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Ny app fra
kommunen

Tre garvede
maratonløbere

Idrætsklassen
slår dørene op

Med blandt
de store

Politi og kommune lancerer Pas På Herlev-appen på et borgermøde.

Tre Herlevløbere i
halvfjerserne kan ikke
undvære løbeskoene.

Kildegårdskolens leder
og kommunen søger
elever til ny klasse.

Herlevs bedste baskethold spillede næsten
lige op med topholdet.

Nyheder side 4

Sport side 12

Nyheder side 13

Sport side 13

Uenighed om videodækning af kommunalbestyrelsesmøder

Herlev Bladet må ikke ﬁlme kommunalbestyrelsesmøder
Videodækning. Herlev Bladet har bedt Herlev
Kommune om lov til at filme på kommunalbestyrelsesmøderne for også at kunne formidle
politikernes arbejde på de sociale medier. Men
borgmesteren frygter, det kan være forstyrrende.
Kommunalbestyrelsesmedlemmer er splittede.
Det bliver ikke i denne valgperiode, at Herlev Bladets
udsendte får lov til at filme
hele eller dele af kommunalbestyrelsesmødet. Herlev
Kommune har nemlig afvist
en forespørgsel fra lokalavisen, fortæller redaktør Mette
Lyhne:
»For os er det er en oplagt
mulighed for at formidle
direkte til en målgruppe,
som traditionelt set er svære
at få til at interessere sig for
lokalpolitik. Vores ønske som
lokalavis er jo at være med til
at højne stemmetallene ved
valget i november og give et
godt grundlag for debatten –
og det må vi sande kræver et
supplement til printavisen,
som det er i dag«, forklarer

hun, og undrer sig over, at
politikerne ikke ønsker, at
deres arbejde bliver formidlet
til så bred en målgruppe som
overhovedet muligt.

...jeg mener, at
salen skal være et
sted, der er fri for
mobiltelefonkameraer...
»Vi vil gerne have flere til
at deltage og følge med i den
offentlige debat, og video har
vist sig at være et effektivt
journalistisk redskab, når vi
skal skabe opmærksomhed
omkring en sag. Det er vores

job at formidle det politiske
arbejde, og det er ærgerligt,
hvis det er politikerne selv,
der står i vejen for, at vi kan
udføre det arbejde optimalt,«
påpeger hun.
Går ud over seriøsiteten
Herlevs borgmester Thomas
Gyldal Petersen (A) har forståelse for Herlev Bladets
forespørgsel, men begrunder
sit afslag:
»Jeg er helt indstillet på, at
man skal gøre alt, hvad man
kan for at gøre tingene så
interessante som overhovedet muligt. Men der er også
et andet hensyn for mig, som
vægter mindst lige så tungt.
Kommunalbestyrelsen sidder
med alvorlige sager og et stort
ansvar, og det er for mig en
særlig ting at gå ind i kommunalbestyrelsessalen og tage
det ansvar på sig og træffe
den endelige beslutning om,
hvad vi gør. Jeg synes ikke,
der er noget i vejen for, at den
seriøsitet eller højtidelighed
også er synlig, at det ikke er

et rum, som når vi er hjemme
i køkkenet eller møder Silas
Holst på torvet. Jeg mener, at
salen skal være et sted, der er
fri for mobiltelefonkameraer,
så vi rent faktisk lytter til,
hvad vi siger og har en seriøs
debat«, vurderer han.
Han tilføjer, at han også
kunne have sin bekymring i
forhold til, om kommunalbestyrelsesmedlemmerne ville
bruge mere tid på at tænke
over, hvordan de tog sig ud på
skærmen end på at debattere.
»Spørgsmålet er, om dét,
at der blev filmet, ville ændre
den seriøse debat, vi har i dag.
Vores måde at agere på i det
politiske rum. Hvis man har
et håb om, at det skal være
mig, der får de 16 sekunders
dækning af Herlev Bladet,
kan det give en tivolisering
af debatten«, frygter han og
understreger, at skal man
dække mødet ordentligt bør
der også være flere kameraer,
så alle kommer med.
»Det kan jo godt være, at
der er nogen, der mener, at

der vil blive en uhensigtsmæssig stor dækning af borgmesteren, fordi det er mig,
der taler mest«, påpeger han.

... det er
ærgerligt, hvis det er
politikerne selv, der
står i vejen for, at vi
kan udføre det arbejde
optimalt...
Ikke en prioritet
Overordnet mener han, den
åbne tilgang til kommunalbestyrelsesmøderne med fri
spørgetid først og derefter
gennemgang af dagsordenen fungerer godt. Men han
ville ønske, at flere borgere
dukkede op og overværede
møderne live.
»På hvert eneste møde bliver der truffet beslutninger
af stor væsentlighed for Herlevborgerne. Jeg forstår godt
Herlev Bladets synspunkt og
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Skadesanmeldelse
eller ny bil?
MANDAG & TI

Stegt flæsk ad libitum
med persillesauce og hvide
149kr.kartofler.

www.wonsbek.dk
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Oksemørbradbøf med
Fiskeret
efter 1sæson
Kongemosen
· 2765med
Smørum · RestaurantKongemosen.dk
sauteret grønt, kryddersmør
garniture, tilbehør
285kr. og bagt+kartoffel
149kr.og sauce.
dessert.

BRUUN HOLDER
TORSDAG
SØNDAG fra kl. 10
BAZAR
PÅ TORVET

75,-

- 44 68 200,
Bordbestilling100,
anbefales
45 45 -

Kongemosen 1 · 2765 Smørum · RestaurantKongemosen.dk
Find os på Facebook:
Bruun DIN TØJMAND Herlev

Tagparkering
lige ved døren

Bruun DIN TØJMAND

Altid gode tilbud
på træningsudstyr
til private, firmaer,
centre m.fl.

