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MIDTBYEN SKAL VÆRE FULD AF BILER
Venstre er imod at gøre dele af Aalborgs citycentrum bilfrit, 
og indehaver af en af midtbyens større butikker vil gerne have 
flere biler ind til centrum.
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EN BILFRI MIDTBY 
VIL LUKKE 

DETAILHANDLEN 

Butiksindehaver frygter, at et 
bil- og busfrit centrum vil lukke 
detailhandlen i midtbyen. Ven-
stre bakker op om trafik i city.
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lem det. Så kontant udtrykker 
Torben Walther sig, når snak-
ken falder på en bil- og busfri 

midtby. 

Han er indehaver af Mr. Walther midt 
på Nytorv i Aalborg og ser et kæmpe 
problem i at lukke midtbyen af for 
trafik. 

- Folk har ingen interesse i, at midt-
byen er bilfri. De bruger penge på bil-
er som aldrig før, og hvis de kunne, 
kørte de gerne direkte ind i butikken, 
siger butiksejeren.

LUKKES I FEM DAGE
Når Aalborg næste sommer er vært 
for Landsstævnet i gymnastik luk-
kes midtbyen af for trafik i de fem 
dage, hvor stævnet varer. Lukningen 
kommer til at omfatte Boulevarden/
Østerågade, dele af Nytorv, Strandve-
jen og Østerbro fra Rendsburggade til 
Karolinelundsvej. 

- Det er kanon genialt at lukke midt-
byen i den forbindelse og ved andre 
større byarrangementer, for eksem-
pel Tall Ships Race, siger Torben Wal-
ther.

Men nogen permanent lukning tror 
han ikke på.

- Aldrig nogensinde i livet. Jo, hvis 
man vil lukke detailhandlen. Se 
bare hvilket ramaskrig, der lyder 
fra kunder og handelsliv i forbind-
else med planerne for Budolfi Plads, 
siger han, der vurderer, at en lukning 
af city ville betyde en halvering af 
omsætningen i sin egen butik.

STORBYER HAR TRAFIK I MIDTBYEN
Hvis man kaster blikket med eu-
ropæiske storbyer, finder man heller 
ikke bilfrie midtbyer.
- Jeg kender ingen byer i Europa, hvor 
man har lukket midtbyen af, siger 
Torben Walther. 
- Se bare på gaden Ramblaen i Barce-
lona, hvor bilerne kører på hver side 
af handel, gøgl og andre aktiviteter, 
siger han.

TORVESTEMNING PÅ NYTORV
Torben Walther er dog ikke helt 
afvisende overfor en delvis lukning af 
selve Nytorv. 
- Her kunne man godt lave et kæmpe 
torv eller et Food Market, som også 

G

Hvis man lukker for trafik i midt-
byen, så lukker man også detail-
handlen, mener indehaver af 
herretøjsforretningen Mr Walter, 
Torben Walther.
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kunne knytte de to gågader sammen, 
men det skal være sådan, at man sta-
dig kan køre til eksempelvis Sallings 
og Friis’ parkeringspladser. Nytorv er 
bred nok til, at man kunne lave det 
til et aktivitetsområde, siger han, der 
heller ikke er afvisende overfor min-
dre, bilfrie zoner.
- Men man må aldrig lukke city af i en 
radius af 800-1000 meter

FÆRRE BILER GIVER BEDRE BYRUM
I en artikel i Nordjyske den 12. ok-
tober sidste år udtrykte direktør 
for Aalborg Cityforening, Flemming 
Thingbak, et ønske om, at skabe et 
bedre handelsmiljø i Aalborg ved at 
gøre midtbyen mere eller mindre 
bilfri, ligesom man for eksempel har 
gjort det i Aarhus. 

Direktør i Friis, Lotte Vestergaard, 
der selv bor i Aarhus, er på linje med 
Flemming Thingbak. 
- Folk i dag vil i større grad have shop-
ping-oplevelser, og derfor er det vig-

tigt, at vi skaber et byrum for dem, 
siger centerdirektøren, der gerne så, 
at man tog en debat om, hvordan 
man fik færre biler i centrum.
- Med et bedre byrum er det også 
muligt at tiltrække flere turister. 
Dog er det vigtigt, at der er gode 
muligheder for at parkere, understre-
ger hun. 

