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BROEN

Jeg håber for dig som læser, at 2014 
har været lige så givtigt et år, som 
jeg føler, at det har været for Venstre 
Aalborg. Det har været året, hvor vi 
har fået alt sat i system både politisk 
og organisatorisk. Det arbejde er vig-
tige trædesten i de skridt, vi tager 
mod et liberalt Aalborg. For i Venstre 
vil vi vinde Aalborg.

I 2014 har vi kæmpet for at sikre for-
holdene for erhvervslivet. Det er sket 
dels igennem budgettet, hvor vi blev 
en del af forliget og fik stort set alle 
vores tiltag igennem – men også i-
gennem kampen for Tulips forbliven 
i byen og kampen mod sociale klau-
suler. 

En vigtig beslutning er letbanen. For 
dig som borger kan det måske lige nu 
virke som en stor investering. Men, 

hvis jeg sætter det lange lys på, så 
skal vi være en by i front, hvis vi skal 
lykkes i Danmark og Europa. Letba-
neinvestering, nyt sygehus og stærke 
uddannelsesinstitutioner er med til at 
løfte vores by. 

Meget er godt er i gang. Men jeg ser 
også en kommune, som kalder på, at 
der bliver sat en retning. For de 12 
milliarder vi bruger til velfærd om 
året, de 500 millioner vi bygger for, 
og for hvordan vores 19.000 medar-
bejdere skal arbejde. 

I Venstre vil vi sætte den retning. Vi 
tager det skridt for skridt, og vi hold-
er ved.

Godt nytår!

Af Tina French Nielsen

PÅ VEJ MOD ET LIBERALT AALBORG
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Mario Mohammed El-Hajj, Bogø 
Sandwich, har i dag 80 ansatte 
og fem restauranter. Det har 
krævet hårdt arbejde og evnen 
til at se muligheder at komme 
dertil.  

Stemmer summer rundt omkring 
ved de sorte borde med de orange 
loungestole hos Bogø Sandwich på 
Østerå i Aalborg centrum, hvor der 
dufter af bacon og nybagt brød. 
Der bestilles friskpresset juice, luk-
sussalater og sandwich med hjem-
melavet shawarma fra menukortet, 

og maden serveres med et smil.
Bogø Sandwich, Aalborgs første sand-
wichbar, åbnede i Bogøgade i 1998, 
men i dag har stifteren Mario Moham-
med El-Hajj en hel kæde af restau-
ranter. Foruden Bogøgade er der også 
sandwichbarer i Reberbahnsgade 
og på Østerå, og senest har han åb-
net sushirestauranten Wasabi Sushi i 
Sjællandsgade og frozen yoghurt-bar-
en Fresh Berry i Aalborg Storcenter. 
Udover selve restauranterne har han 
også cateringservice til firmaer og 
skoler, og der er i alt 80 ansatte.

DU BESTEMMER SELV, 
HVORDAN DIT LIV 
SKAL VÆRE

Mario Mohammed El-Hajj har stor succes med sine sandwichbarer, sushirestaurant 
og frozen yoghurtbar. En succes han selv har skabt. (Fotos: Anne Kjærsgaard Krogh)
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Den succes er han ikke kommet sov-
ende til.
- Jeg er altid på udkig efter nye 
muligheder. Hvis man falder i søvn, så 
kommer man hurtigt bagud, så jeg er 
altid vågen og følger med i, hvad der 
sker, siger Mario og understreger, at 
det er hårdt arbejde, der giver suc-
ces. 

INDVANDRERBAGGRUND INGEN 
ULEMPE
Umiddelbart stod det ellers ikke 
skrevet i kortene, at han skulle være 
restauratør i Aalborg. Som 11-årig  
flygtede han fra krig, lig og henret-
telser i Libanon til Danmark sammen 
med sin familie.

- Jeg har altid søgt de gode veje, for 
du træffer selv valget om, hvordan 
dit liv skal være

Mario Mohammed El-Hajj

Men selvom den kun 11-årige dreng 
havde haft krigens rædsler alt for tæt 
på, så klarede han overgangen til en 
tilværelse som barn i Danmark godt. 
Især fordi han havde god støtte fra 
sine forældre, der havde lært ham, 
at tingene skal være i orden, og fordi 
han havde lært disciplin i den libane-
siske privatskole, hvor kæft, trit og 
retning var i højsædet. 

- Jeg havde et godt fundament, 
fortæller han.

VÆLGER SELV HVORDAN LIVET SKAL 
FORME SIG
Han kom hurtigt med ind i fælles-
skabet i skolen og i fodboldklubben i 
Vejgaard, hvor familien bosatte sig.

- Jeg har aldrig følt mig udenfor, eller 
følt mig som en indvandrer, siger han.

