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STØVRING: I forbindelse 
med en naboklage over 
terrænregulering med på-
fyldning af ekstra jord helt 
op mod skel til omkringlig-
gende naboer på en grund 
på Høje Støvring 11 i for-
bindelse med bebyggelse 
har teknik- og miljøudval-
gets medlemmer valgt at 
besigtige boligområdet i 
den sydlige del af Støvring 
by.

Naboen frygter nemlig at 
den allerede udførte ter-
rænreguleringen på Høje 
Støvring 11 medfører væ-
sentlige gener ved store 
regnhændelser, hvor han 
påpeger at vand og jord vil 
skylle ind på hans grund. 

Efter besøget i forbindel-
se med udvalgsmødet her i 
januar har et flertal i ud-
valget bestående af Jeanet-
te Sagan (C), Anna Ooster-
hof (V), Ole Frederiksen 
(V) og Morten Lem (S) be-
sluttet at meddele grunde-
jeren på Høje Støvring 11 
dispensation til terrænre-
gulering, således at det na-
turlige terræn genetableres 
til det oprindelige før be-
byggelsen i en afstand på 1 

meter mod naboskel mod 
øst og nord.

Terrænet skal udføres så-
ledes at overfladevand 
holdes på egen grund og 
hældningen af terrænet må 
ikke overstige 1:3.

Eneste modstander i ud-
valget af denne løsnings-
mulighed var udvalgsfor-
mand Kim Edberg (DF), 
der ikke vil medvirke til at 
dispensere til en terrænre-
gulering, som er i strid 
med gældende lokalplan 
288 i området.

Denne foreskriver nem-
lig at der ikke må ske ter-
rænregulering udover +/- 
½ meter i forhold til det 
oprindelige terræn og ikke 
nærmere skel end 2½ me-
ter og terrænet må kun ved 
terrasser, indkørsler og lig-
nende, gives en hældning 
på mere end 1:3.

Teknik- og miljøudvalget 
har i forbindelse med be-
handlingen af naboklage-
sagen i enighed besluttet, 
at der fremadrettet i for-
bindelse med igangsæt-
ning af lokalplaner skal be-
sluttes, om der skal udar-
bejdes koteplan.

Samlet udvalg på  
åstedsbesøg på 
Høje Støvring

Grundejer på Høje Støvring 11 har langs skel mod øst og nord 
hævet terrænet med op til en meter i forbindelse med bebyg-
gelsen på sin grund, hvilket naboen mod nord har klaget over 
til Rebild Kommune.  Privatfoto

 »Hvorfor skal jeg skamme mig 
over at have en helt almindelig 
seksualitet?
EMMA HOLTEN, offer for deling af nøgenfotos, politisk aktivist og feminist 

Af Margit Sig  
og Claus Søndberg (foto)
margit.sig@nordjyske.dk

REBILD: Det er hele otte år si-
den, at Emma Holten fik 
hacket sin mail, og private 
nøgenfotos af hende blev 
spredt på nettet og sendt til 
venner og familie, blandt 
andre hendes niecer på kun 
11 år.

Men hun bliver stadig chi-
kaneret på grund af billeder-
ne - i form af trusler, stønne-
re i telefonen og folk, der 
kalder hende en klam luder.

Alligevel har hun valgt at 
tage kampen op i håb om at 
kunne hjælpe andre, fortalte 
hun onsdag, da hun holdt to 
foredrag på Støvring Gym-
nasium for i alt 1000 lokale 
unge.

- Jeg vil ikke lade forbry-
derne vinde. Jeg har ikke 
skadet noget menneske, og 
hvorfor skal jeg skamme mig 
over at have en helt alminde-
lig seksualitet?

Forskel på drenge og piger
Emma Holten mener for ek-
sempel, det er helt forfejlet, 
når man i medierne har hørt 
den ene halvgamle mandli-
ge forsker efter den anden 
kloge sig om, hvorfor unge 
piger dog også tager nøgen-
fotos af sig selv, og det skal 

de bare holde op med.
- Men det nægter jeg at gø-

re. Jeg sendte et nøgenbille-
de til min kæreste så sent 
som i sidste uge!  Hvis jeg nu 
havde en tøjforretning, som 
blev udsat for indbrud, så 
ville politiet vel heller ikke 
sige: Du kunne da også bare 
lade være med at have en 
tøjforretning.

Alt det, hun har været ude 
for, har fået hende til at blive 
feminist. Hun mærkede 
pludselig på sin egen krop, 
at man stadig ikke i det mo-
derne danske samfund be-
handler drenge og piger ens 
med hensyn til seksuel fri-
hed. Til gengæld mener hun 

heller ikke, at alle teenager-
drenge skal skammes ud:

- De, der spreder nøgenfo-
tos, gør det ikke, fordi de er 
drenge, men fordi de er idio-
ter. Jeg stoler lige så meget 
på drenge som på piger, og 
alle mænd er ikke svin. 
Drenge kan jo i øvrigt også 
blive ofre for det her, minde-
de Emma Holten om.

