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S mener, at
borgmester burde
have vidst bedre
Bo Nielsen
bvn@jv.dk

AABENRAA: Var Socialdemokratiet oppe imod et Venstre, der
fik ureglementeret hjælp af
kommunens embedsværk i i
kommunalvalgkampen
i
2017? Det mener S ikke
umiddelbart. Ikke, når det
gælder kommunaldirektøren
og kommunens forvaltning.
- Vi forventede, det var
Lars Løkke Rasmussen (V),
som kom i sin egenskab af
statsminister og ikke partiformand, siger Erik Uldall Hansen, der er gruppeformand
for sit parti i byrådet.
Derfor frikender han kommunaldirektør Tom Ahmt,
hvorefter han retter opmærksomheden mod sin nu direkte modstander i byrådssalen,
Thomas Andresen:

Du vidste det

- Thomas Andresen burde
have vidst bedre. Han har fået en henvendelse fra Lars
Løkkes sekretær, og Venstres
partiorganisation i Aabenraa
er også blevet kontaktet, så
jeg tænker, de måske har
vidst bedre, opsummerer Erik
Uldall Hansen (S), der er sit
partis spids- og borgmester-

Socialdemokratiets gruppeformand, Erik Uldall Hansen, mener
ikke, borgmester Thomas Andresen (V) har helt rene hænder. Arkivfoto: Jacob Schultz

kandidat.
- Når Thomas er borgmester, og Lars Løkke kommer
på besøg for at understøtte en
Venstre-valgkamp, så kan
embedsværket ikke blande
sig i det, mener Erik Uldall
Hansen.
Han er overbevist om, at
Venstres partiorganisation
har vidst, at Lars Løkke kom
forbi for at hjælpe med valgkampen.
- Det er uomtvisteligt. Og
så bør Thomas måske også
have vidst det, synes Erik Uldall Hansen.

Tandproteser og
Direktør Line Meldgaard mener ikke, at Meldgaard har været spændt for Venstres valgmaskine tilbage i 2017. Arkivfoto: Poul F.Skøtt

Det handlede ikke om
politik, synes vært
Var det udelukkende en paradeopvisning
for Venstre, da daværende statsminister Lars
Løkke Rasmussen (V) kom på visit hos sin
partifælle i Aabenraa - borgmester Thomas
Andresen - under kommunalvalgkampen i
2017? Det mener Meldgaard, som lagde
virkelighed til, ikke.
Bo Nielsen
bvn@jv.dk

AABENRAA: En professor med
speciale i kommunal- og forvaltningsret mener, at et
statsministerbesøg hos Melgaard-koncernen i Aabenraa
op til kommunalvalget 2017

dufter langt væk af embedsmisbrug, fordi kommunalt
ansatte var med til at arrangere Lars Løkke Rasmussens (V)
møde med borgmester Thomas Andresen (V).
Det er gået hen over hovedet på værten, fordi Aabenraa
Kommune i flere år har været
fremhævet for sin indsats for
at få ledige i job. Det, som

også var emnet for besøget
hos Meldgaard.
- Jeg havde slet ikke opfattet, at der skulle være politik
i det. Det var et besøg, fordi vi
gennem kommunen havde
haft nogle chauffører igennem et forløb, hvor de efterfølgende er blevet fastansat,
siger Line Meldgaard, som er
direktør i familiekoncernen.
- Jeg forstår det ikke, og det
er tre år siden, siger Line
Meldgaard, der fastslår, at
virksomheden aldrig ville
deltage i et arrangement, der
var hængt op på et politisk
parti.
- Vi agerer aldrig politisk.
Vi ville aldrig have en politiker stående med balloner og
valgmateriale på vores ejendom. Det var kun for at for-
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Sådan har jeg slet
ikke opfattet det som et
partiarrangement,
aldrig. Vi vi ville bare
fortælle en god
historie.
LINE MELDGAARD, DIREKTØR MELDGAARD
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tælle en god historie om en
chauffør, der var blevet ansat,
slår hun fast.
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