Mandag 13. december 2010 NORDJYSKE Stiftstidende

Nordjylland 5

Familie reddede sig selv ud

Mand klemt ihjel i roemaskine

AGGERSUND: En familie i Aggersund reddede sig tidligt søndag mor-

VIBORG: En 52-årig mand blev lørdag aften dræbt ved en ar-

gen ud af deres brændende hus på Brogade. Ilden blev opdaget
klokken kvart i fem. Familien befandt sig i stueetagen, mens ilden
brød ud på førstesalen.
Branden var meget voldsom, og en overgang frygtede brandvæsenet, at ilden ville brede sig til de omkringliggende huse. Ingen
kom til skade ved branden, som har ødelagt hele husets overetage.
Ilden er formentlig opstået i et børneværelse ved en brændeovn.

bejdsulykke i Neder Hvam mellem Silkeborg og Viborg.
Manden var i marken for at tage roer op, da han på et tidspunkt ville rengøre roeoptageren. Men noget gik galt, og
han kom i klemme i maskinen, fortæller vagtchefen ved
Midt- og Vestjyllands Politi. Han blev fundet af et familiemedlem, der undrede sig over, at hans traktor stadig stod på
marken klokken 21.30.
/ritzau/

fast i regionsrådet
Ulla Astman leder her et regi
onsrådsmøde. I det ny år vil
hun med gruppeformændene
og formændene for de rådgi
vende udvalg drøfte, hvordan
demokratiet i regionsrådet fun
gerer. 
Arkivfoto: Grete Dahl

fakta
41 medlemmer
{{Regionsrådet har 41 medlemmer.
{{Regionsrådets forretningsudvalg, der er regionsrådets
vigtigste udvalg, har 15 medlemmer. Alle partier er repræsenteret i forretningsudvalget. I forrige valgperiode
havde forretningsudvalget 13
medlemmer.
{{Der er ni rådgivende udvalg. De har ikke - i modsætning til byrådenes faste udvalg - nogen selvstændig
kompetence.
{{SF har til samtlige regionrådsmedlemmer foreslået,
at man holder temadag,
hvor forholdet mellem regionsrådet og forretningsudvalget bliver drøftet.

»

»

Moggens Nørgaard,
grupperådsformand (S)

Rikke Karlsson,
regionsrådsmedlem (DF)

on. modsætningen er byrådenes faste udvalg, der har
en selvstændig kompetence.
Her er Per Larsen dog ikke
med på at diskutere en øget
indflydelse til de rådgivende
udvalg.
- Der er en aktivitet i udvalgene, der ligger lagt over
det, der var planen, da loven
blev lavet, mener Per Larsen.
Hos Dansk Folkeparti, der
har tre medlemmer i regionsrådet, siger Rikke Karlsson, at hendes parti er med
på drøfte forslaget fra SF.
- Lad os få en diskussion af,
hvordan vi kan forbedre tingene. Jeg er ikke med i for-

KØBENHAVN: Politiet sigter
en 30-årig mand for manddrab på en 54-årig kvinde.
Hun faldt om i Kattesundet
i det indre København natten til søndag. Kvinden,
som var i selskab med en
veninde, faldt midt på natten, og fem timer senere
kunne politiet på tip fra
vidner anholde den 30-årige. Han blev bragt til afhøring, men er løsladt igen.
- Der er fortsat usikkerhed omkring hændelsesforløbet, og derfor har vi

ikke krævet ham varetægtsfængslet. Der er flere
omstændigheder, som skal
undersøges, siger Flemming Kim.
Usikkerheden skyldes, at
vidner har afgivet forskellige forklaringer, idet nogle
har oplyst til politiet, at
hun slog hovedet i asfalten,
da hun faldt, mens andre
mener, at hun blev påkørt
af den 30-årige, da hun lå
på jorden. Bagefter bakkede han væk fra stedet og
stak af.

