
Nørager	  den	  12.	  april	  2016.	  	  

	  

Jeg	  blev	  både	  skuffet	  og	  ked	  af	  det	  på	  Nøragers	  Byens	  og	  Omegnes	  borgere,	  da	  jeg	  så:	  

Spareforslag	  på	  Børne-‐	  og	  Ungdomsudvalgets	  område	  i	  	  
Norddjurs	  Kommune	  Budget	  2017	  –	  2020.	  

	  At	  man	  ville	  opsige	  driftsaftale	  med	  Nørager	  Børnehave.	  

Vi	  er	  ikke	  misundelige	  på	  Grenå	  og	  Auning	  selvom	  kommunen	  centraliser	  mange	  ting	  i	  disse	  byer.	  
Vi	  ved	  godt	  at	  det	  ikke	  er	  realistisk	  evt.	  at	  få	  en	  Skole,	  Bibliotek,	  Borgerservice,	  og	  lignede	  ting	  til	  
Nørager.	  

Derfor	  er	  det	  også	  UTROLIGT	  VIGTIGT	  at	  vi	  får	  lov	  til	  at	  bevare	  de	  ting	  vi	  har	  i	  byen.	  	  

Byen er ideel for børnefamilier, idet der er mange muligheder for børnepasning, dvs. 
dagpleje, vuggestue og børnehave. Og så er der Nørager Boldklub som har et rigt 

foreningsliv som ikke er blevet mindre af at byen i 2014 fik en multihal. Den er blevet et 
rigtig stort aktiv for Nørager og omegnes borgere. Nørager har også en velfungerende 
købmandsbutik. Disse tilbud er i høj grad medvirkende til, at unge børnefamilier vælger at 
bosætte sig i Nørager. 

Nørager er en by i vækst med et stigende antal børn og børnefamilier på trods af den 
generelle tendens i Norddjurs Kommune. Og der er 12 nye borgere på vej i Nørager inden 

for det næste år. Så der produceres kunder til børnehaven i stor stil!  

Min klare holdning er at det simpelthen strider mod al sund fornuft, at foreslår at lukke 
Nørager Børnehave. Det er to skridt frem og mindst 10 tilbage på langt sigt. 

Lad os i stedet udvikle Nørager Børnehave til at gøre Nørager endnu mere attraktiv sted at 
bosætte sig. Et levende lokalområde har ikke kun behov for huse og industri – der skal 
også være liv og noget at være fælles om.  

Min klare holdning er at lukker man evt. Nørager Børnehave, får det på længere sigt 

store konsekvenser for Nørager By. Som lige nu er i en rivende udvikling, og 

lukning kan vær med til at stoppe denne.  

Med Venlig Hilsen 

Nørager Beboerforenings 
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