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Ordstyrer:  

Dan Bjerring. 

 

Formand for Tune Lokalråd: 

Sven Edelmann 

 

Referenter: 

Inger Falbe Wätjen 

John Stampe 

 

Tune Lokalråd havde inviteret følgende kandidater, opstillet til KV21: 

 

A - Socialdemokratiet:    John T. Olsen   

B - Radikale Venstre:    Lars Bjarne Nielsen 

C – Det Konservative Folkeparti:   Brigitte Klintskov Jerkel 

D - Nye Borgerlige:    Hans-Jørgen Kirstein 

F - SF-Socialistisk Folkeparti:  Linda Heegaard 

I - Liberal Alliance:   Frederik Damgaard 

O - Dansk Folkeparti:    Liselott Blixt 

V - Venstre:    Pernille Beckmann, Borgmester  

Ø - Enhedslisten:    Susanne Pahlman 

 

 

Der var mødt ca. 150 borgere op. 

 

Mødet startede kl. 19:00 med at formanden for Tune Lokalråd Sven Edelmann bød velkommen, og 

præsenterede ordstyrer Dan Bjerring. (Efterfølgende nævnt som ordstyreren) 

 

Ordstyreren fik herefter ordet og bød kandidaterne velkommen. 

Så ridsede Ordstyreren kort præmissen for mødet op, og berammede en pause ca. kl. 20:30 

 

Herefter stillede Ordstyreren panelet det første spørgsmål 

 

 

1. Plejehjem bygges i Tune, 8 års tilløb - hvorfor? 

Pernille Beckmann (V) Plejehjemmet ved hallen. Minister fra Erhvervsministeriet havde sagt ja, 

men baglandet sagde nej pga. Støjzonen. Plejecenterets placering i Lunden er en politisk 

beslutning fra Greve kommunes side. Der er forskel på en ældrebolig, som er en visiteret plads, 

men som lovmæssigt ikke kan rettes udelukkende mod Tune Borgere og en seniorbolig, som 

beboere frit kan søge at leje eller købe.  

 

Liselott Blixt (O) Nej, det er ikke kun 8 år, vi har arbejdet med at få et plejehjem i Tune - nej det 

12-15 år. Venstre har været imod placeringen, men er nu ændret. 



 

John T. Olsen (A) Alle politikere i Byrådet, ønsker støjzonen ophævet, men hvornår? Byrådet 

ønsker grunden ved Tune-hallerne brugt til seniorboliger til Tune borgerne. 

 

Brigitte Klintskov Jerkel (C) Vil gå direkte til Indenrigs og boligminister Kaare Dybvad og ”skyde” på 

ham.  

 

Lars Bjarne Nielsen (B) Det er med grædende hjerte at Plejecenteret endte på grunden Lunden. 

Alle politikerne enige om, at Halgrunden ville være bedst. 

 

Frederik Damgaard (I) Går ind for små samfund, hvor der både er ældre og – seniorboliger samlet  

 

Spørgsmål fra salen Erik Sand Tinggårdsparken. Samtlige partier undtagen DF, var kun optaget af 

økonomi. Så derfor ingen Plejehjem i Tune i de forgangne 8 år. 

 

Liselott Blixt (O) De næste 4 år vil der komme til at mangle seniorboliger og visiterede ældre 

boliger i Tune. 

 

Ordstyreren fortæller, at DanBolig udtaler, at der er købere til 250 seniorboliger  

 

John T. Olsen (A) ønsker en blandet boligmasse med ældre- og seniorboliger på samme grund. 

 

Hans-Jørgen Kirstein (D) Lad os bygge 

 

Pernille Beckmann (V) Vi skal udvikle Halgrunden, i Tunes DNA. Blandede boliger og tegne et 

projekt, hvor Tunes behov tænkes ind i. 

 

Lars Bjarne Nielsen (B) fremhævede 2 punkter  

1. Halgrunden er et stort område, Borgerinddragelse er vigtig. Udfør et borgermøde, som da 

Tune skulle have sin egen plads i Kommuneplanen. 

2. Ansætte en Arkitekt i kommunen, og derved opnå Arkitektonisk tankegang. 

 

Hans-Jørgen Kirstein (D) Går ind for større Borgerinddragelse  

 

John T. Olsen (A) Enig i Borgerinddragelse. Spørge Tune Borgerne om, hvilken udvikling de ønsker. 

Vende tingene på hovedet. 

