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SØREN BUUS BRINK
AUT. ELEKTRO-INSTALLATØR
VAARSTVEJ 260 . VAARST . 9260 GISTRUP

TLF. 98 33 30 51
20 91 48 88

LYS - AUTOMATIK - VARME

BILGÅRDEN HOSTRUP

AutoMester
Kvalitet og service...hver gang!

Ib Jensen · Sulsted Kirkevej 1 · 9381 Sulsted · Tlf. 98 29 71 77

FÅR DU IKKE VENSTREBROEN?
Hvis det er tilfældet, ser du selvfølgelig heller ikke dette – derfor vil 
vi gerne opfordre alle foreninger til at tjekke deres medlemslister.
 
Vi får nemlig hver eneste gang rigtig mange blade retur fra post-
væsnet, og det er jo ærgerligt for dem, der bliver snydt, men også 
ærgerligt at betale porto for blade, der ikke når medlemmerne.

Derfor: Hvis I ved, at nogle af jeres medlemmer er flyttet, så tjek lige 
i Membercare, at der er opdateret med ny adresse. For etageboliger 
er det også nødvendigt med angivelse af etage og lejlighedsnummer.
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Rådmand Mads Duedahl er ikke 
i tvivl. Et kunst- og kulturcenter 
af international standard på den 
gamle spritfabrik vil være et 
stort aktiv for Aalborg Kommune 
– både for byen og for landdis-
trikterne.

Et kunst- og kulturcenter af den 
kaliber, som idémand og investor 
Martin Nielsen har på tegnebrættet 
for den gamle Aalborg Spritfabrik 
kommer Aalborg by til gavn. 
Og når det regner på præsten, dryp-
per det på degnen, for effekterne 
af et sådant projekt vil også kunne 
mærkes helt ude i landdistrikterne, 
vurderer sundheds- og kulturrådmand 
Mads Duedahl. 
Derfor har Venstre i Aalborg stemt 
for, at kommunen giver et engangs-
beløb på 25 millioner kroner og der-
efter tre millioner kroner årligt til 
drift og vedligehold af centret. 
- Det handler ikke om enten at inves-
tere i byen eller på landet, for inves-
terer vi i projektet 
i byen, får vi 
pengene mange 
gange igen, siger 
Mads Duedahl 
om projektet, 

der udover Aalborg Kommunes bidrag 
også har søgt omkring 100 millioner 
kroner fra fonde udover de cirka 500 
millioner kroner, som projektet er 
budgetteret til. 
- Det er for simpelt at sige, at pen-
gene til centret er en udgift. Det er 
en investering, siger rådmanden.
Han anerkender, at pengene selvføl-
gelig kunne have været brugt direkte 
til ansættelse af flere sosu-assisten-
ter eller renovering af børnehaver.
- Men det er altså sjældent, at en 
renovering af en børnehave kaster 
mere end en halv milliard af sig i an-
dre investeringer, siger han. 

28 MILLIONER TIL 
LANDDISTRIKTERNE
Venstres byrådsgruppe har haft 
mange overvejelser omkring dét at 
støtte et kulturprojekt inde i Aalborg 
by uden, at landdistrikterne fik direk-
te gavn af det.
Derfor fremlagde Venstre det krav, at 
skulle der gives penge til et projekt
i midtbyen, 

KUNST PÅ »SPRITTEN« 
GIVER VÆKST I HELE 
KOMMUNEN
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så skulle landdistrikterne også have 
noget.
Det resulterede i, at der blev indgået 
aftale om at afsætte 28 millioner 
kroner til projekter i de 11 byer i Aal-
borg Kommune, der har størst vækst-
potentiale. 
Byerne kan så søge midler til forskel-
lige former for byudvikling, såsom 
renovering eller udstykning af nye er-
hvervsgrunde, eller hvad man lokalt 
måtte ønske. 