VIL GÅ MAKSIMALT 500 METER
For nylig skulle Torben Walther fra 
butikken på Nytorv til Japan Photo i 
Maren Turis Gade. En tur på 223 me-
ter.
Han tog bilen og parkerede lige uden-
for fotoforretningen.
- Det er et godt billede på, hvordan 
forbrugeren agerer. Shopping-ople-
velser kan kunderne ikke bruge til no-
get, hvis de skal trave mere end 500 
meter. Vi skal have endnu flere biler 
ind til midtbyen, siger han. 

Tekst og foto: Anne Kjærsgaard Krogh

                  “
- Folk har ingen interesse i, at midtbyen er 
bilfri. De bruger penge på biler som aldrig 

før, og hvis de kunne, kørte de gerne direkte 
ind i butikken

- Butiksindehaver Torben Walther
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BILGÅRDEN HOSTRUP

AutoMester
Kvalitet og service...hver gang!

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

VENSTRE:
MIDTBYEN SKAL FORBEDRES 
UDEN TRAFIK-STOP

Der er nødvendigt at gøre Aal-
borgs midtby mere attraktiv for 
handlende, erhvervsdrivende 
og turister. Men det skal ikke 
ske ved at gøre midtbyen bilfri, 
mener Venstre.

ebatten om at gøre Aalborg 
midtby fri for trafik er blusset 
op igen.

Det er en rigtig dårlig plan, mener 
Venstre i Aalborg Kommune, der ne-
top har udvikling af byen – med trafik 
– som et punkt i valgprogrammet for 
kommunalvalget i år.

TRAFIKPROP ANDRE STEDER
Der er tale om, at trafikken skal ledes 
uden om Boulevarden, Østerå og 
Nytorv.

- Det vil presse trafikken ud på Vester-
bro, og det er en rigtig dårlig løsning, 
siger Venstres borgmesterkandidat 
Tina French Nielsen.

MIDTBYEN AFFOLKES 
Hvis de handlende ikke kan køre ind 
til midtbyen, vil det få store kon-
sekvenser. Ikke bare for de hand-
lende, men også for de erhvervs-
drivende og dem, der bor i city.

- Der bliver simpelthen for langt ind 
til centrum, og de erhvervsdrivende 
kæmper i forvejen en kamp for at få 
en aktiv midtby, siger borgmester-
kandidaten.

MIDTBYEN TRÆNGER TIL ET LØFT
Venstre mener, at der skal sættes ind 
helt andre steder end trafikken.
- Midtbyen trænger i den grad til et 
løft. Den ser virkelig ikke pæn ud, 
så vi skal have fat i nogle helt an-
dre virkemidler for at få lavet en 
spændende og hyggelig by, siger Tina 
French Nielsen.
Venstre foreslår blandt andet, at der 
laves en sammenhæng mellem de to 
gågader, samtidig med at der laves 
små oaser rundt omkring i byen.
Her skal der blandt andet være op-

D
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holdsrum målrettet børn og deres 
forældre med bænke og en god skilt-
ning, så turister bedre kan orientere 
sig.
- Der er nogle af de ting, vi har peget 
på i det netop færdiggjorte budget, 
siger Tina French Nielsen, der også 
prioriterer en attraktiv midtby i valg-
programmet – med biler helt inde i 
centrum. 

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

Venstre ønsker en aktiv midtby, og 
det bliver den ikke, hvis man gør den 

bilfri, vurderer Tina French Nielsen
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GOD BETJENING ER VEJEN FREM
I en tid hvor mere og mere 
handel foregår over nettet, 
har Mr Walther i Aalborg valgt 
en anden vej. Her satses der 
på den personlige betjening og 
gode service. 

lokken har kun lige passeret 
10, og herretøjsforretningen Mr 
Walther på Nytorv i Aalborg er 

allerede fuld af kunder. 

En hær af sælgere finder andre stør-
relser eller modeller og betjener kas-
seapparatet. 
Ingen af de i alt ti ansatte styrer web-
shoppen. For sådan én har Mr Walther 
ikke. 