 

Brigitte Klintskov Jerkel (C) Bofællesskaber og borgerinddragelse er en god ide, derved er 

erhvervslivet også en vigtig faktor. 

 

Spørgsmål fra salen Hvornår starter byggeriet så ved Tune-hallen 

 

Pernille Beckmann (V) Vi kan ikke starte nu pga. støjzonen. 

 

1.Spørgsmål fra salen Er der andre byggegrunde? 

 



2.Spørgsmål fra salen Lise Due Kay Bygge fællesboliger efter et svensk koncept. (Ishøj har bygget 

et og Solrød på Cordosavej godt på vej - referent IFW). Godt med borgerinddragelse. 

 

3.Spørgsmål fra salen Niels Kaspersen Forhøjet indsats for ophævelse af Støjzonen 

 

Pernille Beckmann (V) Vi kigger også på nye byggegrunde i Greve. 

Optimisme omkring ophævelse af Støjzonen i de politiske kredse, hvor vi kan få lov til at bruge 

grunden ved hallen, hen ad vejen. 

 

John T. Olsen (A) og Pernille Beckmann (V), har haft møde med Kaare Dybvad, som udtaler 

forhåbning. 

 

Formanden: Der er manglende samarbejde mellem Tune borgere og Byrådet. 

 

Liselott Blixt (O) referer til Borgermøderne i Tune-hallen, som peger den modsatte vej af 

manglende samarbejde: 

• Det første den 25.05 2021 Værdiprogram for nyt Plejehjem i Tune 

• Det andet 11.08.2021 Kommuneplanen – drømme for Tune  
 

 

2. Trafikken gennem Tune skal stoppes nu, specielt Vestergade. 

Formanden fik ordet og redegjorde kort for problematikken omkring tung trafik, ca. 300 lastbiler dagligt. 

Juuls Køreskoles undervisning af trafikanter i både busser og lastbiler, samt at fartdæmpningen i 

Vestergade så at sige ingen effekt har, hverken med at få den tunge trafik ledt væk fra Tune eller at få 

anden trafik – her menes personbiler mv. – til at sænke farten efter forholdende. 

Linda Heegaard (F) fortalte at hun ikke kendte til Tunes vejnet i detaljer, og spurgte til om 

varekørsel kan undgås i Tune. Hun oplyste videre, at hun udmærket kendte til og forstod faren ved 

tung trafik og sagde, at det skal der findes en løsning på. 

 

Pernille Beckmann (V) oplyste at det er politiet, der skal regulere de hastigheds dæmpende 

foranstaltninger, der er sat op. Men at det altid sker i samarbejde og samråd med kommunen. 

Greve kommune er i løbende dialog med politiet omkring trafikken i Greve. 

Spørgsmål fra salen Bente Nielsen, Vestergade 8, inviterede politikkerne hjem og ”bo” en 

periode, så de ved selvsyn kunne se, at foranstaltningerne ingen effekt har. Ydermere påpegede 

hun, at det ikke alene er farten, der er en udfordring. De vejbump, der er installeret betyder, når 

der er tale om tung trafik, og det er uanset farten, så ryster huset og det er ikke til at være i.  

Linda Heegaard (F) ville til Pernille Beckmanns indslag sige, at vi ikke skal bruge politiets, i forvejen 

sparsomme, ressourcer – der er mere brug for dem til egentlig kriminalitet. Der må kunne findes 

andre veje og også ad politisk vej. I munter tone fortsatte hun, henvendt til Bente fra Vestergade, 

at hun kunne finde på at takke ja til en sådan invitation. 

 

Lars Bjarne Nielsen (B) mente, at det er her, at ”man” som byråd skal træde i karakter for at 

beskytte en gammel by som Tune. Og der blev talt om at føre Tinggårdsvej videre, som har været 

planlagt i mange år, ud til Karlslunde Centervej.  Og derved give Tune en ”ringvej” og måske føre 

tung trafik uden om.  



Brigitte Klintskov Jerkel (C) Ville gerne takke ja, sammen med Linda Heegaard (F), til at komme ud 

og besøge Bente i Vestergade, hvis det kom på tale. 

 

Spørgsmål fra salen,Eva Andersen, Vestergade 4, hvem der har givet Juuls Køreskole tilladelse til 

at kører i og igennem Tune. Og påpegede, at det er mange gange dagligt, at de kommer i de store 

biler – busser og lastbiler. 