TILFLYTTERE GIVER VÆKST
Havnefronten i Aalborg har i mange 
år båret præg af byens historie som 
arbejder-by. Mørke og dystre indus-
tribygninger har ligget som et 
massivt bolværk ud mod Limfjorden.
Men over de seneste år er der in-
vesteret mange penge i området med 
byggeriet af blandt andet Utzon-cen-
tret og Nordkraft.
- Der er mange kulturtilbud i byen, og 
det er dem, der gør byen interessant, 
siger Mads Duedahl, der er en varm 
fortaler for yderligere investeringer i 
byens kulturliv.
Han er meget begejstret for planerne 
for Spritfabrikken, der udover det 
berømte kunstværk også 
omfatter etablering af et torv, 
nyt artcenter, hotel, mikrospritdes-
tilleri, chokolade-oplevelsescenter 
og nye lokaler 

til Aalborg Teater. 
Det kommer til at virke som en mag-
net på tilflyttere. Og jo flere 
borgere, jo flere skatte-
indtægter.
- Den udvikling, byen har været i-
gennem, har betydet, at Aalborg er 
den by i Danmark, der er allermest i 
vækst med årligt 2.500 nye borgere, 
siger han.
Det er tilmed den rigtige type af til-
flyttere, der tiltrækkes af de mange 
kulturtilbud i byen: Unge, der skal 
studere og hvoraf en stor del vil 
blive boende i kommunen og fortsat 
bidrage til væksten.
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- Det er også det, erhvervslivet efter-
spørger: kvalificeret arbejdskraft, 
siger Mads Duedahl. 

MAGNET FOR TURISTER
Planerne for Spritfabrikken er, at der 
skal installeres et 100 millioner kro-
ner dyrt kunstværk af den interna-
tionalt kendte kunstner Tomas Sara-
ceno. Et kunststykke uden mage med 
navnet 
C l o u d 
City af 
g l a s , 
s o m 
er så 
s t o r t , 
at besø-
g e n d e 
kan bevæge sig rundt inde i det.
- Det unikke kunstværk skiller sig ud 
internationalt, og det vil kunne til-
trække mange turister, der kan nå 
Aalborg fra København med fly på un-

der en time. Et kunstværk som Cloud 
City er den katalysator, der skal til for 
at forløse Aalborgs potentiale, mener 
rådmanden og henviser til, hvor stor 
betydning Guggenheim-museet har 
fået for den spanske by Bilbao. 
- Cloud City kan blive vores Eiffeltårn 
eller Den Lille Havfrue. Se bare, hvor 
stor betydning regnbuen på toppen 
af Aros har fået for Aarhus. Det er 

b levet 
b y e n s 
v a r -
t e g n , 
s i g e r 
han. 

ATTRAKTIV FOR INVESTORER
En by i vækst er desuden mere at-
traktiv at investere i for eksempelvis 
fonde og pensionskasser.
Derfor er Mads Duedahl ikke i tvivl 
om, at investeringen på 25 million-
er kroner vil give Aalborg pengene 
mange gange igen. Ikke kun i forbin-
delse med forvandlingen af Spritfab-
rikken, men også i forhold til kom-
mende projekter.

INGEN RISIKO
Mads Duedahl forsikrer, at kommun-
ens engagement ikke ender som 
dengang, budgettet for byggeriet af 
Musikkens Hus sprængte alle rammer.
Kommunen har nemlig kun bundet sig 
til et engangsbeløb på de 25 million-
er udover de årlige tre millioner til 
driften. 

En investering i kunst- og kultur-
projektet på den gamle spritfab-
rik i Aalborg vil give kommunen 
pengene mange gange igen. 
Penge, som blandt andet kan bru-
ges til udvikling i landdistrikterne. 
Det mener rådmand Mads Duedahl. 

                  “
- Det er for simpelt at sige, at pengene til 
centret er en udgift. Det er en investering

- Mads Duedahl
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- Ikke en krone mere. Der kan altså 
ikke løbe uforudsete udgifter på, 
siger han. 
Desuden har kommunen udformet en 
sinds-erklæring på, at de først giv-
er de 25 millioner kroner, når den 
øvrige finansiering er på plads. Det vil 
sige, at der ikke er risiko for at tabe 
pengene, hvis projektet ikke bliver 
gennemført. 

BEVARER BYENS HISTORIE 
En anden fordel, ved at Spritfab-
rikken omdannes til et moderne 
kunst- og kulturcenter er, ifølge Mads 

Duedahl, at en af byens vigtige, his-
toriske bygninger bevares, og alle kan 
benytte den.
- Projektet vil være med til at hyl-
de Aalborgs kulturarv som industriby, 
siger rådmanden.
 

Af Anne Kjærsgaard Krogh



8

Ud af kærlighed til sin hjemby, 
kunst og det unikke har 
Martin Nielsen sat gang i kunst- 
og kulturprojekt på Aalborgs 
gamle spritfabrik.