40-årig fængslet
efter brand
KØBENHAVN: En 40-årig
mand blev søndag fængslet efter et grundlovsforhør
i Københavns Dommervagt som sigtet for ildspåsættelse.
Manden sigtes for at have sat ild til en 1. sals lejlighed på Rolfs Plads på Frederiksberg lørdag aften.
Beboerne i flere opgange
blev evakueret ved bran-

den, der var meget voldsom. Ingen kom til skade i
forbindelse med branden.
Politiet var i lejligheden
fredag i forbindelse med
en anmeldelse om narkohandel. Den 40-årige anholdte mand havde sin
gang i lejligheden. Branden er muligvis antændt
med brændbar væske.

/ritzau/

Lad os få en diskus
sion af, hvordan vi
kan forbedre tingene.
Jeg er ikke med i forret
ningsudvalget, og der
for vil nogle måske
mene, at jeg tilhører
det, som kaldes regi
onsrådets B-hold

Der er en lov
givning, der siger,
hvordan regionsrådet
skal fungere. Vil Lene
Linnemann have
ændret de vilkår, så
skal hun tale med sine
partifæller på
Christiansborg

på, at meget er op til de enkelte grupper.
- I forhold til, hvad der sker
i forretningsudvalget og
vedrørende sager der er på
vej til regionsrådet, så prøver jeg at skabe en god dialog med resten af den konservative gruppe. Det sker
rent praktisk via telefon eller
pr mail, siger Per Larsen.
Et af de store diskussionsemner har været den rådgivende udvalgs funktion.
Her har Region Nordjylland ni rådgivende udvalg.
De ændrer hvert år arbejdsopgaver, og de har udelukkende en rådgivende funkti-

30-årig sigtet
for trafikdrab

retningsudvalget, og derfor
vil nogle måske mene, at jeg
tilhører det, som kaldes regionsrådets B-hold. Men i min
gruppe synes jeg, at vi er gode til at tale om tingene. Måske kan der her være et problem i de større partier, siger
Rikke Karlsson.
Lene Linnemann erkender, at det kan blive svært at
skaffe opbakning til forslaget fra hendes parti.
- Vi vil jo gerne have flyttet
så mange beslutninger som
muligt fra forretningsudvalget over i regionsrådet. Det
vil give alle mulighed for at
få indflydelse, og vi undgår

diskussionen om et A- og Bhold, siger Lene Linnemann.
Det er hendes indtryk, at
regionsrådets ledelse og
gruppeformændene i de store partier ikke er indstillet på
at tage sagen op.
- Modsat hører jeg fra enkeltmedlemmer, at der er et
problem, hvor regionsrådsmedlemmer, der ikke sidder
i forretningsudvalget bliver
B-medlemmer, siger Lene
Linnemann.
Hun vil nu overveje at
bringe spørgsmålet om regionsrådets arbejdsform op i
regionsrådet.

der var mange, som tog udfordringen op og løb med en del af
vejen for at samle penge ind til hjertebørn på Skejby. 
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Ultraløb til fordel for hjertebørn
ÅRHUS: Foreningen KUUL, der er stiftet af tre energiske

løbere, der kan lide at løbe rigtig langt, havde i weekenden inviteret 300 til at løbe med fra Storcenter Nord i Århus for at samle penge ind til hjertebørnene på Skejby Sygehus.
Lidenskaben for løb kombineres med velgørenhed til
fordel for de indlagte børn og deres familier, fortæller de
tre løbere, der gerne vil inspirere både børn og voksne til
en sund livsstil, hvor motion, sammenhold og glæden
ved at hjælpe andre, får hverdagens udfordringer til at
synes mindre.
KUUL blev stiftet i 2007 og har foreløbig indsamlet
750.000 kr. til hjertebørnene. De tre løbere er Gert Hougaard, Henrik Schriver og Jan Tagesen, der alle er meget
erfarne ultraløbere.