 

Formanden har mange gange undersøgt, hvem der dels har sat skiltene op ved indfaldsvejene og 

hvem der har givet tilladelsen. Spørger vi kommunen – mener de, at det er politiet, der giver 

køretilladelserne. Spørger vi Politiet ved de ikke noget og mener, at det er et kommunalt 

anliggende. Ingen ved noget! 

 

Spørgsmål fra salen, Niels Svendsen, Vestergade 5, på Tjærebyvej 224 er der et transportfirma, 

hvor der holder mange store lastbiler. Er det lovligt? Spørgsmålet blev reelt ikke besvaret, ingen 

syntes at kende noget til den problematik. 

 

Generelle kommentarer fra salen til slut var, at det ikke vil løse trafikken på Vestergade og 

igennem Tune, hvis Tinggårdsvejen forlænges ud til Karlslunde Centervej. Holdningen var, at det 

måske vil forværre trafikken.  Måske en anden løsning kunne være bedre i den forbindelse fx. at 

forlænge Rendebjergvej ud til Tjærebyvej.  

Enkelte foreslog totalt kørselsforbud for lastbiler i Tune, som ikke havde et ærinde i selve Tune By, 

og skiltning om det.  

Det blev også nævnt, at Kommunen måske skulle tage Juuls Køreskole op til revurdering omkring 

kørselstilladelsen. Få køreskolen til at lave en ny ansøgning, og måske derved ændre den tilladelse 

der pt. er givet. Og ad den vej begrænse – måske helt stoppe for Skolens trafikanter at køre rundt i 

Tune. 

Referent, Inger F. Wätjen sluttede punktet af, med at fortælle at hun på Tune Lokalråds vegne har 

haft kontakten til politiet, og at politiet havde lovet at undersøge forholdende omkring Juuls 

køreskole. Inger har flere gange kontaktet politiet – men de har ikke kunnet finde noget, og det er 

i øvrigt noget der nedprioriteres fra politiets side. 

 

 

 3. Bach gruppen og dens ulovlige byggeri, og håndværkernes beboelse 

      på grunden. Greve Kommunes kontrol er ikke god nok! 

Ordstyreren belyste udfordringen med byggeriet, de borgerhenvendelser der har været og 

omtalte også kort, at håndværkerne overnattede på byggepladsen. Han sluttede oplægget af med 

et spørgsmål henvendt til Pernille Beckmann, er det i orden, at de bygger i 4 etager? 

 

 

Pernille Beckmann (V) Ejerne, som ikke er Bach-gruppen mere, men et datterselskab til Bach-

gruppen, er kontaktet. Administrationen følger byggeriet tæt. Sidste gang slut juli. De har ikke fået 

dispensation til 4 etager. Ikke i orden at håndværkerne boer på grunden, det giver utryghed for 

nærmeste beboere. 

 

John T. Olsen (A) Bach-gruppen har ikke nogen gode arbejdsforhold. 
 

Susanne Pahlmann (Ø) Håndværkerne skal have nogle ordentlige boligforhold. Der skal ikke være 

højde på husene i Tune, som hovedsaligt består af lavt byggeri. 



Bachgrunden er forurenet, men jorden er ikke fjernet. 
 

Hans Jørgen Kirstein (D) Der er et Polakhotel i Kildebrønde, hvor 21 personer er indlogeret i 

samme bolig. 

 

Ordstyreren Er det lovligt? 

 

Linda Heegaard (F) Har arbejdet i Fagbevægelsen. Der er et kædeansvar, så selv om Bach-gruppen 

ikke er ejer mere, har de som bygherre stadig ansvaret for arbejderne. 3F skal ind over. 
 

Formanden tager ordet til en afsluttende bemærkning.  

 

 

4.  Ældreboliger skal bygges nu ved Tune-Hallerne. 

Ældreboliger blev diskuteret under Punkt 1. Derfor er der intet at føre til referat her, men blot at 

henvise til referatet under Punkt 1. ”Plejehjem bygges i Tune, 8 års tilløb - hvorfor?” 

 

5. Tune Landsbys udbygning bestemmes af borgerne, og ikke af 

tilfældige ansatte embedsmænd. 

John T. Olsen (A) Borgerne skal bestemme. Der skal være en dialog mellem Tune borgere og 

Rådhuset. Han nævner fx via et nyt Tune udvalg 

 

Brigitte K. Jerkel (C) Tilslutter sig, at borgerne skal være med. 

