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ger tæt ved beboelser og begrænse
godstogenes acceleration på jernba-
nen, indtil de er uden for byområ-
det, som løsninger her og nu.

GODE IDÉER TIL BØRNENE
I Middelfart vil man så vidt mu-
ligt prøve at undgå corona-mistriv-
sel hos kommunens børn og unge.

Derfor har byrådet i Mid-
delfart Kommune
oprettet en pulje
på 30.000 kro-
ner til at gennem-
føre borgerdrevne
idéer, der kan sikre
trivslen hos børn
og unge under pan-
demien. En under-
søgelse fra Center
for Ungdomsstu-
dier viser, at mar-

kant flere børn og
unge i Danmark oplever en-

somhed under corona-perioden. For
at komme i betragtning til puljen
skal idéerne være målrettet børn og
unge under 20 år i Middelfart Kom-
mune, alle børn og unge skal kunne
deltage, uanset hvor i kommunen de
bor, og idéerne skal desuden skabe
glæde og sammenhold.

FODBOLDKAMP FRA
EGEN STUE
Når Aarhusianerne ikke kan kom-
me på stadion og støtte ”De hviie”,
måman tænke anderledes. Derfor
får Aarhus sin helt egen FIFA-tur-
nering. FIFA-serien er en serie af
videospil til blandt andet PlaySta-
tion og Xbox, som udgives hvert år,
og som indeholder størstedelen af
verdens fodboldhold og spillere. Det
er AGF Esport og Aarhus Kommu-
ne, der er gået sammen om at arran-
gere en corona-sikker turnering. I
turneringen deltager spillere fra 3F
Superligaen og Gjensidige Kvindeli-
gaen. Så hvis man tror, man kan slå
Zach Duncan eller vinde over Sofie
Obel, skal man stille op i AGF FIFA
Cup. For dem, der ikke selv ønsker
at spille, kanman følge kampene
på videotjenesten Twitch, hvor der
vil være live interviews
inden finalerne,
og kampene bliver
kommenteret af
kommentatorer fra
AGF Esports eSu-
perliga trup.

Tæt trafik i
Roskilde
En uge om året kan bor-
gerne i Roskilde Kommune høre
larmen fra Roskilde Festival. Men
resten af året er det noget andet, der
skaber støjgener. Det er støj fra bi-
ler og toge. Derfor har Roskilde By-
råd skrevet til Transportministe-
ren og bedt om at få gjort noget ved
trafikstøjen fra Holbækmotorvejen
og jernbanen, som begge er statens
ansvar. Borgere i blandt andet Ros-
kilde Sydby er meget generede af
støjen. Der bor ca. 8.500mennesker
i området, som også indeholder en
række uddannelsesinstitutioner og
virksomheder. Byrådet opfordrer
ministeren til at se på løsninger bå-
de på lang og på kort sigt. Støjskær-
me og støjdæmpende asfalt kan
være fremtidige løsninger, mens
politikerne peger på at nedsætte
hastigheden påmotorvejsstræknin-
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millioner kroner. Så meget er kommunernes biblioteks-millioner kroner. Så meget er kommunernes biblioteks-

budgetter samlet faldet fra 2020 til 2021.budgetter samlet faldet fra 2020 til 2021.
Det svarer til en besparelse på 1,1 procent. Det viserDet svarer til en besparelse på 1,1 procent. Det viser
en analyse af mediet Søndag Aften på baggrund af talen analyse af mediet Søndag Aften på baggrund af tal

fra Danmarks Statistik.fra Danmarks Statistik.
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HISTORIE TIL SKOLERNE
Nu kan Kolding Kommunes skole-
børn snart komme rundt i kom-
munen og få en omgang historie-
undervisning. I forbindelse med
etableringen af MuseumKolding
er der oprettet en ny, fælles skole-
tjeneste med Kolding Stadsarkiv.
Stadsarkivet har overta-
get ansvaret for den
kulturhistoriske
skoletjeneste i
Kolding Kom-
mune og skal
fra 1. januar
2021 levere
undervis-
ningstilbud
til Museum
Kolding og
Kongernes Sam-
ling – Koldinghus,
foruden de allerede
eksisterende tilbud i ar-
kivet. Den ny kommunale skoletje-
neste dækker undervisning på en
række forskellige lokationer i hele
kommunen, og det bliver også nem-
mere for lærerne, da de kun skal
booke ét sted, når de ønsker et hi-
storiefagligt forløb.

Kunstig lønslave
Rødovre Kommune har netop ansat
en nymedarbejder i en fast stil-
ling, hvor hun skal hjælpe borgerne
24 timer i døgnet året rundt. Hun
hedder ”KommuneKiri” og er en

såkaldt chatbot. Kommune
Kiri er vågen døgnet

rundt til at svare
på borgernes
spørgsmål på
Rødovre Kom-
munes hjem-
meside. Hun
bliver konstant
klogere via
borgerdialo-
gen, fordi hun er

baseret på kunstig
intelligens. Chat-

botten Kiri er god til at
forstå borgerens spørgsmål,

fordi hun kan afkode kontekst gen-
nem samtaleflowet og dermed vise
borgeren på vej. Rødovre Kommu-
ne har store forventninger til det
fremtidige samarbejdemed Kiri,
ogman forventer, at hunmed tiden
kan udvikles til også at kunne for-
stå tale, bistå med selvbetjenings-
løsninger og på denmåde hjælpe
borgerne endnu bedre.

Seniorsundhed
Vejle har både idrætsbørnehaver
og -SFO’er, idrætsfolkeskoler og
-efterskoler og kan nu snart tilføje
senioridrætscentre til listen. Senio-
ridrætscentre er plejecentre, der har
særligt fokus på idræt for ældre og
har fået en idrætscertificering. Cer-
tificeringen sker i samarbejdemed
Danmarks Idrætsforbund og Dansk
Arbejder Idrætsforbund, som uddan-
ner plejehjemspersonalet i motion og
bevægelse til ældre. De tre nye senio-
ridrætscentre tilbyder blandt andet
idræt tre gange omugen og inviterer
frivillige ældre ind i fællesskabet på
plejecentrene. De vil også bruge de
ugentlige idrætstimer til at træne de
færdigheder, som deældre gerne vil
blive bedre til. Det kan være at rede
sit hår eller hælde kaffe op, og hvor
armmusklerne så trænes.
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INGEN MENNESKER
PÅ ISEN
”Ingen ko på isen”, lyder den faste”Ingen ko på isen”, lyder den faste
vending. I Sønderborg Kommunevending. I Sønderborg Kommune
ville man før vinterferien heller ikkeville man før vinterferien heller ikke
have mennesker på isen, selvomhave mennesker på isen, selvom
vinteren var kommet, og søerne varvinteren var kommet, og søerne var
frosset til. Så de ivrige måtte pakkefrosset til. Så de ivrige måtte pakke
skøjterne og hockeystaven vækskøjterne og hockeystaven væk
igen. Sønderborg Kommune ogigen. Sønderborg Kommune og
Sønderborg Forsyning kom nemligSønderborg Forsyning kom nemlig
med en klar opfordring om, at manmed en klar opfordring om, at man
ikke bevægede sig ud på isen, forikke bevægede sig ud på isen, for
den var ikke tyk nok. For at gøre detden var ikke tyk nok. For at gøre det
klart måtte man sætte skilte op vedklart måtte man sætte skilte op ved
regnvandsbassiner, søer, vandhul-regnvandsbassiner, søer, vandhul-
ler og andre steder med vand, somler og andre steder med vand, som
de to enheder står for.de to enheder står for.
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