- Da vi mærkede, hvordan net-hand-
len begyndte at presse detailhand-
len, gik vi ”all in” på den personlige 
betjening, siger Torben Walther.

Hans mål er at have en større andel 
af de kunder, der er tilbage i den fy-
siske detailhandel.

KOMPETENT BETJENING KAN IKKE 
KØBES
Mens alle andre går net-handlens vej, 
går Torben Walther den anden vej. 

Han har ikke varer, der ikke kan købes 
andre steder, men han har noget, de 
andre ikke har.
- Man kan ikke købe kompetente sæl-
gere med en høj servicegrad, der gør 
en forskel, siger han. 

HAR INVESTERET I MEDARBEJDERNE
For at udvikle medarbejdernes kom-
petencer er der investeret massivt i 
deres uddannelse. 
Over en periode har butikken in-
den åbning haft besøg af coach Lars 
Møller, der er tidligere jægersoldat. 
Han har blandt andet trænet perso-
nalet i, hvordan man kan glæde an-
dre mennesker ud fra sine handlinger.
Og det har givet bonus.
- Vi har oplevet vækst, efter vi satte 
det forløb i gang. Det har været en 
fantastik rejse, fortæller Torben Wal-
ther. 

45 ÅR I BRANCHEN
Torben Walther åbnede de 550 
kvadratmeter Mr Walther-butik på 
Nytorv i 2000 i halvdelen af Fonas bu-
tik, der blev delt op i to. 
Før det var han ansat i herretøjsfor-
retningen Vagn Larsen i 21 år, og om 
bare to år kan han fejre 45 års jubi-
læum i branchen.

K
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GENERALFORSAMLING
Venstre i Aalborg Kommune

Kommuneforeningen for Venstre i Aalborg Kommune 
inviterer til

GENERALFORSAMLING
Det foregår tirsdag den 21. marts klokken 18.30

Sæt X i kalenderen

Indkaldelse, sted samt dagsorden vil blive sendt ud, 
når denne er fastlagt på det kommende 
kommuneforeningsmøde.

& 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

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
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GENERALFORSAMLINGER  2017

NØVLING-GISTRUP-VISSE-GUNDERUP

Dato: Tirsdag den 7. februar 2017 
Tidspunkt: 20:00
Sted: Nøvling Forsamlingshus

Øvrig info: Dagsorden i følge vedtægter. Invitation udsendes sidst i januar 
2017. Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer Godt Nytår.

HALS

Dato: Mandag den 13. februar 2017
Tidspunkt: 19.00
Sted: Hotel Strandvejen i Hals

Øvrig info: Der startes klokken 18.00 med gule ærter.

HAMMER BAKKER

Dato: Tirsdag den 7. februar 2017
Tidspunkt: 19.00
Sted: Vodskov Kro, Smedepladsen 3, Vodskov

KONGERSLEV-KOMDRUP

Dato: Onsdag den 15. februar 2017
Tidspunkt: 19.30
Sted: Kongerslev Kro
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GENERALFORSAMLINGER  2017

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

Dato: Tirsdag den 28. februar 2017
Tidspunkt og sted: Information følger

NIBE

Dato: Tirsdag den 28. februar 2017
Tidspunkt: 19.00
Sted: Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk

Øvrig info: Dagsorden ifølge vedtægterne. I forbindelse med generalfor-
samlingen fortæller forstander Erik Poulstrup om skolen og arbejdet med 
uddannelsen af danske landmænd.

VENSTRE I AALBORG - KREDS VEST

Dato: Tirsdag den 21. marts 2017
Tidspunkt: 17:00
Sted: Generalforsamlingen holdes i tilknytning til Aalborg Kommuneforen-
ings generalforsamling. Information følger.

Øvrig info: Dagsorden i henhold til vedtægterne. Kom og mød kredsens 
folketingsmedlem Søren Gade og hør hans politiske oplæg. Der vil være 
lejlighed til at deltage i spisningen efter kredsgeneralforsamlingen.
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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 
 
 
 
 

 

 

VI MÅ IKKE GLEMME
DEN LIBERALE TANKE

POLITISK MØDE MED
Jakob Ellemann-Jensen

Nu er der mulighed for at få genopfrisket den libe-
rale tanke med Jakob Ellemann-Jensen, som er politisk 
ordfører for Venstre.