Frygt for selv at blive til grin
Emma Holten opregnede tre 
forskellige årsager til, at no-
gen kan finde på at begå 
overgreb ved at dele andres 
nøgenfotos: personlig hævn, 
afpresning for at få penge el-
ler måske seksuelle ydelser - 

og helt motivløs spredning.
- De fleste tilfælde skyldes 

faktisk det sidste - at folk gør 
det bare for sjov! Nogen har 
en stor frygt for selv at blive 
ydmyget og gjort til grin. Og 
så længe det går ud over an-
dre, griner de jo ikke ad mig, 
føler de vel.

Det er ikke blevet opklaret, 
hvem der stod bag overgre-
bet mod Emma Holten for 
otte år siden.

- Hvad ville du sige, hvis 
du på et tidspunkt mødte 
vedkommende, spurgte en 
af de lokale unge: 

- Jeg ville nok spørge, om 
han egentlig forstod, hvad 
han havde gjort...

Nøgenfotos fandtes også før
Men hvordan får man det så 
stoppet? 

- Alle tror, vi unge ved alt 
om det digitale, men prøv li-
ge at sætte dig ned i tre timer 
og læs alt om, hvad en hjem-
meside egentlig er. Vi kan 
beskytte os selv bedre. Og så 
fortryder jeg også selv, at jeg 
lod der gå et år, før jeg rakte 
ud efter hjælp. Prøv også at 
tale med jeres forældre, de 
ved måske mere om det her, 
end I tror. Hvis de er vokset 
op i 70'erne og 80'erne, lig-
ger der måske også et nøgen-
billede på print i en eller an-

- Jeg er ikke 
den klamme
NØGENDELING: 1000 lokale unge hørte Emma Holtens 
historie om ufrivilligt at få spredt sine nøgenbilleder 

450 elever fra 8. og 9. klasser fra hele Rebild Kommune hørte Emma Holten fortælle sin historie på 
Støvring Gymnasium.

 { Emma Holten er 27 år, universitetsuddannet kandidat i littera-
tur, kultur og køn og arbejder nu som politisk aktivist med fokus 
på feminisme.  

 { I 2011 blev hendes mail hacket af ukendte, som blandt andet 
spredte nøgenfotos af hende på nettet og sendte dem til hendes 
familie og venner.

 {Billederne havde hun selv taget tidligere og mailet til sin davæ-
rende kæreste, da han boede i Australien. Hun bliver stadig chika-
neret på grund af billederne. 

 {Onsdag holdt hun to foredrag på Støvring Gymnasium for i alt 
1000 lokale unge, først alle gymnasiets elever, så 450 elever fra 
8. og 9. klasser fra hele kommunen.

 {Bag arrangementet stod Rebild Ungdomsskole, SSP-teamet, 
Støvring Gymnasium, Rebild Bibliotekerne og Sundhedscentret. 

FAKTA
EMMA HOLTEN
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Af Lars Bloch,
Jyttevej 1, 9520 Skørping, kandi-
dat til kommunalvalget 2017 for 
Alternativet Rebild

og Susanne Zimmer, 
Purkervej 1, 9520 Skørping, spids-
kandidat i Alternativet Nordjyl-
land:

TILLID: Der tales meget om 
at vi skal have tillid til de 
offentligt ansatte, så de 
kan udføre deres job godt 
og professionelt. Der tales 
meget, men handlingerne, 
der peger i den tillidsbase-
rede retning, er ofte ret be-
grænsede!

Set fra sidelinjen, senest 
gennem avisartikler om 
decentralisering af dagple-
jen, har den konstruktive 
dialog ikke været i højsæ-
det under behandlingen af 
punktet om decentralise-
ring af dagplejen i Rebild. 
Det virker heller ikke til, at 
der er taget behørigt hen-
syn til de høringssvar, der 
er sendt til byrådet fra fag-
personale og MED-udvalg.

Byrådet skal have tillid til 
at det faglige personale 
ved, hvad de gør. For det er 

af afgørende betydning for 
udvikling og læring, at 
samarbejdet mellem alt 
fagpersonale og politiker-
ne har de bedste rammer 
at agere under. 

Alternativet Rebild er be-
kymret for, at fagligheden 
omkring ledelse, rådgiv-
ning og vejledning til dag-
plejemødre daler, når den-
ne funktion bliver flyttet til 
daginstitutionslederne, 
som i forvejen har travlt. 
Hvad med den ekstra tid, 
daginstitutionslederne 
skal bruge på dette vigtige 
arbejde? Får de den, eller 
udhuler vi ledelsesarbejdet 
i institutionerne?

Alternativet Rebild øn-
sker at få fremmet tillids-
baseret ledelse, og det er 
derfor jvf. ovenstående 
nødvendigt at politikerne i 
byrådet udviser tillid til de 
offentlige ledere og med-
arbejdere, så tilliden kan 
bredde sig ud i hele organi-
sationen fra byråd og top-
ledelse til medarbejderne i 
fronten, som møder kom-
munens borgere i daglig-
dagen.