Om man bliver accepteret afhænger 

                  “

ADVOKATAKTIESELSKAB
Mølleå 1 · 9000 Aalborg

Tlf. 96 31 33 00 · Fax 93 31 33 79
www.advodan.dk

Torben Voss (H) · Ole Wagner (H)
 Hanne Brun Jacobsen (H) · Per Nielsen (H)  

Allan Højbak (H) · Thomas Frisgaard (L)
Vibeke Andersen (L) · Jutta Sloth Wagner

Rasmus Amandusson (L) · Kim Østergaard (L) NIBE VARME OG SANITET
Hobrovej 61 • 9240 Nibe • Tlf. 98 35 17 29

www.vokslev.dk

Aut. VVS Installatør
Henrik Svenningsen

VVS- BLIK- OG
SMEDEARBEJDE
�  Smedearbejde efter opgave

�  VVS-installationer
- nybygning/renovering

�  Solvarme- og kedelanlæg

�  Alternative fyringsanlæg

�  Have-, park- og skovprodukter

FrejlevRengøring &
Viceværtservice

Niels Jørn Andersen
Mobil 40 34 43 39
www.frejlevrengoering.dk

Slothsgaardens
entreprenør
v/Peter Sloth Bendtsen

Alt arbejde
med minigraver

udføres
Tlf. 2028 3919

Torben Voss (H) - Ole Wagner (H) - Hanne Bruun Jacobsen (H)
Per Nielsen (H) - Allan Højbak (H) -Lone Haugaard (L)

Flemming Høgdahl (H) - Vibeke Andersen (L) - Jutta Sloth Wagner
Rasmus Amandusson (L) - Michael Møller Andersen

St. Sct. Peder Stræde 16 - 8800 Viborg
86 60 20 02 kjaersgaard-bolighus.dk
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helt og holdent af, hvordan man op-
fører sig, mener Mario.

- Jeg har aldrig lavet ballade eller 
været med i bander, og jeg har selv 
valgt mine venner. Jeg har altid søgt 
de gode veje, for du træffer selv val-
get om, hvordan dit liv skal være, 
siger han og tilføjer med et smil, at 
han heller ikke havde tid til at lave 
ballade, for han var altid på arbejde. 

ARBEJDER MERE END 37 TIMER OM 
UGEN
I dag er han også, om ikke altid, så 
næsten altid på arbejde, for han kan 
godt lide, at der er noget at lave hele 

tiden. Siden han var 16 år, har han ar-
bejdet i restaurationsbranchen.
 
Det er ikke nogen 37-timers stilling 
at være indehaver af Bogø Sand-
wich-koncernen og altid være på ud-
kig efter nye forretningsmuligheder.

- Jeg går meget op i mit arbejde, og 
jeg har Bogø-sandwich i hovedet al-
tid. Hvis jeg for eksempel smager no-
get godt, så tænker jeg, at det skal 
kunderne da også have, siger han.

Han holder også et skarpt øje med, 
om alting glider i forretningerne, og 
om kunderne og de ansatte trives 
godt. Derfor finder man dagligt Ma-
rio selv bag disken i færd med at lave 
sandwich. 

- Jeg sidder gerne i restauranten en 
times tid efter jeg har fri og snakker 
med kunderne. Jeg er jo nødt til at 
være her, og se hvad der sker, hvis jeg 
skal vide, hvad folk gerne vil have, 
siger han og tilføjer:

- Men jeg kan jo også godt lide at 
være her. Jeg tænker ikke: åh, nej, 
nu skal jeg på job, og hvornår har jeg 
fri. Det er en del af mit liv, det jeg 
har bygget op her.

KIGGER FORTSAT EFTER NYE 
MULIGHEDER
Oven på et hektisk 2014, hvor Mario 
har åbnet to nye restauranter med to 
ugers mellemrum, vil han nu tage den 
lidt med ro og pleje de butikker, han 
har.

- Det er ligesom en bodybuilder. Man 
skal ikke blive stor på den forkerte 
måde. Man skal blive stor på den rig-
tige måde ved at træne og spise rig-
tigt og bygge det op stille og roligt. 
Men man skal træne hårdt, ellers får 

EN RIGTIG
VENSTREMAND
Mario Mohammed El-Hajj er 
medlem af Venstre i Aal-
borg Midtby og stillede op 
ved sidste kommunalvalg.

Venstre ligger til familien, 
for hans bror Akram er også 
medlem af Venstre, og se-
nest er ældste søn Mamoud 
på vej ind i VU.
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man det ikke, som man vil have det, 
siger han. 

Dermed ikke sagt at der ikke er nye 
projekter på tegnebrættet. Han 
kunne godt tænke sig et storkøkken, 
der kunne gøre forberedelserne til 
alle butikkerne og cateringservicen 
mere rationel og effektiv. 

Men han venter til den rigtige 
mulighed byder sig, og når den gør, er 
han klar til at gribe chancen.

- Som iværksætter skal man ikke 
være bange for at gøre noget. Man 
skal vurdere konsekvenser, og om 
man kan klare investeringen. Hvis jeg 
kan klare det, så siger jeg ja, siger 
han. 

Af Anne Kjærsgaard Krogh

Mario Mohammed El-Hajj står selv 
bag disken dagligt. På den måde 
følger han med i, hvad der rør sig, 
og hvad kunderne gerne vil have.

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

TLF. 98 33 30 51
        20 91 48 88
LYS - AUTOMATIK - VARME
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Test er med til at sikre, at 
skolebørnene lærer det, de skal.

Af skolerådmand Tina French 
Nielsen

Jeg bliver ofte stillet det lidt re-
toriske spørgsmål, om vi virkelig skal 
teste og måle på vores børn. Her har 
jeg et kort og klart svar, og det svar 
er ja. Svaret er ikke ”ja”, fordi jeg er 
et udpræget kontrolmenneske, som 
mener, at alt kan måles og vejen. Nej 
– svaret er ”ja”, fordi jeg, og vi som 
samfund, har et ansvar for, at hvert 
enkelt barn skal blive så dygtigt, som 
det kan. 