Han vil fortælle om, hvorfor han er liberal, om sam-
spillet mellem ideologien og den politiske virkelighed, 
og komme ind på kunsten at få den liberale idé til at 
spille sammen med realpolitik.

Det foregår mandag den 30. januar klokken 18.30 hos 
Danske Bank, Algade 53, 9000 Aalborg.
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LIBERALISTISK INDGANG TIL POLITIK

Områder der er grundlag for de politiske beslut-
ninger både nationalt og lokalt

Ingen skal afstå mere til det offentlige, end vedkommende har 
tilbage selv 

Det enkelte menneske kommer før systemet

En mindre skat skaber mere frihed 

Større offentlige ydelser skaber stigende afhængighed og 
dermed mindre frihed for den enkelte

Det er vigtigere at fastholde den enkeltes ansvar for fælless-
kabet end lade fællesskabet overtage ansvaret for den enkelte

Den enkelte bærer ansvaret for sin næste i fællesskabet 

Social ansvarlighed er et vigtigt begreb

Det er vigtigere, at det altid kan betale sig at arbejde end at 
bevare offentlig forsørgelse, der gør arbejdet formålsløst. De 
offentlige satser skal således være mindre end det, der kan 
tjenes ved nogen form for arbejde

Det er vigtigt at skabe frie valg ved, at folk tjener deres egne 
penge og beholder dem, fremfor at det offentlige først kræver 
penge ind og dernæst skaber skatteyderbetalte valg. De offen-
tlige fritvalgs-ordninger koster jo også penge til bureaukrati 

I Venstres partiprogram står, at mennesker trives bedst i frihed 
under ansvar. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, 
bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst

Ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv. Forudsæt-
ningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et person-
ligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet

Af Ole Friis 
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Der arbejdes allerede nu hårdt 
på, at der bliver flyttet stemmer 
ved Kommunalvalget i efteråret 
2017, så Aalborg Kommune får en 
Venstreborgmester.

Af Hanne Greve, formand for 
Venstre i Aalborg Kommune

er er mindre end et år til 
Kommunevalg 2017, og Venstre 
i Aalborg Kommune er allerede 

nu kommet rigtig langt med at få 
vores kandidathold til kommuneval-
get samlet med Tina French Nielsen 
som frontfigur og borgmesterkandi-
dat. 

Vi skal have samlet det bedst mulige 
hold, som skal være med til at få 
flyttet de blot 5.624 stemmer, som 
den blå side manglede ved sidste 
kommunevalg og dermed sikre, at vi 
får borgmesterposten til Venstre, når 
stemmerne er talt op.  

ET STÆRKT HOLD ER SAT
Et stærkt kandidathold er forudsæt-

ningen for, at Venstre får et godt 
valg. Opgaven med at finde de 
lokale kandidater har de enkelte 
vælgerforeninger i Aalborg Kommune 
arbejdet hårdt på, og vi kan allerede 
nu se, at vores mål med at stille en 
liste med 35 Venstre kandidater til 
KV 17 er indenfor rækkevidde. 

Venstres kandidater er en blanding 
af siddende byrådsmedlemmer, som 
genopstiller, og nye kandidater – en 
skøn blanding af kvinder og mænd, 
som har forskellige profiler og 
mærkesager som sundhed, ældre, 
handicappede, veteraner, lokal ud-
vikling, landbrugets vilkår og er-
hvervsudvikling. 

Vi skal giver de bedst mulige rammer 
for vores kandidater, og derfor har 
Venstres kommunevalgsudvalg arbe-
jdet målrettet med at udarbejde et 
kandidatprogram, som skal støtte 
og give vores kandidater mulighed 
for at forberede sig og forbedre sig 
løbende frem mod valgkampen i 
efteråret 2017 og være klædt på til 
at møde de udfordringer, som valg-
kampen byder på. 

VENSTRE FLYTTER STEMMER VED 
KOMMUNALVALGET

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:

D
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En anden meget vigtig bestanddel 
af kandidatprogrammet er, at vores 
kandidater gennem forløbet kommer 
til at kende hinanden for på den 
måde at få et kandidathold som med 
sammenhængskraft og slagkraft kan 
bære vores mærkesager frem til 
vælgerne i kommunen.