Martin Nielsen er født og opvokset i 
Aalborg. En by, han elsker. Han elsker 
også kunst. 
De to ting har han kombineret i pro-
jektet for den gamle spritfabrik, hvor 
der skal installeres international top-
kunst til 100 millioner kroner, være 
artcenter, bygges arkitekttegnet kul-
turhus og laves et nyt Aalborg Teater. 

Blandt så meget andet.
Der er søgt 100 millioner kroner hos 
fonde til et kunstværk, og der er 
forhåndsdialog med andre fonde i 
forhold til fabriksanlægget og artcen-
ter med mere, mens Aalborg Teater 
søger 200-220 millioner til teater.
- Det vil give ikke bare Aalborg, men 
hele regionen og hele Danmark et 
løft, og vi bevarer vores kulturarv 
som industriby, samtidig med at vi får 
international kunst i øjenhøjde, der 
kan opleves af alle lige fra et barn på 
4 år til de ældre, siger Martin Niel-
sen om den internationalt kendte 
kunstner Tomas Saracenos kunstværk 

Visionerne for den gamle spritfabrik er store. I midten af billedet ses den 
store glasskulptur, og den hvide bygning nederst til højre er en tilbygning af 
arkitekten Bjarke Ingels.

IDÉMANDEN BAG PROJEKTET
- JEG ER EN SKØR AALBORG-DRENG
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ADVODAN Aalborg A/S
www.advodan.dk 
Tlf. 96 31 33 00

Hvad betyder tilstandsrapport?
Har I styr på servitutterne og de 
kommunale planer?
Vi tilbyder fast pris på boligkøb 
inkl. tinglysning.
Kontakt os, hvis I vil styres 
sikkert gennem jeres boligkøb!

Køber I Katten I sæKKen?
Følg os på:

     Hans Jørgen Adamsen                                              
                Torderupgård                                                                          
               Torderupvej 6, Torderup                                                                                                                            
                  9260 Gistrup                                                                                 

                Tlf. 98315247 - 20222582 
           E-Mail HJAdamsen@Newmail.Dk                                          

 

Cloud City, som de besøgende kan 
bevæge sig rundt indeni.
- Og så er der bare ingen anden for-
klaring end, at jeg er skæv i kasket-
ten, som vi siger her i Nordjylland, 
siger Martin Nielsen, der oprindelig 
er uddannet tømrer, men i dag lever 
af at importere mærkevare-tøj. 

GENNEMSNITLIGT – NEJ TAK
Man kunne have gjort andet med den 
gamle spritfabrik. Omdannet den til 
boliger eller andre formål, men på 
den måde ville man ikke kunne til-
trække fonde, investorer og lejere i 
den liga, som planen er nu.
Katalysatoren for hele projektet er 
det store kunstværk, som afstedkom-
mer artcenter og teater – der for-
ventes finansieret af fonde og anden 
filantropisk kapital – og som muliggør 
bevarelsen og renoveringen af Sprit-
fabrikken. 

Skulle projektet alene finansieres 
af private investorer, ville det mest 
økonomiske være at rive det hele ned 
og bygge nyt. 
Nu får Aalborg, ifølge Martin Nielsen, 
et kunst- og kulturcenter, der kan 
tiltrække både tilflyttere og turis-
ter samt løfte ikke bare Aalborg men 
hele Danmark op i en helt anden liga 
end udlejningsboliger eller kontor-
lejemål.
- Hvorfor gøre noget gennemsnitligt, 
når man kan skabe noget unikt, der 
giver glæde, herlighed og livskvalitet 
for alle, siger idémanden med den 
skæve kasket, der forventer at tage 
første spadestik omkring 1. juli næste 
år, når lokalplanen og finansieringen 
er på plads. 

Af Anne Kjærsgaard Krogh



   ARRANGEMENTSKALENDER 2016
 

Logo 

BUDGETMØDE 
FOR ALLE MEDLEMMER 
VENSTRE I AALBORG KOMMUNE 
 

Sæt kryds i kalenderen 

Onsdag den 14. september 2016 Kl. 19.30 
 

 
Byrådsgruppen og organisationen holder 
budgetmøde sammen i byrådssalen i 
Medborgerhuset, Aalborg. 
 