 

Linda Heegaard (F) Borgerbudgettering §65, hvor der er midler sat af til Tune. Borgerne kan 

sammen med erhvervslivet selv bestemme, hvad pengene skal bruges til  

 

Lars Bjarne Nielsen (B) se på visioner - aktiver – omfartsvej. Ansæt en Stadsarkitekt – pengene vil 

hurtigt være tjent ind. 

 

Penille Beckmann (V) Tune er altid delt i to, når det drejer sig om, hvad der er bedst for Tune, 

f.eks. Plejecenteret - Netto - Tune Lokalråd - Idrætsforeningen og Tune udvalget blev ikke nogen 

succes  

 

Liselott Blixt (O) Hvordan kan det løses? Lad det vokse nedefra, hvor en embedsmand sammen 

med f.eks. skolerne skal løse problematikken om skolerne skal lægges sammen eller ej, eller hvis 

der bygges 250 nye seniorboliger, så kommer der 250 nye familier ind, og så vil der mangle nye 

institutioner.  

 

Frederik Dam (I) Hver sten skal vendes. Et lokalråd skal komme med argumenter. Tage en dialog 

om støjzoner. 

 

Formanden beretter at Tune udvalget ikke fungerede 

 

Fra politikerne: Der skal være et samarbejde mellem Lokalrådet og de andre organisationer. 



 

6. Der er ingen respekt for Tune, aftaler holdes ikke. 

Dette punkt syntes glemt af ordstyreren, det blev slet ikke behandlet hvorfor der ikke er noget at referere. 

 

7. Borgerrespekt fra forvaltningen og TDC. 

Ordstyreren kom med eksempler på en kommunal medarbejder, der i sin fremfærd havde udvist 

meget lidt borgerrespekt. Og gav herefter ordet til panelet. 

 

Pernille Beckmann (V) Som myndighedsperson skal man altid behandle borgerne med respekt. 

Det betyder ikke, at man altid skal give borgerne ret. Men man skal opføre sig ordentligt. Det er 

noget Greve Kommune gør meget ud af, og det har i enkelte tilfælde ført til samtaler med enkelte 

ansatte, hvor kommunen har modtaget klager over personers adfærd. Vi ser alvorligt på den slags i 

Greve Kommune. 

 

John T. Olsen (A) I fortsættelse af hvad Pernille lige sagde, er det også vigtigt at understrege at der 

altid er to sider af en sag. I en sag hvor en borger ikke får ret, kan den pågældende føle sig 

uretfærdigt behandlet og derfor klage – ikke over udfaldet af sagen, men den pågældende 

embedsmand. Så er der situationer, hvor en borger ikke får ret, men kan se sig ud over det og 

alligevel, føle sig ordentligt og retfærdigt behandlet.  

 

Liselott Blixt (O) Det sker også en gang imellem at byrådsmedlemmer kommer i situationer med 

embedsmændene. Vi er jo mennesker alle sammen. Her er det vigtigt at huske på, at vi alle skal 

tale ordentligt til hinanden. 

 

Lars Bjarne Nielsen (B) Mine erfaringer med embedsmændene er gode, har ingen erindringer om 

situationer. Men jeg er enig i, at vi som offentlighedspersoner skal møde alle mennesker med 

ordentlighed. 

 

Tune Lokalråd, Torben Nielsen Hvilken sikkerhed har jeg som borger for, når nu TDC skal grave på 

min grund, at de udbedrer tingene igen – og at det bliver gjort ordentligt.  

 

Hvem bedømmer at det kan accepteres som være ordentligt udført? Hvad gør jeg – hvis jeg ikke er 

af samme mening? 

 

Pernille Beckmann (V) Kommunen foretager tilsynet – og kommer gerne ud og foretager 

inspektion. 

 

Tune Kabelnet, Tage Lauritzen fortalte om et møde meget lig det ordstyreren i staten af punktet 

havde fortalt om. Samme embedsmand fra Kommunen havde haft en uheldig – ja ligefrem 

truende – adfærd. Embedsmanden havde helt klart ikke en neutral holdning, og mente at det 

lokale Kabelnet jo ikke var noget værd, og at fibernet fra TDC var det bedste.  

Tage understregede det uheldige i en sådan oplevelse, da det ikke opfordrer til samarbejde og 

forståelse for hinandens projekter– måske tværtimod. Og at en kommunal ansat bør holde sine 

personlige meninger for sig selv, når pågældende er ude i embedsmedfør. 

