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Hvis noget lyder for godt til at være sandt,  
er det som regel, fordi det ikke er sandt. Og der 

findes jo ikke nogen ’gratis frokost’.
De gamle sandheder er værd at erindre for alle dem, 

der for tiden føler trang til at gøre deres holdning op til 
Facebook og andre techkometer, der ligger på lur efter 
vores data. Den globale gigant kom, så og sejrede, fordi 
tjenesten har så meget godt at byde på. Den bringer 
gamle venner sammen, gør det nemmere for ildsjæle, 
foreninger og andre engagerede folk at arrangere,  
koordinere og debattere – eller bare flashe et perfekt 
liv og svine hinanden til. Ganske gratis.

’What’s not to like,’ kunne man spørge, og svaret må 
være et nyt spørgsmål: Hvor lang tid har du? 

Hvor megen dokumentation, hvor mange helt horrible 
sager og hvor mange eksempler på dårlig – eller rettere 
ingen – forretningsetik, vil du have? Alt fra datahæleri, 
skatteshopping og aflytning til påvirkning af valg og et 
skuldertræk for fake news, trods en hyklerisk censur. 

Forleden kunne Jyllands-Posten så lige afsløre, at 
store institutioner som f.eks. Folketinget, DR og DSB har  
videregivet data til Google – f.eks. om folks søgninger 
på politik. Angiveligt uforvarende, for alt sejler rundt. 
Vi har kun set toppen af de konsekvenser, som hverken 
brugere eller lovgivere kan gennemskue. 

Facebook er langt om længe kommet ud af busken 
med undskyldning og fromme løfter om bod og bedring. 
Pardon my french, men de er jo pisseligeglade. Uanset 
hvor våde hundeøjne, der programmeres ind i den unge 
robot af en stifter, sker det kun af én eneste grund:  
Kritikken er bad business.

Reelt er de bedøvende ligeglade med alt andet end 
de knap 100 mia. kroner, de tjente sidste år. De er bl.a. 
suget ud af mediekoncerner som Jysk Fynske Medier, 
der ejer det regionale mediehus Jydske Vestkysten.

Her overlever man ikke i længden ved at skære ned 
på udvikling og spare sig til et overskud på mindre end 
én procent af en dalende omsætning – vel at mærke 
efter éngangsindtægter og 71,4 mio. kr. i mediestøtte.

Men vil vi den vej? Til forskel fra JV ejer Facebook 
hverken publicistisk sjæl eller demokratiske værdier, 
som gennemsyrer de fleste mediehuse i den frie del 
af verden. Og hvad rager det så os? Ikke en skid, synes 
mange, og det er en del af problemet. Ligegyldighed 
og/eller uvidenhed – mens private data flyder frit.

Indrømmet, vi er lidt misundelige. Tænk at opfinde 
et medie, hvor brugerne gør arbejdet og betaler med 
deres privatliv. Men den idé er jo taget, og vi klarer os 
fint uden, tak. Bedre end nogensinde faktisk, men vi 
knokler også for læserne. Så det er ikke for vores skyld, 
at politikere og myndigheder snart må vågne op. 

Start med dig selv. Drop dovenskab og ligegyldighed, 
hvis du kan regne ud, hvorfor det er vigtigt. Ellers skal 
algoritmerne nok gøre det for dig og give dig noget 
mere underholdende – som du sjovt nok er helt enig i.
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Store Bededag lukket!

T. Asmussen

Galleri J n

Vi fejrer 
7 års fødselsdag

onsdag 25. april - lørdag 28. april 

ONSDAG DEN 25. APRIL: 
Vi serverer kagemand og kaffe 

Spar 20% på ALT i butikken!

Ny helhedsplan vil ikke løse 
vandproblem i Fourfeld Ådal

VANDGANG – Det bliver 
flot, rekreativt og et skridt i 
den rigtige retning. Men den 
nye, ambitiøse  helhedsplan 
for Fourfeld Ådal vil ikke i 
sig selv løse de problemer 
med vand i Fourfeld Ådal, 
som ellers er den vigtigste 
bevæggrund for arbejdet.

Hvis der endegyldigt 
skal findes en løsning for 
problemerne med over-
løb af urenset spildevand, 
oversvømmelser og vand 
i kældre – bl.a. på grund 
af forhøjet grundvand – er 
det andre og noget dyrere 
knapper, der skal drejes på, 
fortæller eksperterne bag 
planen.

Både vand og natur
Helhedsplanen foreslår 
kort fortalt, at vandforhol-
dene forbedres og okker-
indhold reduceres med 
bl.a. flere slyngninger af 
Fourfeld Bæk og etablering 
af regnvandsbassiner, der 
kan nedbringe overløb ved 
store regnskyl.

”Det har jo været en lang 
proces, og de konkrete til-
tag er regulering af vand-
løb og anlæggelsen af regn-
vandsbassiner,” forklarer 
chefkonsulent Mette Lise 
Ginnerup fra rådgivnings-
koncernen Niras, der har 
lavet den nye helhedsplan.