Vis tillid

Mastrup Søerne ligger som et grønt by-åndehul midt i Støvring 
by, omgivet af blandt andet villakvarterer.  Arkivfoto: Henrik Bo

STØVRING: Rebild Kommune har en plan om at Mastrup 
Bæk skal ledes uden om Mastrup Søerne i Støvring for at 
forbedre vandkvalitet og fiskepassage i vandløbet.

Samtidig har kommunen og Rebild Vand og Spilde-
vand et ønske om at lave bedre og mere klimasikret regn-
vandshåndtering i området, hvilket også vil være til for-
del for Mastrup Bæk.

Rebild Kommune vil gerne høre borgernes idéer og for-
slag til, hvordan området ved Mastrup Søerne skal udvik-
les med en deadline inden 6. februar 2019. 

De kan sendes til plan@rebild.dk eller til Rebild Kom-
mune, Center Plan, Byg og Vej, Hobrovej 110 - 9530 
Støvring.

Som en del af planlægningen inviteres der også til et 
borgermøde torsdag 24. januar klokken 19 i Stubhuset 
på Grangårdsvej 11. Borgermødet vil også blive annonce-
ret på www.rebild.dk, og nødvendig tilmelding skal ske 
senest 18. januar på plan@rebild.dk. 

Alternativt direkte på nedenstående to mailadresser og 
telefonnumre, hvor der også kan besvare eventuelle 
spørgsmål: Toke Rinfeldt-Iversen på tlf. 99 88 93 77 eller 
mail tori@rebild.dk samt Chalotte Østergaard Pedersen 
på tlf. 99 88 76 34 eller mail csop@rebild.dk.

Borgermøde om søers fremtid 

LOKALDEBAT

MEJLBY: 125 kroner i byttepenge er stjålet fra et privat loppemarked på 
Kjemtrupvej i Mejlby. Man har opbrudt en dør for at komme ind. Tyv eller ty-
ve slog til på et tidspunkt mellem søndag klokken 18 og tirsdag klokken 13, 
oplyser politiet. 

125 kroner stjålet fra loppemarked i Mejlby

den mappe. Det er jo heller 
ikke vores generation, der 
har opfundet underhold-
ning ved at gøre andre til 
grin, sagde hun og nævnte 
tv-programmerne X-Factor 
og Luksusfælden. 

Hun tør gå imod strømmen
Og jo, de fleste unge havde 
ganske rigtigt prøvet at gri-
ne ad dem, der ikke kunne 
synge eller styre deres øko-
nomi.

Jacob Amtrup Hansen fra 
3.a på gymnasiet havde lyt-
tet interesseret:

- Jeg er megaimponeret af, 
at hun kan stille sig op og ta-
le om det her foran 500 
mennesker, og at hun tør gå 
imod strømmen. Vi har jo 
hørt hele tiden, at vi ikke 
skal tage nøgenbilleder. Det 
har kørt som kampagne i 
mange år som et bånd på re-
peat, så folk bliver måske 
trætte af at høre på det. Vi 

skal jo tale meget mere om 
konsekvenserne - på begge 
sider af kameraet og for bå-
de drenge og piger, for det er 
stadig tabu, når det bliver 
personligt. 

Laura Isaksen og Amalie 
Sørensen fra 8.D på Tern-
drup Skole glædede sig på 
forhånd til foredraget:

- Vi snakker jo meget om i 
skolen, at vi skal passe på, 
hvad vi lægger ud. Men det 
er ret spændende at høre fra 

en, det her er sket for, sagde 
Amalie Sørensen.

- Jeg passer selv meget på, 
men alt kan jo blive brugt 
mod en. Jeg håber på at få 
nogle gode råd, sagde Laura 
Isaksen.

Ung til ung virker bedre
Det er en bred kreds af ar-
rangører, der er gået sam-
men om at arrangere fore-
dragene:

- Vi tror, de unge er helt 
uddannede i at bruge de so-
ciale medier, men når det 
går galt for dem, har vi svært 
ved at hjælpe dem. Derfor 
virker det meget bedre med 
ung til ung-oplysning. Hun 
kan fortælle, hvordan det 
faktisk føles, siger Kristine 
Thillemann, centerkoordi-
nator i Rebild Ungdomssko-
le.

Foredraget følges op af et 
arrangement for voksne 
mandag 21. januar kl. 19-21 
i Huset i Støvring. Her har 
Rebild Bibliotekerne invite-
ret Lykke Møller Kristensen 
til at fortælle om ”Dit digita-
le barn”.

- Det kunne jo være fedt, 
hvis forældrene også har 
hørt noget, så de sociale me-
dier pludselig kan komme 
på spisebordet derhjemme, 
siger Kristine Thillemann.   

Emma Holten nægter at skamme sig over at have taget nøgenfotos af sig selv for at sende dem til sin kæreste. Det var hende, der blev 
begået overgreb mod, da ukendte brød ind i hendes mail og spredte de private billeder mod hendes vilje, understregede hun.

Flere af gymnasieeleverne ville gerne snakke mere med Emma Holten efter foredraget. 


