
Præsentation af Miriam Lund Rahbek: 

 

Jeg er 39 år gammel og bor i Skovby med min mand og vores 3 børn på 6, 8 og 10 år. Jeg arbejder til daglig 

med økonomistyring, og har tidligere arbejdet i banksektoren og også her været tillidsmand i en årrække.  

Ikke overraskende, når man ser på alderen på mine børn, vil jeg gerne kæmpe for bedre vilkår for 

børnefamilierne. Jeg kan selv huske, hvor svært det var at få enderne til at mødes, når børnene skulle 

afleveres og hentes tre forskellige steder i Galten, så jeg kan slet ikke forestille mig, hvor uoverskueligt det 

må virke, når andre må køre helt til Hørning eller Ry for at aflevere et eller flere børn, inden de selv kan 

køre mod arbejdspladsen. Det er helt urimeligt, og jeg vil kæmpe for, at børnefamilier fremover ikke skal 

stå overfor sådan et valg. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke længere kan besøge en dagplejemor for at 

mærke, om det er det rette sted for ens barn, for man skal prise sig lykkelig for at have fået tilbudt en lokal. 

Det kan vi ikke byde vores børn. 

Det lader til at være kommet bag på de ansvarlige, at der er så mange børn, der skal i dagpleje og 

vuggestue, så jeg frygter, at man heller ikke har tænkt ind, at disse børn bliver større og skal i skole en dag. 

Skolerne i Galten Skovby er i forvejen godt fyldt op, så her skal der tænkes nyt. 

Som aktivt medlem i GFS kan jeg sige, at det samme gælder for idrætsmulighederne i Galten Skovby. Her er 

en (flere hvis vi tager oplandet med) rigtigt god forening, men kapaciteten og antallet af haltider er ikke 

svarende til den efterspørgsel, der er fra de mange børnefamilier. Jeg husker selv at sidde klar lidt før kl. 19 

om aftenen, når tiderne blev givet fri, og få minutter senere var alle pladser optaget. Her skal nytænkning 

til. 

Vi kommer heller ikke uden om, at skolerne i Galten Skovby (og i øvrigt også alle familierne) kører til 

Hammel og Harlev for at komme til svømmeundervisning eller nyde en hyggelig dag i vandet med familien. 

Den med længsel ventede svømmehal må på tale igen. 


