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Hvem kan give en fyldestgørende forklaring?  
Jeg har haft et barnebarn på ferie. En dag fik vi slået græsplænen herhjemme, efter det, skulle vi en tur op i 
byen for at snolde. Vi gik med Lykkesvej og pludselig siger pigen: ”Bedstemor er det også dit græs det her, 
for det trænger også til at blive slået”.  
”Nej det er kommunens”, svarer jeg. ”Hvad er kommunen” spørger hun.  
Ups – ja – nåh, jo ser du – der kom bedstemor til kort, - hvordan forklarer du en seksårig, der skal begynde i 
nulte klasse, hvad kommunen er.  
Det jeg skriver nu, er så mine tanker efter hendes spørgsmål. Kommunen er vel os alle, som så har valgt 
nogle folk til at styre hele menageriet. Husk vi har kommunalvalg i november, så er der mulighed for at 
vælge dem, vi tror bedst kan styre det.  
Tænk alt det de skal have styr på: Slå græs nogle steder, passe veje, fortove, ordne skoler, idrætshaller, 
vejbelysning, affalds- og miljøsager, parkeringspladser og alt det administrative, + ansøgninger og 
tilladelser eller afslag, enten det er hus, sommerhus, stald, vindmøller eller fiskesø.  
Nu er det nyeste fra kommunen, at man skal blive længst i eget hjem, hvorfor skal de bestemme det?  

Jeg har fundet en løsning, jeg har fået en GPS, som jeg har lært at bruge, og kan nu kode den adresse ind, 
jeg vil besøge og når jeg skal hjem, trykker jeg bare på tasten, hvor der står ”hjem”. Tænk at jeg skulle blive 
så kløgtig, at jeg kan finde ud af det, jeg, som har allergi overfor elektroniske apparater. Måske om få eller 
mange år, skal der sættes en GPS i mine sko, så kommunen kan finde mig, hvis jeg går i Brugsen eller om i 
anlægget, uden jeg har spurgt om lov.  
Så har kommunen et problem…... Alle disse tanker kom, fordi et barn på seks år spurgte: ”Bedstemor, hvad 
er kommunen?”  

  

  

 

 