I forhold til den nyligt igangsatte fol-
keskolereform vedtog vi på tværs af 
næsten alle politiske partier en helt 
klar målsætning om, at hvert enkelt 
barns læring skal forbedres hvert 
år. Vi skal kunne se en progression i 
børnenes læring. 

TESTS SIKRER BARNETS LÆRING
Samtidig er det indført nationale tests, 
som er et af mange af de redskaber, 
som vi i skolerne har i værktøjskassen 
til at vurdere børnenes præstationer 
på. Ikke for at måle dem, men, hold 
fast – for det er vigtigt at bemærke 
– for at kunne gribe ind læringsmæs-
sigt og metodisk, hvis børnene faktisk 
ikke lærer det, de skal. 

Så det er i virkeligheden dét, det hele 

BØRN SKAL TESTES

BILGÅRDEN HOSTRUP

AutoMester
Kvalitet og service...hver gang!

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

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
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handler om. Vi skal gennem tests som 
et af værktøjerne blive klar over, om 
vores børn har lært det, de skal på 
givne trin i undervisningen. 
Om de har misset begreber og ele-
menter i hvert fag, som vi skal ind og 
genopfriske eller lære dem på ny. 

For vi har altså bare for mange børn, 
som ikke klarer sig så godt som de 
har potentiale til. Og det kan vi ikke 
være bekendt.

TESTEN SKAL VÆRE POSITIV FOR 
BARNET
I forhold til det pres, vi alle oplever, 
når vi skal testes i forskellige situa-
tioner, er der selvfølgelig en opgave 
for lærerne i at sikre sig, at børnene 
har det godt i testsituationen. Det 
kan man gøre med god forberedelse 
og gode forhold under testens forløb 
og opsamling efterfølgende. Det er 

ikke altid let, og i nogle klasser fylder 
det mere end andre. Det er selvføl-
gelig væsentligt at være opmærksom 
på det element.

Jeg har stor respekt for en høj 
faglighed i vores lærerstab. Men, 
jeg ved også, at de dygtige lærere 
rent faktisk bruger tests som et af 
redskaberne til at sikre sig, at deres 
elever er ”med” i undervisningen. 
Hatten af for det, og lad os så lige 
få slået fast for sidste gang i denne 
omgang: Vi tester ikke vores børn for 
testens og målingens skyld, men for 
barnets skyld.
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GENERALFORSAMLINGER 2015
NØVLING-GISTRUP-VISSE-GUNDERUP

Dato: Torsdag den 5. februar 2015
Tidspunkt: 19.30. 
Sted: Nøvling Forsamlingshus
Øvrig info: Dagsorden iflg. vedtægterne. Starter som sædvanlig med 
spisning kl. 18.00

BAANDBYERNE OG OMEGN

Dato: Mandag den 23. februar 2015 
Tidspunkt: 19.00 
Sted: Sejlflod Hotel
Øvrig info: Dagsorden ifølge love. Oplæg ved foreningens lokale politikere 
og selvfølgelig kaffe og lagkage.

HALS

Dato: Tirsdag den 24. februar 2015
Tidspunkt: 19.00
Sted: Hals Hotel
Øvrig info: Som sædvanlig startes der med gule ærter kl. 18.00, hvor 
foreningen er vært. Dagsorden, i følge vores love, følger. Folketingsmedlem 
Preben Bang Henriksen vil deltage i generalforsamlingen og komme med 
nyt fra Borgen. Foreningen glæder sig til at se rigtig mange gamle og nye 
medlemmer denne aften. Tilmelding til spisningen er nødvendig og skal ske 
til Ole, Hou Auto, eller til Finn Nielsen, tlf.: 72 69 16 61

KONGERSLEV-KOMDRUP

Dato: Torsdag den 26. februar 2015

NIBE

Dato: Torsdag den 26. februar 2015
Tidspunkt: 19.00.

AALBORG SYD-VEST, AALBORG ØST, AALBORG 
MIDTBY, NØRRESUNDBY

Dato: Torsdag den 12. februar 2015
Særskilt indkaldelse følger.



11

BROEN

INDKALDELSE

Generalforsamling, Venstre i Aalborg Kommune

Torsdag den 19. marts 2015 kl. 20.00 i Skoleforvaltningens kantine, 
Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby.

Der vil være fællesspisning fra 18.15-19.00. VU Aalborg står for aftens-
mad til 70 kr. pr. person, som betales på aftenen. Tilmelding skal ske 
til Dennis Vestergaard på Dennis.L.Vestergaard@VUAalborg.dk senest 
onsdag den 11. marts. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer og 
kage.

