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Vedrørende: Skoler og dagtilbud for alle.
Til dette har jeg følgende kommentar: Bevar Jakobi skole
Jeg ved snart ikke hvor jeg skal begynde, bortset fra at jeg er meget utilfreds med planen om at
lukke Jakobi skole. Jeg har lige bygget nyt hus på åbrinken(2015) netop pga. jakobi skole. Nu er
der så rimelig gode changer for at en evnt salgspris vil være noget lavere end hvis skolen fortsætter.
Hvem gider købe et hus der ligger langt fra skole og uden ordentlig sikker skolevej til nærmeste
skole. Og det uanset. om det bliver lykkegård eller ny Brorson skole. Men der er jo så heldigvis så
langt at kommunen kommer til at sørge for gratis buskørsel til alle elever indtil 4 klasse (det bliver
sikkert billigt) men heldigvis kommer oplandet til at være med til at betale regningen.
Med hensyn til placering af ny Brorson skole ved campus lyder det helt forkert der er allerede
trafikkaos. og skal små børn gå i skole i nærheden af gymnasieelever heller ikke lige den bedste
løsning . derefter er der de 250 milioner sådan en skole efter byrådets udregninger kommer til at
koste. men det kommer jo helt sikkert ikke til kun at koste dette men meget mere og dertil kommer
trafiksikring der er jo ingen forældre de frivilligt sender deres børn hen af nordre boulevard . og igen
forstår jeg ikke at oplandets politikere kan stemme for et nybyggeri som kommunen slet ikke har råd
til uden at hæve skatterne for hele kommunen. Igen kommer oplandet til at være med til at betale for
noget der aldrig kommer dem til gavn
Det eneste positive er at der snart er kommunevalg og hvis dette bliver vedtaget kunne det jo være
at man kunne få udskiftet dette byråd. som helt klart ikke selv har børn der går i skole og hvis vi
kunne få borgmesteren skiftet ud samtidig sikke en festdag
Jeg kunne jo sådan set lægge sag an mod kommunen for ikke at oplyse mig om (da jeg købte bygge
grunden af kommunen) at skolen ville lukke inden for nærmeste fremtid.for så havde jeg ikke
bygget i varde.
Man kan jo så håbe på at alle de borgere der har børn på jakobi skole evnt kan få åbnet en friskole
så vi kan få sat en kæp i hjulet på dette glade vanvid . ellers kan man jo blive tvunget til at flytte
væk fra varde komune også for at slippe for at være med til at betale for endnu et politisk prestige
project
bare se rådhuset . der byggede man nyt fint rådhus men allerede for småt inden indflytning og
bogerservice måtte blive på sygehuset .
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