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Venstre·reseringen har talt
på en måde. der ikke er til at
misforstå. Der er ikke afsat
penge W at færdiggøre motorvejene til Frederikssund
OG'Hillerød. De nødvendige
midler findes hverken l regeringsgrundlaget eUer Idet
netop fremsatte finanslov5forlag.

Jeg må desværre erkende.
at jyderne endnu en gang
vandt kampen om anlæg5mlll1:m1eme. Vi var nogle.
som lidt politisk naivt troede på de gyldne valgJuunpsløfter. som blev fremsat af
indfiyde1sesri.:e
politikere fra flere partter med den
nuværende ansvarlige for
statens husholdnIngsregn-

skab, finansminister

Claus
lijort Freder1ksen, l spidsen.
VI ftk en klar fornemmelse
af. at det nu var vores tur til
at få del l motorvejsinveste'
rlngune. Hvis vi bare stemte på dem. skulle de nok sikre et Ilertal for, Ilt vi fik vore
vejønsker opfyldt. Løfterne
blev måske ikke »ædt ritll.
men gode budskaber lulr det
altså med at være lidt mere
spiseliGe.

Vibordet forkerte sted
VI glemte bare den meget
væsentlige ting. at vi bor
det forkerte sted. Jeg har
sagt det før. men det bllver
Ikke mindre rigtiGt af nt bil·
ve gentaset. Hvis HUlemd
havde ligget l Jylland. var
motorvejen for længst blevet
forlænget med de nødvendl·
ge ni kilometer.
En trafikal landsdelsdlskrlmmatton, som er til at
tage og føle på. men det er

der Ikke nept nyt l. Det er
Jo stadig IIe$tJyder eller politikere med jysk baggrund l
FOlketinget.
Vi har haft manlfoldl;e
transportmlnlstre
- også
Ikke Jyder - til at besigtige
vores lokale trafikale og meget akutte problemer. Uanset partifarve har vi fået den
sædvanlise
poUtikersnak
om. at viljen er til stede. men
at der mangler de nedvendige midler. De er nemlig
sendt til Jylland. som man
mener har størst behov for
gode og fremkommeUge motorveje.
Her l det nordsJællandske
må vi altså fortsat skal leve
med et tn1flltalt ragnarok.
Ikke mindst på HUleredmotorvejen. som er en af de helt
store Indfl11dsv$ til Kebenhavn.
Som ansvarlig borgmester I HUlerød har Dorte
Meldpard (K) været ude
med den lønede pegeftnger.

Hvor læn$.'» kan den politiske prioritet være med tij at ,
bestemme antallet af alvorUgiI trafik- og dødsulykker
I de enl@lte landsdele? Må·
ske er hun mere reall5tlsk
end mig. Efter de markante
udmeldlnser fra regeringen
skyder hun l hvert fald en
hvid pind ener de nødvendl·
ge veJlnvesterlnger.
Trafiksikkerhed kolter
VI ved alle. at traftkslkJtt.r·
hed koster. SpeflSmålet er.
om det skal være mere stk.
km at køre iJylland end l
NonWæUand. Hvis jeg var
politiker. ville jeg satse på
at koncentrere
Indsatsen
på vejstrækninger med den
tætteste trafik og de højeste
antal traf!.ku~ld. Uanset.
deres geogTaliske plllcerlng. t
Økonomiske beregninger !
OG poUtl$ke valg kan ikke I
sti alene, Det drejitr sig l høj
grad også om menneskelige
omklntntnger.