Politikerne vil være i ”Den varme stol” fra kl. 19.00 til kl. 20.00, hvor du 
har mulighed for at stille spørgsmål.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.
          3a. Orientering fra VU-Aalborg
4. Behandling af regnskab v. kasserer Tina Graungaard
5. Behandling af indkomne forslag
   5a. Opstillingsregler til Kommunal- og regionsrådsvalg 2017
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælger  
 foreningers kontingent til kommuneforeningen, kandidatbestyrel-
 serne og regionsbestyrelsen, jf. stk. 5 og 6.
7. Valg af formand
8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af to revisorer og suppleant(er)
10. Valg af formand til kandidatbestyrelsen
11. Valg til kandidatbestyrelsen
12. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
13. Valg af 1 delegeret til landsmødet
14. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlem-
mer og vælgerforeninger til Randi Balleby inden 1. februar på 
randi@vu.dk

Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer, 
der har betalt kontingent i en vælgerforening i kommunen senest 7 dage 
før generalforsamlingen.



Januar
Lørdag d. 10.: Kampagnedag, alle vælgerforeninger er på gaden i deres 
lokalområde

Februar
Torsdag d. 5.: Generalforsamling Nøvling-Gistrup-Visse-Gunderup
Mandag d. 23.: Generalforsamling Baandbyerne og omegn
Tirsdag d. 24.: Hvad er liberalisme/Generalforsamling Hals

Torsdag d. 26.: Generalforsamling Kongerslev/Kom-
drup/ Generalforsamling Nibe

Marts
Torsdag d. 19.: Generalforsamling i Venstre Aalborg Kommune
Mandag d. 30. og tirsdag d. 31.: Tur til Christiansborg, se mere info på 
aalborg.venstre.dk
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   ARRANGEMENTSKALENDER 2015

HVAD ER LIBERALISME?Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17:30-21:00 hos Danske Bank Aalborg, 
Algade 53, 9000 Aalborg

Venstre i Aalborg Kommune inviterer til en aften i liberalismens tegn:• Velkomst og kort oplæg om liberalismens historie i Danmark v/ Jens Husted, formand for VU.• ”Hvad er liberalisme for mig” v/ Søren Pind, MF, Udenrigsordfører, Venstre.
• ”Liberalisme er ikke frihed” v/ Jeppe Søe, Professionel ordkløver, journalist og foredragsholder.• Bankdrift og hvad der er oppe i tiden omkring sektoren v/Kim Roy-berg, direktør for privatkunder i Danske Bank Aalborg• Fælles kaffe og debat om liberalisme. Jens Husted er ordstyrer og ”tankevækker”.

Alle er velkomne til at deltage i arrangementet. Tilmelding nødvendig og 
skal ske senest den 20. februar 2015 til Ole Friis, e-mail: frianh@sto-fanet.dk eller telefon: 29 88 56 87
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April
Torsdag d. 23.: Ølsmagning Nibe Bryghus

Maj
Torsdag d. 7.: Budgetmøde for medlemmer, se mere info på 
aalborg.venstre.dk

Juni
Fredag d. 5.: Grundlovsmøder

FRA TRÆSKIBSVÆRFT TIL BRYGGERITorsdag den 23. april 2015 klokken 19-22, Nibe Bryghus, Bryggen 80, 9240 
Nibe 

Nibe Bryghus og Venstre i Aalborg Kommune inviterer til virksomhedsbesøg 
hos Nibe Bryghus.

Nibe Bryghus blev oprindeligt bygget som træskibsværft, men i dag dan-
ner bygningerne rammen om et lokalt bryggeri.Nibe Bryghus har et stort udvalg, hvor mange interessante og forskellige 
øltyper er repræsenteret, men ikke helt så mange varianter, at de enkelte 
bryg forsvinder i mængden.

Udover præsentation af og rundvisning på bryghuset v/ direktør Bo Chris-
tensen samt ølsmagning, vil der også være politiske oplæg ved Preben Bang Henriksen, Tina French Nielsen og Mads Duedahl. 
Der vil blive mulighed for tilkøb af øl og vand, lige som det vil være muligt at købe gaveæske med hjem.Alle medlemmer er velkomne til at deltage i arrangementet.

Tilmelding skal ske senest fredag den 15. april 2015 til Ole Friis, e-mail: 
frianh@stofanet.dk eller telefon: 29 88 56 87

HUSK! Møde hver mandag  kl. 19 
i Venstres Ungdom, Kastetvej 24, 
2. tv., 9000 Aalborg

   ARRANGEMENTSKALENDER 2015
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Aalborg Kommune oplever en årlig 
vækst i indbyggertallet på cirka 1.500 
personer, hvor hovedparten ønsker at 
bosætte sig i Aalborg. Samtidig sker 
der en kraftig vækst i antallet af stu-
derende i Aalborg, og der opføres et 
nyt supersygehus i Aalborg Øst.

Aalborg skal udvikles som kommunens 
og regionens vækstdynamo. Og denne 
udvikling og befolkningstilvækst stil-
ler nye krav til tilgængelighed og mo-
bilitet. En udfordring, som kan løses 
ved hjælp af en letbane (moderne 
sporvogn).

I foråret 2014 er der lavet en foranal-
yse af en letbane i Aalborg, og i løbet 
af sommeren blev det klart, at re-
geringen gerne ville medtage forslag-
et i finanslovsforhandlingerne. Så på 
byrådsmødet i september besluttede 
30 af byrådets 31 medlemmer, at 
byrådet ønskede en letbane.