 

Pernille Beckmann (V) Vi politikere er valgt til at varetage borgerne i Greve Kommunes interesser. 

Vi er ledelsen i kommunen og de ansatte skal opføre sig ordentligt. Som før sagt, så er det noget vi 

ser på med stor alvor, og det vil få konsekvenser. 

 



 8. Bodegaen skal fjernes eller bringes til at fungere, kommunen har  

     brugt mindst 10 år på at gøre ingenting. 

Ordstyren fortalte om den bygning, der er beliggende i Tune Center 9A, 4030 Tune. Den har været 

lukket i mange år, den er en decideret ”øjebæ”, for os Tune borgere, der gerne vil have et pænt 

center. Hvad gør Kommunen? 

Pernille Beckmann (V) Vi er meget bevidste om denne bygning. Og vi er – som Tune – også kede af 

ikke at kunne gøre noget for at hjælpe. Men det er den private ejendomsret, der gør sig gældende. 

Vi på kommunen er meget bevidste om de priser den pågældende ejer har forlangt – og den stand 

som bygningen efterhånden har. Men Kommunen kan ikke gøre noget, da der er tale om en 

privatejet bygning. 

Fra salen, Centerforeningen, Vil i den forbindelse meget gerne rose kommunen for et rigtigt godt 

samarbejde omkring netop den bygning. For hver gang vi opdager noget – fx en løs tagsten, der 

kan være til fare for forbipasserende, giver kommunen ejeren et pålæg om at udbedre skaden. 

Desværre får ejeren så – typisk inden for 24 timer, en håndværker ud og udbedrer skaden. 

(referent JS fik desværre ikke noteret navnet på den pågældende taler fra Centerforeningen) 

 

 9. Grusgravning skal ikke ske i folks baghaver, her har kommunen en  

     opgave. 

Ordstyreren fortæller, at Pernille Beckmann ikke vidste, at der skulle graves grus i Tune 

John T. Olsen (A) oplyste at ”Nej tak til grusgrav i Tune” havde mødtes med Regionsrådsformand 

Heino Knudsen (A) og Dennis Jørgensen (A) og Lone Mortensen (V) samme formiddag for at se på 

interesseområdet til grusgravning. Heinos svar var, at det ikke kommer til at ske på hans vagt, at 

der bliver gravet grus i Tune. 

Susanne Pahlmann (Ø) Ingen grusgrav uden for Tune. Større fokus på genbrug 

Lars Bjarne Nielsen (B) Naturfredningsforeningen i Greve (LBN er formand – referent IFW) ønsker 

interesseområdet væk. Region Sjællands holdning mest muligt genbrug. Ingen grus fra Tune til 

Københavns havneprojekt. 

Linda Heegaard (F) Tom Haack er gået bort, så Linda har overtaget grus i Tune 

Pernille Beckmann (V) er ikke imponeret over Region Sjælland, Heino Knudsen kunne have taget 

Tune af som interesseområde. Pernille samarbejder med Linda Heegaard 

Ordstyreren Grusgrav på Roskildevej i Roskilde kommune. Udkørslen skulle foregå på Roskildevej, 

men i Greve kommune. Pernille fortæller: at det er så godt som stoppet 

Lars Bjarne Nielsen (B) Vælg en Tune borger til Regionsråds valget. 
 

 10. Trafikkorridoren Ring 5, der arbejdes på at fjerne den. 

Ordstyreren fortæller lidt om, hvad det egentligt går ud på, og uddyber med, at der ikke må udvikles eller 

bebygges i et område, netop fordi der er en areal reservation til en Ring 5 – som umiddelbart er ”pillet af” 

programmet igen. 



 

Liselott Blixt (O) Vi kæmper alle for at få den reservation væk. Den giver ingen mening nu efter en 

høring på den nordlige del af korridoren har medført, at den er væk der. 

Pernille Beckmann (V) Vi arbejder alle på at få hele projektet væk. Vi skal ikke have den korridor. 

Stor ros til alle de borgergrupper, der lavet et stort arbejde der netop bakker op om ønsket for at 

slippe for korridoren. 

John T. Olsen (A) Vi arbejder på tværs af partierne for at få areal reservationen væk. 

Hans-Jørgen Kirstein (D) Desværre er det jo ikke helt sikkert at korridoren er ”død” det er jo noget 

der foregår på Christiansborg, og i virkeligheden kun noget vi kan forsøge at påvirke fra lokalt hold. 

