortsat, og jeg
er slet ikke tilfreds med, at der er lukket om natten og der henvises til andre
byer, det er ikke godt nok, nogle er i den grad afhængige af at kunne blive
kørt.

Inklusion er et af mine
fokuspunkter;
Det var en kæmpe fejl
der blev lavet omkring
folkeskolereformen, muligvis var intentionerne
gode nok, men virkelighedens verden er en
anden, og de fleste elever der før havde succes
oplever fiasko, det samme gælder familierne.
Det gælder det enkelte menneske, så lad os få
rettet ind og tilpasset den enkeltes livskvalitet
og værdighed sammen med faglige uddannede
indenfor området.
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Vindmøller: Er løbende på de politiske dagsordener, lad mig slå fast,
mine bekymringer og som eksempel:
Sag 278 på Byrådets dagsorden den 16.12.2015
Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 – revision af vindmølleområde
ved Midtjyske Motorvej:
Christa Laursen, Løsgænger Vejle Byråd stemmer nej til sagen.
Begrundelse: Jeg har ikke noget imod vindmøller, de skal bare ikke
sættes op hvor de ødelægger mennesker og den natur vi skal passe på,
tænker også på vore efterkommere, jeg skjuler ikke, at jeg helst ser
disse møller placeret på havet.
En klar udmelding til høringsfasen og helt uinteressant er den vel ikke, da jeg lige nu kontaktes af dem der gerne vil
overbevise mig om noget andet, og selvfølgelig lytter jeg altid, men….. lige her er jeg bekymret.

Den gamle godsbane bygning i Vejle: Jeg havde
indhentet tilstandsrapport for denne bygning, da
jeg normalt gerne vil bevare gamle bygninger,
men denne rapport var slet ikke god, og derfor
kunne jeg ikke med kommunale kroner forsvare,
at være med til, at bevare den, jeg var åben, hvis
private havde lyst og havde råd. Den holdning
var ikke populær, hvilket jeg oplevede i valgkampen og det havde også konsekvenser, men da jeg
ikke er til købs, så måtte det være sådan, og underligt nok, er der ingen fra gruppen der har rørt
på sig i de forgangne to år omkring denne
bygning!!!!!. Men sådan er der jo så meget.
Vejle Havn
Sagen om Vejle Havn har ikke været god, der er pisket stemninger op, som bestemt ikke er rar for nogen. Når der
bliver sat spørgsmålstegn ved noget som i denne her sag, så er det selvfølgelig nødvendigt, at få uvildige til at kigge
på forløbet, herom skal ikke herske tvivl. Men når nogle også samtidig, 5 partier, der tæller I ALT 6 mennesker, i den
grad pisker en stemning op, er det ikke rart for nogen, mindes for øvrigt klart, at de samme 6 mennesker har godkendt både regnskab og budget for Vejle havn uden spørgsmål, så er det ærgerligt og ikke uden menneskelige omkostninger. For øvrigt har de fleste af disse 5 partiers forgængere haft sæde i havnebestyrelsen gennem årene, men
det snakkes der ikke om.
Jeg er tilfreds med, at der er uvildige undersøgelser i gang, at skat er på banen, og ikke mindst, at det der var den
oprindelige plan og formål fra havnebestyrelsen, nemlig visionen, at se på fremtiden og udvikle Vejle Havn, den har
vi sat i gang. Det jeg ikke er glad for, er en Havnechef der gennem 24 år på flot vis, og det meste af denne tid har
gjort et godt stykke arbejde på Vejle Havn nu er endt i en slet ikke rar situation, men lad os nu afvente, det sidste er
helt sikkert ikke sagt i denne sag. Og selvfølgelig giver det stof til eftertanke, hvad kunne vi have gjort bedre og anderledes?
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Løsgænger og hvad så? Jeg kan kun sige, at det er spændende at være sin egen gruppeformand,
være med til alle møder omkring fremtidens udfordringer og budgetmøder med borgmester og
gruppeformænd, fremkomme med realistiske ønsker, det lykkedes meget godt ved sidste budgetforlig. Jeg er på den anden side godt klar over, at jeg har en stemme, men den ene stemme,
har et par gange været tungen på vægtskålen i byrådssalen, så ikke uinteressant vil jeg lige sige,
og det her handler om politik, borgerne, fremtiden og vores kommune, og jeg er længe videre fra
2014. Nogen vil tænke, hvad gør hun nu? Jeg stiller op til politik igen hvis borgerne vil det, vi er
halvvejs i en periode lige nu, og jeg har været i Vejle Byråd i 22 år. Mere herom senere.

Ramona Cordius Hansen sagen: En gæv pige fra Cuba, der har været i Danmark,
gift, haft arbejde, fri straffeattester, betalt skat, været medlem af en fagforening, haft stemmeret, har egen lejlighed og har været her siden 1999, ja efter 11
år fik hun besked på, at hun for resten ikke måtte arbejde eller være i landet,
dette havde man meddelt hende seks år før ca., det har Ramona ikke fået besked på, ligesom papirer som hendes afdøde mand havde sendt ind også er blevet væk, men i 2010 måtte hun sige farvel til sit job, da det blev forbudt at have hende ansat og hun skulle rejse ud af
landet, problemet er blot, at Cuba ikke vil have hende, hun er ubemidlet, hun har familie og venner i Danmark, hun
kunne søge om at få lov til at blive, men ville så blive sendt i Sandholmlejren – hallo – flere politikere på Christiansborg har udtalt, at dette er en rigtig møjsag, men ingen tør gøre noget ved den, sidst er sendt en appel om hjælp, to
gange sidst i 2015, til Lars Løkke og Inger Støjberg hjælp med at få løst denne knude, kan se en sekretær læser, men
ellers larmende tavshed, lad hende arbejde, hun får intet hjælp økonomisk nogen steder fra, kun fra venner og familie, der hjælper hende også med huslejen kost og tøj – det er flovt at være Dansker og behandle mennesker sådan –
næste step er menneskerettighederne. Både VAF og TV-Syd har forsøgt på flot vis, at gøre opmærksom på denne
sag, men en sludder for en sladder er det blevet til.
Denne sag fylder meget hos os der er omkring Ramona, og jeg/vi ønsker der kommer en løsning i 2016, hun har nu
gået i mere end 5 år. (der har også været advokat på, det havde kun en økonomisk omkostning og var ikke nogen
hjælp).

Jeg vil gerne slutte dette for lange indlæg, som kunne være blevet 10 gange så stort, med at sige tak til de mange
mennesker, venner m.fl., der henvender sig til mig, de mange hilsener, de mange indblik i nogle af jeres oplevelser
både de gode og de dårlige, jeg kan give gode råd og vejlede, jeg kan give klap på skulderen, jeg kan lytte og ellers
blot sige, dejligt med den feed back jeg får, 1000 tak.

Godt nytår 2016 fra Christa og pas godt på jer selv og hinanden.
Laver opdateringer undervejs.
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