EN LETBANE SKABER VÆKST
Erfaringer fra Bergen viser, at der 
skabes store investeringer i byud-
vikling tæt på en letbane. For hver 
million kroner, der investeres i selve 
letbanen, så vil der fra andre inve-
storer blive investeret 13 millioner 
kroner i byudvikling.

Et letbane vil derfor skabe øget vækst 
i vores kommune og region, og sam-
tidig vil det løse en stor del af pro-  
blemet med fremkommelighed og 
mobilitet i Aalborgs vækstakse. Det 
vil også blive nemt at skifte trans-
portform, hvis man kommer langvejs 
fra. 

HURTIGT FREMME
Pendlere med tog kan skifte til let-
bane ved banegården eller i Aalborg 
Vestby. Eller man kan køre i bil til 
den planlagte pendlerplads i Aalborg 
Øst (ved Universitetshospitalet eller 
Gigantium) eller den planlagte pend- 
lerplads ved endestationen i Aalborg 
Vest og tage letbanen herfra.
Det afgørende for letbanens succes 
er, at ventetiden for passagerne er 
kort. I myldretiden morgen og efter-
middag arbejdes der med et interval 
mellem afgangene på 6 min., mens 
intervallet uden for myldretiden er 
cirka 15 minutter. Den samlede trans-
porttid fra Aalborg Midtby til det nye 
Universitetshospital bliver cirka 20 
min.

EN TREDJE LIMFJORDSFORBINDELSE 
ER STADIG NØDVENDIG
Overflødiggør letbanen så den 3. lim-
fjordsforbindelse vest om Aalborg? 
Nej på ingen måde. Den 3. Limfjords-
forbindelse vest om Aalborg er en 
vigtig forudsætning for en fortsat ud-
vikling af regionen og infrastrukturen 
omkring Aalborg.
I løbet af efteråret 2014 laves en 
VVM-redegørelse af projektet og hvis 
alt går efter planen, vil letbanen 
kunne tages i brug i 2021. 

LETBANEN ER EN GEVINST 
FOR AALBORG
Den planlagte letbane i Aalborg 
sikrer vækst og udvikling i kom-
munen

Af byrådsmedlem John G. 
Nielsen
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Din lokale BYG-håndværks-mester
Din garanti for veludført arbejde

Murerarbejde - Kloakering - Tegning - 
Dræning - Flisebelægning - 
Haveanlæg - Projektering -
Totalentreprise - Reparationsarbejde - Jordarbejde

Johannes Haase
Entreprenør- & Byggefirma - Aut. Kloakmester
DOKKEDALVEJ 38A, MOU
9280 STORVORDE

98 31 18 81

& DÆKCENTER
v/Ole Jensen

Houvej 38 · Hou · 9370 Hals
Tlf. 98 25 39 00 / 30 98 46 39

Fax 98 25 39 84
www.houauto.dk

BLIKKENSLAGERARBEJDE
VAND · VARME · SANITET

GAS- OG OLIEFYRSSERVICE
SOL- OG BIOVARME

VARMEPUMPER
KLOAKARBEJDE

www.gjol-vvs.dk · info@gjol-vvs.dk

Industrivej 31· 9440 Aabybro 
Telefon: 9824 1089

FAKTA OM LETBANEN
Økonomi
Anlægssum: cirka 2 mia. kr., hvoraf staten ifølge finanslovsforhan-
dlingerne vil betale ca. 800 mill. kr. Aalborg kommune skal bidrage 
med ca. 200 mill. kr. fra kommunekassen, og det resterende beløb 
på ca. 1 mia. kr. skal finansieres via et 40-årigt lån i Kommunekre- 
dit.   
Merudgifterne i den 40-årige periode vil være ca. 30 mill. kr. årligt. 
I den forbindelse skal bemærkes, at en tilvækst af 1.000 nye borg-
ere i Aalborg Kommune vil bidrage med ca. 24 mill. kr. netto om 
året i ekstra skatteindtægter og bloktilskud.

Placering
Der er foreslået en etape 1 på 12,4 kilometer, der forbinder det 
nye Universitetshospital i Aalborg Øst og Universitetsområdet med 
Aalborg Midtby og skal gå videre gennem Vestbyen for at ende ved 
et depot og værkstedsfaciliteter i Mølholm. 
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VALGÅRET ER PÅ VEJ

Vestbjerg
Autogenbrug A/S

Telefon 98 29 63 00

Speciale: Renovering af gearkasser

VANG MARK 48 · 9380 VESTBJERG
www.huggeren.dk

BILGÅRDEN HOSTRUP
www.bilgaarden-hostrup.dk

KØB - SALG - REPARATIONER

AutoMester
Kvalitet og service...hver gang!

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

Af Randi Balleby, formand 
for Venstre i Aalborg Kom-
mune

2015 kommer til at stå i folketings- 
valgets tegn. Valget kommer – vi ved 
ikke hvornår – men det skal være af-
holdt senest den 15. september 2015.

Dette nummer af Venstrebroen er det 
sidste nummer, der udkommer, inden 
valget, og derfor er der sat fokus på 
de tre folketingskandidater fra Aal-
borg Kommune: Preben Bang  Henrik-
sen (Aalborg Kreds Nord), 
Kristian Andersen (Aalborg Kreds Øst) 

og Mads Lindholm (Aalborg Kreds 
Vest).