Vores politikere har brug for inputs om, 
hvad der rør sig ude i lokalsamfundene – 
kom og vær med 
 
 
 
 

 

 



   ARRANGEMENTSKALENDER 2016

MEDLEMSMØDE
3. oktober kl. 19.00

Hotel Søparken
Søparken 1, 9440 Aabybro 

Alle Venstres medlemmer inviteres hermed til
debatmøde med de 4 nordjyske folketingsmedlemmer:

■  Skatteminister Karsten Lauritzen
■  Retsordfører Preben Bang Henriksen
■  Erhvervsordfører Thorsten Schak Pedersen
■  Gruppeformand Søren Gade

Alle er velkommen

Regionbestyrelsen er vært ved kaffe og kage.
Vel mødt til en spændende og inspirerende aften.

På vegne af Regionsbestyrelsen
Birgitte Josefsen

b.josefsen@outlook.com - Tlf. 2236 1051

Hvad byder den kommende folketingsåbning på?
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Ny formand for Venstre i Aalborgs 
kommuneforening, Hanne Greve, 
har et klart mål: Venstre skal 
have borgmesterposten ved det 
kommende kommunalvalg.

Når der er valg til byråd og region-
sråd i november 2017, er der ifølge 
Hanne Greve, ny formand for Venstre 
i Aalborgs kommuneforening, kun én 
udgang:
Venstre vinder borgmesterposten.
- Denne gang skal vi vinde borgmes-
terposten. Nu skal det være, siger 
Hanne Greve.
Det mål er formandens første, store 
opgave, siden hun blev valgt som for-
mand den 4. juli i år efter at være 
blevet opfordret til at stille op. 
Vejen til borgmesterposten går, ifølge 
den nye formand, især gennem de lo-
kale vælgerforeninger.

LOKALFORENINGERNE ER VENSTRES 
RYGSØJLE
De lokale vælgerforeninger, der har 
kommuneforeningen som deres sam-
lende organ, har en stor rolle i for-
hold til at udbrede Venstres politik.
- Vælgerforeningerne og deres aktivi-
teter er vigtige for at få Venstres bud-
skab spredt ud. De er rygsøjlen i hele 
organisationen, og derfor er det af-
gørende, at de fungerer, så vi politisk 
set får muligheden for at skabe bedre 
vilkår for både erhvervsliv og borgere 
i Aalborg Kommune, siger hun. 
Derudover har formanden den opgave 
at klæde kandidaterne bedst muligt 
på til opgaven og samle dem som et 
hold, der alle kæmper sammen for 
at trække så mange stemmer som 
muligt til Venstre. 

BRÆNDER FOR ORGANISATIONEN
Da Hanne Greve blev opfodret til at 
stille op som formand for Venstre i 
Aalborgs kommuneforening, skulle 
der ikke megen betænkningstid til.
- Jeg sagde ja, for jeg vil gerne stille 
mig til rådighed for foreningen. Jeg 
kan godt lide organisationsarbejde 
– og få tingene til at ske, siger den 
nye formand, der ved siden af den 
nye opgave driver tre erhvervsvirk-
somheder sammen med sin mand 
indenfor så forskellige områder som 
udlejning, klassiske, engelske biler 
og industrikøling og varmeoverførsel.
Hanne Greves deltagelse i organisa-
tionsarbejdet for Venstre startede i 

NY FORMAND VIL SIKRE VENSTRE 
BORGMESTERPOSTEN
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2014, da hun efter 15 år som menigt 
Venstre-medlem blev valgt til bestyr-
elsen for den lokale Venstre-vælger-
forening Nøvling-Gistrup-Visse-Gun-
derup.
I 2015 blev hun fritvalgt medlem af 
kommuneforeningens bestyrelse, 
og kort tid efter blev hun valgt til 
sekretær for forretningsudvalget, in-
den turen kom til formandsposten i 
kommuneforeningen. 