Birgitte Klintskov (C) Ring 5 er ikke længere en del af den trafikaftale, der er aftalt i folketinget og 

som strækker sig frem til 2035. Derfor er det ikke rimeligt at holde folk som gidsler og fastholde 

areal reservationen længere. 

Frederik Damgaard (I) tilslutter sig, areal reservationen skal ophæves nu. Det giver ingen mening 

at fastholde den. 

Susanne Pahlman (Ø) Det er ikke løsningen at bygge flere motorveje – på Sjælland. Vi skal se på 

grønne løsninger og udbygning og forbedring af offentlig transport. 

Linda Heegaard (F) vi har fået ca. 30% flere biler. Men det er jo også en tendens i samfundet hvor 

en familie i dag typisk har to biler, hvis ikke flere, når de unge hjemmeboende mennesker får  

 

 

mulighed for at køre bil – og selv anskaffer sig en bil. Vi har ikke brug for mere motorvej i vores 

område. 

Brigitte Klintskov Jerkel (C) Trafikken er steget markant i vores område – ja voldsomt på Køgebugt 

motorvejen. Det er lykkedes os at skaffe penge til bekæmpelse af støjen. Og vi har meget støj i 

vores område, vi har motorvejen, den nye Ringsted bane, vi har S-toget og der er også megen 

motorstøj på strandvejen. Og vi skal forsøge at bekæmpe støjen alle steder. 

Spørgsmål fra salen, Kim T. Rasmussen Hvad er lovhjemlen til areal reservation?  

Da han ville uddybe sit spørgsmål, mente Ordstyreren at det, der yderligere blev sagt ikke havde 

noget med emnet at gøre, og forsøgte at sporer spørgeren tilbage, hvilket resulterede i, at 

spørgeren reelt ikke kom til orde og valgte at gå fra mødet.  

Spørgsmålet blev aldrig besvaret af panelet. 

 

Afslutning på mødet – løst snak. 

Formand for Tune IF, Pauli K. Christensen I siger, vi klarer os selv, og vi gør det godt i Tune. Og ja, 

det gør vi også.  

Men når vi så beder om en kunstgræsbane og en aftale er i hus. Det har været igennem forskellige 

udvalg, er besluttet og godkendt, hvorfor kan vi så ikke få det gennemført og få den etableret? 



Liselott Blixt (O) der skal sættes penge af til det, og vi ved ikke, hvordan man vil forvalte de penge 

man får. Forvaltningen skal have mere hånd i hanke med, hvad borgernes penge går til og om de 

nu også bruges til de projekter, de er tiltænkt. 

Pernille Beckmann (V) noget vi også er nødt til at kigge ind i, er de matrikler hvorpå tingene skal 

ligge – det er jo kommunens jord – her talte Pernille så om den nylige anlagte tilbygning på 

Tunehallen. Vi er nødt til at kigge på det hele – vi skal have hele overblikket, inden vi kan sætte i 

gang. 

John T. Olsen (A) Den er ikke lagt i graven. 

 
Da mødet er ved at være nået sin afslutning, spørger ordstyreren om der er yderligere spørgsmål 
eller kommentarer fra salen. 
 
Christoffer Columbus fra Party Partiet, som stiller op til kommunevalget for første gang, bad om 
ordet.  
 
Ordstyreren mente ikke at Christoffer skulle have taletid, idet han ikke var indbudt af Tune 
Lokalråd, og bad ham sætte sig ned igen. 
 
Brigitte Klintskov Jerkel (C) sagde til ordstyreren, at der var en ung mand, der gerne ville have 
ordet, men ordstyreren udtalte, at det ikke kom til at ske. 
 
Pernille Beckmann (V) mente det var vigtigt at lade en ung mand komme til orde, idet der ikke er 
mange unge mennesker der interesserer sig for politik. 
 
Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Pernille Beckmann (V) bød herefter Christoffer Columbus 
velkommen foran podiet samtidig med, at han blev klappet frem af nogle politikere, og enkelte 
tilhører i salen.  
 
Da det skete, udtalte Ordstyreren at han var afsat og udvandrede herefter fra salen.   
 
Christoffer ønskede bl.a. at byde ind med at bygge anderledes klimavenlige boliger. Og mente også 
at have bud på, hvordan evt. ældre- / beskyttede boliger kunne bygges. 
 

 