De giver en kort præsentation af de-
res mærkesager og dem selv, og de 
viser, at de er trukket i arbejdstøjet 
for bedre vilkår for nordjyderne. 

Venstre i Aalborg håber, at de tre 
kandidater får stor opbakning fra 
venstre-medlemmerne i kommunen, 
så Venstre i det nordjyske får mest 
mulig indflydelse på Christiansborg. 
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Nålemagervej 4
9000 Aalborg 

Tlf: 96 30 28 00
www.fredednielsen.dk

DET KØRER FOR 
VENSTRE I AALBORG
Venstre i Aalborg intensiverer 
medlemsaktiviteterne - og kom-
mer nu helt tæt på medlemmer 
ude i lokalområderne i forenin-
gens nye campingvogn

Venstre i Aalborg Kommune er en 
forening i udvikling. Der er sat skub 
i medlemsarrangementerne, og akti-
vitetsudvalget arbejder hele tiden på 
at lave nye, spændende tiltag. Indtil 
videre er der blandt andet planlagt 
temaaften om liberalisme med Søren 
Pind (MF), og der er arrangeret øl- 
smagning på Nibe Bryghus. 

Hold øje med hjemmesiden, www.
aalborg.venstre.dk, hvor arrange-
mentsoversigten løbende bliver op-
dateret.

Seneste tiltag er ekstra fokus på kon-
takten med medlemmerne og borg-
ere. I det næste år vil man derfor 
kunne opleve en nyindkøbt og ny-
malet Venstre-campingvogn, som vil 
turnere rundt i kommunen til lokale 
arrangementer – byfester, open by 
night med mere. 

Her kan medlemmer møde de lokale 
politikere og give deres mening til 
kende – og der er kaffe på kanden. 

Venstre i Aalborgs nye campingvogn er klar til at køre rundt i kommunen, når 
den er færdigdekoreret.
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Mine mærkesager er de emner, 
som ligger danskerne – og ikke 
mindst nordjyderne – på sinde

Af folketingsmedlem Preben 
Bang Henriksen

Lad mig være hudløs ærlig og straks 
slå fast, at jeg ikke har nogen spe-
ciel ”mærkesag”. Jeg tager fat på de 
emner, som ligger danskerne – og ikke 
mindst nordjyderne – på sinde. Der er 
mange at vælge imellem.

De forskellige politiske partier har 
overordnede slogans: ”Mennesket i 
centrum” eller andre intetsigende 
ordspil. Det er jeg ikke så god til. 
Jeg tror egentlig heller ikke, at disse 
formuleringer siger danskeren særlig 
meget.
 
De konkrete spørgsmål, der optager 
nordjyderne i dag, behøver ikke at 
være de samme om fire år. Men lige 
aktuelt er der i hvert tilfælde ti vig-
tige ”sager”, som jeg vil gå til valg 
på.

MINE MÆRKESAGER ER AKTUELLE SAGER

10 VIGTIGE SAGER
1.  En ordentlig TONE i debatten uden evindelige   
 skænderier, mudderkastning og tilsvining af modparten
2.  Flere statslige arbejdspladser til Nordjylland
3.  Igangsætning af den 3. limfjordsforbindelse, evt. finan- 
 sieret af pensionskasserne
4. Revision af planloven
5.  Hårdere straffe for grov mishandling
6.  Rocker-relateret kriminalitet skal ikke berettige til  
 prøveløsladelse
7.  Presselovgivningen skal ændres, så der dels idømmes  
 pressen højere straffe ved urigtig omtale, dels betales  
 offeret reel erstatning
8. Mere tryghed i Danmark.  Jeg accepterer ikke, at der  
 er områder, hvor politi og brandvæsen ikke tør komme
9. Når Staten har tabt en retssag, skal Staten kun undta- 
 gelsesvis kunne trække borgeren igennem en lang 
 ankesag.  Statens midler er uanede
10. Ekspropriation til private formål skal være den abso- 
 lutte undtagelse – og erstatningen skal i øvrigt falde  
 straks ved ekspropriationen
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BMW 

 
Ren køreglæde

KOM IND TIL 
BILHUSET HALDRUP.
HØR MERE OM 12 MDR. LEASING.

www.bilhusethaldrup.bmw.dk

EN GOD TONE I DEBATTEN
En af de vigtigste er, at jeg vil hol-
de en ordentlig tone i debatten. Det 
generer mig – og jeg tror, det gener-
er langt de fleste danskere – at det 
åbenbart er blevet dagens orden, at 
man ikke kan deltage i en politisk 
diskussion, uden at det samtidig 
bliver til et regulært skænderi om, 
hvem der gjorde hvad og hvorfor. Der 
er langt imellem den politiker, der 
ankerkender modpartens resultater, 
endsige den politiker der til et givet 
emne svarer: ”Det ved jeg ikke”.

Tonen bliver desværre kun forværret 
af de tv-debatter, hvori politikerne 
kun får lov at udtale en enkelt sæt-
ning, hvorefter de bliver afbrudt af et 
mikrofonholdende damp-barn eller en 
overskrigende sidemand m/k. Det er 
under de omstændigheder lidt svært 
at få udtrykt sin mening om finanslov-
en. Helt generelt har debatformen i 
Danmark fået karakter af, at ethvert 
problem helst skal kunne udtrykkes i 
en eneste markant sætning. Det er 
beklageligt, og med respekt for eft-
erfølgende at blive kaldt kedelig, ja 
så vil jeg faktisk gøre mit til, at vi får 
en ordentlig tone og debatform uden 
evindelige skænderier, mudderkast-
ning og tilsvining af modparten.