”Hele udfordringen lig-
ger på vandforhold og de 
naturmæssige forhold, og 
der er ønske om at gøre 

noget ved beg-
ge dele. Det har 
været ramme-
sættende for, hvad 
man går ind og gør. 
Vi kan forbedre natur-
forholdene og sam-
tidig få det til at 
gå op i en højere 
enhed med det 
rekreative.”

Det sidste sig-
ter til, at planen også 
indeholder forbedring og 
anlæggelse af flere stier i 
området samt nye aktivi-
tetsområder foruden en 
generel åbning området, så 
man også visuelt oplever 
ådalen bedre.

Men vandproblemerne – 
kan de løses med den her plan?

”Det kommer an på, 
hvordan man afgrænser 
problematikken. Nogle 
boligområder har jo vand 
i kælderen, og det vil den 
her plan ikke afhjælpe di-
rekte. Men den vil forbedre 
vandtilstanden, og det er 
det muliges kunst. Vi læg-
ger jo ikke regnvandsbassi-
ner ud over det hele, for der 
er jo grænser for, hvad man 
kan i forhold til naturen,” 
siger Mette Lise Ginnerup.

”Så det løser ikke den 
store, overordnede proble-
matik – der skal nogle  helt 
andre løsninger til, som 

har meget læn-
gere perspek-
tiv. Så i forhold 

til forventninger 
om, at nu er det 
hele løst, må vi 
bare sige, at der 

skal gøres noget ting 
nogle andre ste-

der. Der er nogle 
andre knapper, 

der skal skru-
es på, som 

ikke kan gø-
res her. Det er jo 

et meget komplekst 
regnestykke, og nogle 

af tingene omfatter stør-
re arealer udenfor ådalen.”

Niras har lavet nogle 
overordnede beregninger 
og overslag for budgettet 
for den store plan, men har 
ikke fået mandat til at of-

fentliggøre dem endnu.
Jarl Thiesen, der er næst-

formand i Andelsboligfor-
eningen Buntmagertoften 
og nyvalgt medlem af be-
styrelsen for Sædding-
Fovr feldt Lokalråd, er 
umiddelbart ikke impone-
ret efter det første kig på 
vanddelen af den nye plan.

”Det med stierne er fint, 
men vandløbsdelen er 
jeg ikke tilfreds med. De  
forskønnner jo bare om-
rådet, men gør ikke noget 
ved hovedproblemet,” me-
ner Jarl Thiesen.

”I stedet for at bruge alle 
de penge på det her, skulle 
man tage fat på vanddelen 

fra Parkvej og ud til udlø-
bet og få al vandet indover 
rensningsanlægget i nogle 
bassiner, hvor tingene kun-
ne skilles ad. Så havde vi 
en chance for et ordentligt 
åforløb uden colibakterier.”

Sædding-Fovrfeldt Lo-
kalråd besluttede på sin ge-
neralforsamling forleden, 
at netop colibakterier er en 
af de faktorer i problemet, 
man vil have fokus på.

”Vi vil presse på med co-
libakterierne overfor kom-
munen. Borgmester Jesper 
Frost Rasmussen slår jo på, 
at der i 2019 vil være blå flag 
ved stranden. Men hvor-
dan kan det lade sig gøre, 
når vandet ikke er renset,” 
spørger Jarl Thiesen.

25.000 borgere tæt på
Formand for  Plan & Mil-
jøudvalget, Karen Sandrini 
(S) peger på, at der nu bli-
ver adgang til at melde ind 
med den offentlige høring.

”Processen er, at vi ind-
drager borgerne, hvor alle 
er velkomne med input. 
Der bor jo 25.000 menne-
sker indenfor en kilometer 
fra ådalen, så planen ved-
kommer rigtigt mange”.

Løser den vandproblemerne?
”Ja, det er jo meningen, 

at det skal ordnes herude. 
Både udledning af urenset 
regnvand, spildevand og 
forhøjet grundvand. Det 
skriger jo til himlen, at der 
skal kigges på det her,” si-
ger Karen Sandrini.

Planen bliver kaldt ’kosme-
tik’ i stedet for en grundlæg-
gende løsning?

”Det er hårde ord. Den 
udarbejdelse er jo tænkt 
rigtig, rigtig positivt og 
med rigtigt gode begrun-
delser for, at Fourfeld Ådal 
skal have nogle forbedrin-
ger – også rekreativt. Jeg 
ser det ikke som kosmetik 
– især ikke, når vi kigger 
på udledning af både regn-
vand og spildevand.”

Ifølge Karen Sandrini 
kan planen rent praktik 
ikke nå at komme med i 
forhandlingerne om næste 
års budget, og derfor er tan-
ken, at den først skal med 
for perioden 2020-2023. 
Vedrørende økonomien 
oplyser hun – efter at have 
forhørt sig i forvaltningen 
– at der ikke findes nogen 
tal trods Niras oplysninger 
om, at der er lavet overslag 
og budgetter for forskellige 
elementer i planen.
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Fuldstændig løsning kræver, at andre 
og større værktøjer kommer i brug

”Det skriger jo til himlen, at der skal kigges på 
det her”          Udvalgsformand Karen Sandrini

Læs også Bolig Posten 