Af Anne Kjærsgaard Krogh

HANNE FJELDSØ GREVES BLÅ BOG

PRIVAT
49 år
Bosiddende i Sdr. Tranders, Aalborg
Gift med Christian Greve
To drenge på 15 og 23 år

Domsmand siden 2012. Først i landsretten, nu i byretten

UDDANNELSE
Cand.merc. i økonomistyring fra Aalborg Universitet

KARRIERE
Ansat i forskellige vidensbaserede udviklingsvirksomheder, Novi Park
Ansat i produktionsvirksomheder
Tre år som ledelsesstøtte for dekanen på det naturvidenskabelige 
fakultet, Aalborg Universitet

Sammen driver Hanne og Christian Greve tre virksomheder: 
- GreveParken; erhvervspark, der lejer lokaler ud til virksomheder og 
studieboliger til studerende
- MG Center; virksomhed der sælger reservedele til klassiske engelske 
biler
- Liquid Solutions; virksomhed der handler med køle- og varmeoverfør-
selsvæsker til industrikøling, jordvarme samt solvarme.
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Venstres tilgang til planlægningen 
af Aalborg Kommunes budget for 
næste år er økonomisk an-
svarlighed over en lang årrække.

Af rådmand og borgmesterkan-
didat Tina French Nielsen

I øjeblikket pågår de traditionstro 
årlige forhandlinger om Aalborg Kom-
munes budget. Et milliardbudget, 
som efter min mening burde sætte 
tydelig retning og vise visioner. For vi 
har brug for at fremtidssikre Aalborg. 

Vi har brug for, at vi som samlet byråd 
siger til vores forvaltninger: Dét er 
sådan, vi vil prioritere, det er sådan, 
vi vil investere, og det er den retning, 
vi vil i”.
Det gamle Socialdemokrati med Hen-
ning G. i spidsen vidste, hvor de ville 
hen med Aalborg Kommunes budget. 
Der blev vist politisk mod. Det har 
vi til gode at se med den nuværen-
de borgmester. Lige nu mister vi mo-
mentum.

BEDRE VELFÆRD OG VEDLIGEHOLD
Venstre mener, at vi lige nu har meget 
brug for at foretage prioriteringer, 
der gør, at vi kan investere for at 
forbedre vores velfærd: Hjælpen til 
den unge uden arbejde, de fysisk ud-
fordrede ældre eller det barn, som 

allerede ved skolestart er bagud for 
flokken. 
Vi har også brug for at sætte penge 
til side til renovering af vores skoler, 
veje og bygninger. Dét vi kalder an-
lægsinvesteringer. Nogle vil sige, at 
vi lige nu bare bygger stort og flot 
og glemmer vedligehold. Dét er jeg 
fuldstændig enig i, og det skal vi have 
rettet op på.

LANGSIGTET OG FORSIGTIGT
Vi har brug for at passe rigtigt meget 
på, at når vi bruger borgernes penge, 
så bruger vi dem klogt. Sådan, at vi 
kan opbygge vores kassebeholdning
igen, som jo forsat er på retur.

Men, det jeg nævner her, kræver 
politisk mod. Mod til at gøre tingene 
anderledes. Mod til at træffe svære 
beslutninger. Og hér er jeg spændt 
på at se, hvilket Socialdemokrati der 
møder op til de endelige forhand-
linger. Jeg håber ikke, det er dét So-
cialdemokrati, der vil tømme kom-
munekassen for at tækkes Enhedslis-
ten. 
For langsigtet, forsigtig budget-
lægning er det bedste. Det mest tryg-
ge. 

BUDGET I BALANCE
Jeg må konstatere, at so-
cialdemokraterne hos os ofte bruger 
sætningen: Her i Aalborg går det godt 
– vi kan ikke gøre det bedre. Ah, mon? 

BUDGET 2017 
AALBORG SKAL FREMTIDSSIKRES

Aalborgenserne skal føle sig trygge ved det Aalborg, de ser 
for sig i morgen eller næste år
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Jeg har nu sjældent set organi-
sationer, der ikke kan optimeres i 
den ene eller den anden henseende. 
For det handler jo ikke kun om pæne 
overskrifter i pressen.
I de seneste år har vi ikke har lavet 
budgetter, der er i balance. Med Ven-
stre i spidsen er dét mål dog indfriet i 
de forhandlinger, vi har haft indtil nu. 
Der ud over har vi i flere år politisk 
låst børnehaver og skolers opsparede 
midler fast. Det kan vi ikke blive ved 
med at gøre. Så ender det bare med, 
at de populært sagt brænder hele 
budgettet af lige inden jul. Også den 
knast har vi fået ud her i starten af 
budgetprocessen.