TRÆNGSEL VED LIMFJORDSTUNELLEN
På det lokale plan er det klart, at 
arbejdet for den 3. limfjordsforbin-
delse er højt prioriteret. Det er mig 
ubegribeligt, at adskillige af mine 
kolleger på venstrefløjen kan lukke 
øjnene for det faktum, at der inden 
fem år er ”kritisk trængsel” ved tun-
nelen. Vi ser alle gerne en udvikling i 

Nordjylland, men når vi inden længe 
når en situation, hvor virksomheder 
må se til, at lastbilerne holder i kø 
ved tunnelen, så tror jeg desværre, 
at det kommer til at gå ud over in-
vesteringer og arbejdspladser i Nor-
djylland. 

CV: PREBEN BANG HENRIKSEN

1979 Juridisk embedseksamen, 
 Aarhus Universitet

1979-1982 Advokatfuldmægtig i Aalborg

1982-2011 Selvstændig advokat (H)

2006 –  Beneficeret forsvarer
2011 –  Medlem af Folketinget
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Skatter og afgifter skal ned, 
og den vanvittige vækst i bu-
reaukrati, love, regler og be- 
kendtgørelser skal tøjles

Af folketingskandidat Kristian 
Andersen

Danmark er et fantastisk land – men 
et udfordret land. Et land, hvor alt 
for mange flittige mennesker møder 
barrierer på deres vej – hvad enten 
de er ansatte i det offentlige eller 
det private, driver en virksomhed 
eller er frivillige i deres fritid. 

Nye regler, nye skatter og nye afgift-
er gør Danmark fattigere og flytter 
virksomheder, job og dermed finan-
siering af fremtidens velfærd ud af 
landet. 
Det skal vi lave om, hvis Danmark 
også i de kommende skal være et af 
verdens rigeste og mest vellykkede 
samfund. Vi skal gøre Danmark fri-
ere, rigere og rimeligere. 

Det handler både om menneskesyn 
og økonomi. Vi skal have gang i hju-

lene i – og give danskerne arbejdsro, 
optimisme og frihed til at indrette 
deres liv, sådan som de selv foretræk-
ker det. 

Derfor skal vi have en ambitiøs bor-
gerlig regering, der har modet til at 
gå foran og stå fast på, at verdens 
højeste skatter og afgifter SKAL ned. 

Vi skal have en borgerlig regering, 
der står fast på at tøjle den vanvit-
tige vækst i bureaukrati, love, regler 
og bekendtgørelser, som umyndiggør 
os og dræner os for energi. 

Alene regeringens sidste nye afgift 
– reklameafgiften, som er en del af 
finansloven for 2015 – fordyrer pro-
duktpriserne hos Colorprint i Vadum 
med mellem 25 og 50 procent. 

120 arbejdspladser er på spil, og 
derfor har jeg sammen med Color-
print-tillidsmand Peter Marcussen og 
Colorprint-ledelsen kæmpet hårdt 
imod den nye afgift.

Fuldstændig som Aalborg Portland 
– verdens mest miljørene cement-
produktion - som med regeringens 
femdobling af NOx-afgiften i 2012 får 
svært ved at stå distancen med uden-

DANMARK – FRIERE, RIGERE OG RIMELIGERE
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landske konkurrenter, når der skal 
leveres cement til Fehmern-forbin-
delsen, den danske stats største an-
lægsinvestering nogensinde. 300 nor-
djyske job er på spil. 
Eller fødevareerhvervet, som med 
alle følgeerhvervene udgør hver 
femte arbejdsplads i Nordjylland – 
og midt i en alvorlig krise møder en 
fødevare- og miljøminister, der stiller 
krav, som ligger langt ud over, hvad 
vores nabolande byder deres land-
mænd. Stik imod hvad regeringens 
egen Natur- og Landbrugskommission 
har anbefalet. 

KUN NYE REGLER TO DAGE OM ÅRET
For tre år siden foreslog jeg daværen-
de statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen, at Venstre efter en valgsejr 
forpligter sig til at indføre et regel- 
og byrdestop, så virksomheder slip-
per for nye skatter, afgifter og admin-
istrative byrder i et væk. 

Desuden bør ny erhvervsrettet lov-
givning kun træde i kraft to dage 
om året, så virksomhederne slipper 
for det kaos, der følger med, at nye 
regler vælter ind ad brevsprækker og 
mailbokse hver dag. 

Jeg har talt for det ved hver en le-
jlighed - og I dag er det ikke bare 
mine forslag, men hele Venstres poli-
tik. Det indgår i Venstres finanslov-
forslag – og vinder vi det kommende 
valg, realiserer vi det. Nøjagtig som 
vi indførte skattestoppet og behan-
dlings-garantien i sundhedsvæsenet 
– og gjorde begge dele til en succes. 

Vi skal vise danskerne, danske virk-
somheder og offentligt ansatte tillid 
og respekt – og sikre, at de kan passe 
deres arbejde - producere, ekspor-
tere og undervise og pleje syge og 

ældre. 
Jeg er ikke ligeglad. For det handler 
om Danmarks fremtid. Om rigtige 
virksomheder, rigtige arbejdspladser. 