Kom og prøv før du
køber eller se mere
på www.sagatrim.dk

Information
fra Herlev
Kommune på
næstsidste
side i 2’eren

700 m2 butik
Mileparken 30
2730 Herlev
Tlf. 3811 4811

Novavi Herlev
Herlev Ringvej 2C
39 45 57 00

149kr.

Børn 99kr.

44 91 19 09

Indenrigsministeriet henviser
som tilsynsmyndighed fortsat til dommen.

Kender du en der
drikker for meget?

med persillesauce og hvide
salat, pommes frites og
Biksemad ad Pris
libitumpr.
med
couv. Stor brunchbuffet inkl.
kartofl
er.
bearnaise.
spejlæg og rødbeder.
juice,
149kr.
149
kr.kaffe og the.
Mortensaften-ud-af-huset-menuer

199kr.

11-15.00

Det følger af en dom fra
1972, hvor Højesteret har
bestemt, at det er op til kommunalbestyrelsen at afgøre,
om den vil tillade brug af
båndoptagere (og nu også
kameraer) til sine møder.

novavi.dk

ONSDAG
LØRDAG
Mortensaften
den 10. november
2017

149kr.

Kontortid
Tirs & Tors:

Må ikke filme:
Journalister og andre må
ikke filme eller bånde kommunalbestyrelsesmøder med
mindre, de konkret har fået
tilladelse, eller kommunalbestyrelsen har givet grønt lys.

Af Kenneth Kjæp Larsen

Efterfølgende hold 17. januar 2018

GENERHVERV 8. NOVEMBER KL. 19-22.15

LOVEN

Ph.d i medieret

1. NOVEMBER KL. 19-22.15

Kørerlærer
søges

Dansk bøf med blandet
salat, pommes frites og
149kr.bearnaise.

Biksemad adVANVITTIGE
libitum med
Stor brunchbuffet inkl.
PRISER...
spejlæg og rødbeder.
juice, kaffe og the.

Medlem
af DKU

FAKTA

Kilde: Vibeke Borgberg,

ALM. BIL • TRAILER • MOTORCYKEL • GENERHVERV • ERHVERV

LOVPAKKE BIL 10.995,- · MC 8.995,-

FR EDAG

Læs ekspertens vurdering og
kandidaternes holdninger på
side 8

Måske næste år
I stedet vurderer han, det
ville være oplagt for en ny
kommunalbestyrelse at tage

MC MARTS 2018 · TRAILER 26. OKTOBER

-tjek HerlevRS
Bladets
bilannoncer hver uge
DAG

spørgsmålet op, hvis der kom
et konkret forslag.
»Jeg har ikke selv fundet
anledning til at ændre på reglerne, men jeg kan sagtens se,
at lokalpressen kunne have
andre behov, så jeg er egentlig
villig til at strække mig langt
for at imødekomme Herlev
Bladets behov. Så længe jeg
ikke behøver at frygte at gå på
kompromis med mine egne
behov i forhold til, at kommunalbestyrelsen kan arbejde i
ro og fred med de væsentlige
beslutninger, der skal træffes.
Så det er balancen«, lyder det
fra Thomas Gyldal Petersen
(A), der understreger, at han
ikke er religiøs omkring det.

KØREKORT TIL

Omegnens Fodpleje

Fodpleje i dit hjem. Fodbad,
fuld fodbehandling samt efterfølgende fodmassage. Pris: 375,Ring til Kirsten på 24 20 58 82

ønske, men den tradition vi
har haft i Herlev bygger på
noget andet«, siger han og
kalder kommunalbestyrelsessalen for et seriøst arbejdsrum, hvor det så længe han
kan huske tilbage hverken
har været tilladt at filme eller
fotografere.
»Jeg har ikke hørt om det
før, at det er noget, man gør
andre steder. Jeg synes, borgerne skal have mulighed for
at opleve møderne i sin helhed. Der er heller ikke nogen
i kommunalbestyrelsen, som
har stillet forslag om at bruge mange penge på at stille
udstyr op. Det skal også drives, klippes sammen og så
videre, og det har ikke været
et ønske. Det har ikke været
prioriteret«, fastslår borgmesteren, der derfor i denne
valgperiode ikke vil ændre på
proceduren.

SIESTA ER
PÅ TORVET
100.200.150.-

16791 Annonce_Kender_du_en_86x75_FINAL.indd 1

JULEMARKED

Få inspiration til den perfekte jul med et stort
udvalg af bla. nisser fra Pobra og pynt fra Sirius
Besøg os hver onsdag, torsdag og fredag kl. 10-17
eller lørdag kl. 10-14

07/03/17 10:57

Annis Julemarked

Ellekær 3 (i gården) - 2730 Herlev - 40352555
Find os på facebook

Herlev Bymidte Center, 1. sal | 2730 Herlev | Tlf. 44 84 12 63

Herlev Torv 2 · 44 84 01 80

Halloween i hele centret

Hele centret har masser af Halloween udsmykning, udklædning
og en masse gode tilbud, se fra side 4 i avisen...
På lørdag den 28. oktober kan du skære dit eget græskarhoved på Springvandstorvet
og på Centertorvet er der smagsprøver på Halloween slik!
-vi ses...

HERLEV BYMIDTE BUTIKSCENTER

-kom indenfor...

Følg os på Facebook

www.herlevcenter.dk