TRYGHED
Venstres tilgang til budgettet er 
økonomisk ansvarlighed over en lang 
årrække. Så Aalborgenserne kan føle 
sig tryg ved det Aalborg, de ser for sig 

i morgen eller næste år. Både i for-
hold til den service vi som kommune 
yder vores borgere, den gode fornem-
melse man skal have som medarbej-
der på kommunens arbejds-
pladser, men bestemt også i forhold 
til de investeringer, som vi skal gøre 
i mursten og asfalt for at sikre vores 
kommune på lang sigt. 
Vi skal investere langt mere i hele 
vores kommune. Vi skal have mål for 
kun én ting, nemlig vores borgeres ve 
og vel. Og vi skal turde og ville lede. 
I Venstre ruster vi lige nu op til både 
budgetforhandlingerne og kommunal-
valget næste år – og vi glæder os.
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Maja Torp er ny kandidat ved 
kommunalvalget i 2017, og hun 
stiller op ved næste 
folketingsvalg. 

Af Maja Torp, kandidat til byråd og 
Folketing

Interessen 
for sam-
fundsfor-
hold og 
politik blev 
v æ k k e t 
allerede i min tidlige ungdom. Sam-
fundsfaget på Handelsskolen blev 
hurtigt til yndlingsfaget, og det skulle 
dyrkes yderligere ved at vælge en 
samfundsvidenskabelig uddannelse 
på universitetet suppleret med et 
medlemskab af VU i Aalborg.

Det er derfor også et helt naturligt 
valg for mig nu at opstille som kandi-
dat for Venstre. 

Med mere end 17 års erhvervserfaring 
inden for den offentlige forvaltning – 
både ved Stat, Region og Kommune 
– føler jeg mig klædt rigtig godt på 
til at bidrage med at udvikle politiske 
løsninger, der giver mening ude i 
virkeligheden.

PERSONLIGT ANSVAR
Det ligger mig meget på sinde at slå 
et slag for det personlige ansvar og 
stoltheden ved at kunne klare sig 
selv.  Mindre offerrolle og langt mere 
fokus på den enkeltes ressourcer og 
muligheder. Det skal vi bygge på in-
den for alle velfærdsområder. Sam-

tidig skal den offentlige forvaltning 
blive langt bedre til at møde de borg-
ere, der har et behov for hjælp.

De senere år har jeg kastet mig over 
ledelse og er i dag leder af en af-

deling med 
cirka 65 an-
satte, som 
blandt an-
det leverer 
m i sb rug s -
behandling 
i Aalborg 
Kommune. 

Kvalificeret ledelse i den offentlige 
sektor er en af mine mærkesager, og 
jeg er selv i fuld gang med at sup-

NY KANDIDAT TIL BYRÅD 
OG FOLKETINGET

                  “
Det ligger mig meget på sinde at slå et 

slag for det personlige ansvar og 
stoltheden ved at kunne klare sig selv.
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TØMRERFIRMAET
DAN JENSEN A/S

Luneborgvej 105C, 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 08 08, Mobil: 40 34 78 08, Fax: 98 26 08 98

Mail: dan.jensen@mail.dk, www.tm-danjensen.dk

plere mine kompetencer med en Mas-
teruddannelse i Offentlig Ledelse. 
Lederkompetencerne ser jeg også 
som meget anvendelige i det politiske 
arbejde, hvor der er brug for kunne at 
skabe følgeskab.

PRIVAT
Privat danner jeg par med Carsten 
Iversen, som er renovationschef i Aal-
borg Kommune, og i fritiden er jeg 
frivillig landschef for Beredskabsfor-
bundet. Over aftensmaden – eller et 
glas vin på terrassen – drøftes sam-
fundsforhold, nye politiske udspil og 
ikke mindst ledelse flittigt. 

I hverdagen er jeg også mor til tvil-
lingerne Gustav og Laura på 13 år 
samt deres storebror Daniel på 15 år. 
Børnene deles hver anden uge mellem 
far og mor. Alle tre går på Gug Skole 
og har interesser inden for skydning 

FAKTA: MAJA TORP
• 43 år 

• Bosat i Gug, Aalborg SØ 

• Leder af Misbrugsafsnittet,    
Aalborg Kommune 

• Cand. Scient. Adm. /stud. 
Master i Offentlig Ledelse 
(Aalborg Universitet)

og jagt. 
Derudover hjælper de til med mit 
politiske arbejde, når der eksempel-
vis skal deles flyers ud, bruges statis-
ter til billeder og udfordrer mig med 
at stille de helt umiddelbare spørg-
smål, som kun børn kan.
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CYKELTUR GAV INSPIRATION 
TIL RÅDMÆNDENE

Af Ole Friis, næstformand for 
kommuneforeningen for 
Venstre i Aalborg Kommune

Venstres rådmænd, der var 
på den årlige cykeltur rundt i 
kommunen den 16. – 18 au-
gust, har fået mange gode 
inputs med hjem til arbejdet i 
byrådet.