Job til fædre og mødre og vores 
unge. Finansieringen af fremtidens 
velfærd - børnepasning, skoler, sund-
hedsvæsen og ældrepleje. Om men-
nesker. 

D

in bl
omster- & vinkøbmand

B
armer Købmandsgård

   Barmers Købmandsgård
      Kirkevej 2, 9240 Nibe

       info@barmerblomster.dk

Vin og blomster. Dem køber man i Barmer.

                  98 35 50 25

FAKTA: KRISTIAN ANDERSEN

45 år, driver kommunikationsvirksom-
hed
- Gift med Susanne og far til Laurits 
(14), Johanne (13) og Sofie (10) 
- Startede VU-forening i Nordjylland 
1983. Medlem af VU’s landsstyrelse 
1988-90
- Formand for Venstres nordjyske 
erhvervsudvalg 2003-07
- Nordjysk folketingskandidat fra 2007
- Har været leder i nordjysk erhvervs-
fremme-organisation og redaktør på 
Nordjyske Medier 
- Tidligere ansat i Venstres Landsor-
ganisation og på Christiansborg – bl.a. 
hos tidl. finansminister Claus Hjort 
Frederiksen og tidl. fødevareminister 
og EU-kommissær Mariann Fischer 
Boel
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Støtte til erhvervslivet, sund-
hedsvæsen for alle og bedre 
integration er mine mærkesager

Af Mads Lindholm

Finanskrisen har kostet arbejdsplads-
er i Nordjylland. Vi får ikke de tabte 
jobs tilbage, men vi kan arbejde for 
at skabe nye. I Nordjylland har vi ig-
ennem årene vist, at vi er gode til at 
tilpasse os. Vi skal understøtte nye 
industrier og vækstvirksomheder. 
Uanset om det er den lille opstarts-
virksomhed eller den store koncern, 
der ønsker at udvide.

Vi skal bygge videre på de erhverv, 
der i forvejen er gode til at udnytte 
Nordjyllands muligheder: turisme, 
handel, service, landbrug og så vid-
ere. Og så skal vi blive endnu bedre til 
at udnytte universitetets muligheder 
for lægge grobunden for nye virksom-
heder, der bygger på viden. Det kan 
for eksempel være i aktive offent-
lige-private partnerskaber og ved at 
sætte fokus på iværksætteri og inno-
vation som en fast del af et 
uddannelsesforløb.

SUNDHED UANSET GEOGRAFI
Med et nyt supersygehus på vej er 
Nordjylland langt fremme i arbejdet 
med at gøre et godt sundhedsvæsen 
endnu bedre. Men Nordjylland dæk-
ker et stort område, og lægemangel 
er en udfordring når vi bevæger os 
væk fra de større byer. 
Vi skal se på, hvordan vi kan skabe 
nye rammer, der kan gøre sundheds-
væsnet tilgængeligt for alle uanset 
geografi. Det sker allerede nu i læge-
huse og klinikker, hvor forskellige 
sundhedsfaglige grupper samarbejder 
om patienterne. De erfaringer kan 
vi komme endnu længere med. Jeg 
vil arbejde for, at vi finder nye veje 
og måder at gøre sundhedsvæsnet 
tilgængeligt på uanset indkomst og 
geografi.

BRUG FOR FORSKELLIGHED
Indvandring er et tema, der fylder 
meget i den politiske debat – og med 
rette. Vi har i mange tilfælde ikke 
været gode nok til at integrere de, 
der er kommet til landet de senere 
år. Det har skabt utryghed og des-
værre også en stemning af ”dem” og 
”os”.
Vi er et lille land, der har brug for 
nye impulser og indtryk. Vi har brug 
for at være attraktiv overfor arbejds- 

Landinspektør
Anders Dalum Hansen

Strandgaarden 5
9240 Nibe

Tlf. 98 35 25 00

IVAN ANDERSEN

BYGMESTERVEJ 7, 9370 HALS
TELEFON 98 25 00 82

NORDJYLLAND FOR FREMTIDEN
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kraft fra udlandet, der kommer hertil 
med nye kompetencer og færdighed-
er. Og samtidigt har vi et ansvar for 
dem, der er drevet på flugt. Jeg vil 
arbejde for, at vi bliver bedre til in-
tegration, så forskellighed ikke bliver 
et problem, men en forudsætning for 
et mangfoldigt samfund. 
Der er nok at tage fat på – for Dan-
mark og for Nordjylland. Godt valg!

FAKTA: MADS LINDHOLM

- 35 år, bosiddende i Aalborg

- Opstillet som folketingskandidat i 
Aalborg kreds vest siden 2012

- Uddannet cand. psych., HD(O) og 
ph.d. fra Aalborg Universitet

- Selvstændig erhvervspsykolog

- Læs mere på www.madslindholm.dk 
og www.facebook.com/stemmads
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FRA KUN KR. 

100,-
pr. stk. 

Fotokalender el.
familiekalender

2015
Sæt dine egne billeder ind i et af 

vores flotte designs i A4 & A3 størrelse
nemt og enkelt.

GRATIS levering fra 5 stk.
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