Det er vigtigt for politikerne at vide, 
hvad der sker i kommunen. Derfor 
har Venstre i Aalborg besluttet at 
besøge byerne i kommunen på en 
årlig cykeltur.
Deltagerne på årets tur var Tina 

French, Mads Duedahl samt andre 
Venstre-folk, der kørte med på nogle 
af etaperne.
Sidste år gik turen gennem Klarup, 
Storvorde, Mou, Hals, Hou, Gandrup 
og Nr. Sundby. I år var det Vadum, 
Vodskov, Sulsted, Tylstrup, Grind-
sted, Nibe, Frejlev og Aalborg SV, der 
fik besøg. 
Vælgerforeningerne i de berørte 
områder deltog aktivt i tilrettelæg-
gelsen med kontakt til lokalområdets 
interessante besøgssteder. 

URIMELIGE 
BUREAUKRATISKE REGLER
Programmet indeholdt blandt andet 
besøg på institutioner, skoler, frivil-
ligt arbejde, forretninger og virksom-

Rådmændene fik god information om, hvad der foregår i kommunen, på de-
res årlige cykeltur, der i år gik til Vadum, Vodskov, Sulsted, Tylstrup, Grind-
sted, Nibe, Frejlev og Aalborg SV.
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heder. Her kan nævnes Colorprint, et 
stort trykkeri i Vadum, og Danish Art 
Weaving i Tylstrup, en mindre virk-
somhed med eksport af kvalitets-
tekstiler til møbler. Her var også en 
snak med Tylstrups ildsjæle.  
I Grindsted var det det lokale sam-
råd, der fortalte om, hvad der rør sig 
i byen. Vodskov Erhvervsforening for-
talte om de udfordringer, der er her. 
FC Beton i Frejlev fremstiller blandt 
andet betonmix til det nye supersy-
gehus i Aalborg – 17.000 lastbillæs i 
alt. Storcenterets bestyrelse forelag-
de nogle ønsker for udviklingen i Aal-
borg SV.
Ved alle besøgene fik man et ind-
blik i, hvad der rører sig de enkelte 
steder, hvad udfordringer man står 
overfor, og hvad man forventer sig af 
kommunen. Der blev noteret flittigt, 
og indtrykkene tages med i det videre 
arbejde i byrådet. 
Urimelige bureaukratiske krav fra 
kommunen var noget, der blev nævnt 
flere steder. Mangel på udstykninger 
hæmmer udviklingen i de små byer, 
hvor det kniber med at tiltrække 
unge mennesker. 
Et ønske var også, at der etableres 
flere virksomheder i de små byer, så 
det hele ikke koncentreres i Aalborg.
POSITIV MODTAGELSE AF VENSTRE
Et andet formål med turen var at 
synliggøre Venstre. Alle steder var 

man meget positive over for besøget. 
Flere udtrykte stor begejstring, og 
der blev etableret mange gode kon-
takter.

MANGLENDE PRESSEDÆKNING
Det kneb imidlertid med 
pressedækningen. Nordjyske glimre-
de som sædvanligt med totalt fravær 
og omtale. Nibe Avis var heller ikke til 
stede til trods for, at de havde mod-
taget programmet. 
Stor ros til Vodskov Avis for en god 
foromtale og fin dækning af turen i 
deres område.
Til næste år, hvor det er midt-
byen, der skal besøges, er planerne 
blandt andet at ændre tidspunktet 
til omkring weekenden, så flere får 
mulighed for at deltage.
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Som noget nyt kan du nu bestille dine færdige
tryksager online, til yderst favorable priser.

Har du brug for hjælp til design
og opsætning af dine tryksager,
kan vi også hjælpe med det.
Kontakt Louise på tlf. 96 72 70 80
eller send hende en mail på
louise@degngrafisk.dk

1.000
TRYKSAGER

1/2 PRIS
Visitkort, kuverter, roll-ups, blokke, flyers,

brochurer, plakater og meget mere

Bestil online på

TRYK.DEGNGRAFISK.DK 
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