VENSTRE HAR BRUG FOR DIG
Som medlem af Venstre er I en af 
vores vigtigste ambassadører til at 
bære Venstres holdninger og visioner 
ud til potentielle nye medlemmer, 
eller få mennesker omkring jer til at 
stemme på Venstre ved kommune-
valget i november 2017.
Vi vil gerne derfor opfordrer jer 
til at bruge enhver lejlighed til at 
fortælle, hvorfor det er vigtigt, at vi 
får borgmesterstolen fra 2018.

Frivillige til vores kommende kom-
munevalg er en meget vigtig del af 
valgkampen, og som medlem kan 
I bidrag med at deltage i de små 
og større opgaver, som støtter op 
omkring jeres lokale kandidat eller 
vores borgmesterkandidat. Vi håber, 
at I som medlemmer allerede nu vil 
henvende jer til jeres lokale vælger-
forening og blive en del af få jeres 
kandidater valgt. 

KANDIDATER TIL REGIONSRÅDET 
EFTERLYSES
Regionsrådsvalg afholdes samme 
dato som kommunevalget, hvor Ven-
stre i Aalborg Kommune skal opstille 
9 kandidater. 
Vi vil gerne her komme med en 
opfordring til vores medlemmer om 
at stille op som Venstre-kandidat 
til Regionsrådet, eller hvis der er 
en person i jeres lokalområde, som 
kunne være en god kandidat, så tag 
fat i jeres lokale vælgerforening. 
Venstre i Aalborg Kommune er kun 
repræsenteret med et medlem i det 
siddende Regionsråd, og det vil vi 
gerne lave om på.

Så alt i alt bliver der gjort et stort 
stykke arbejde med vores kandidat-
er til KV17 og RV17 og give dem de 
bedste mulig vilkår, så de er klar, når 
valgplakaterne hænges op fire uger 
for valgdagen, og Venstre flytter 
stemmer, så vi får en Venstre-borg-
mester i Aalborg Kommune.

     Hans Jørgen Adamsen                                              
                Torderupgård                                                                          
               Torderupvej 6, Torderup                                                                                                                            
                  9260 Gistrup                                                                                 

                Tlf. 98315247 - 20222582 
           E-Mail HJAdamsen@Newmail.Dk                                          
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Af byrådsmedlem Hans Thorup

llerede inden mit første byråds-
møde havde jeg deltaget i 
temamøder, hvor vi blev klædt 

på til opgaven. Jeg skulle forhol-
de mig til en helt ny organisation, 
politiske gruppefæller, politiske mod-
standere og i det hele taget til mange 
nye mennesker, som havde hver de-
res eget ansvarsområde. Det har un-
dervejs givet mange udfordringer, og 
jeg møder stadigvæk nye.

Heldigvis er jeg medlem af et politisk 
parti, hvis grundholdninger jeg un-
dervejs har fået større og større 
kærlighed til, men som også har vist 
sig at kunne rumme individer, der 
ligesom jeg kan være både klodsede 
og firkantede, og som tillader sig at 
stille spørgsmål ved mangt og meget. 
Jeg er blevet bakket op og holdt i 
hånden af de mere erfarne byråds-
medlemmer i vores byrådsgruppe, og 
hvis nogen på forhånd var skeptiske 
om vores evne til samarbejde, kan 
jeg fra min synsvinkel melde hus for-
bi. Det er bare blevet en fantastisk 
spændende og ny del af mit liv.

UDFORDRINGER PÅ SKOLEOMRÅDET
Tiden er fløjet af sted. Mine inter-
esseområder (landdistrikter og foren-
ingsliv), som jeg var gået til valg på, 
krævede sæde i By- og Landskabsfor-
valtningen samt Sundheds- og Kultur-
forvaltningen, hvor jeg på forhånd 
mente mig godt klædt på til opgaven. 
Sådan gik det ikke. 
Drømmene kunne jeg hurtigt pakke 
væk, fordi mange af de øvrige V-kan-
didater jo havde samme interesseom-
råder, og når man som jeg sidder på 
sidste mandat i en gruppe, er jeg ikke 
førstevælger.   
Jeg fik plads i Skoleudvalget og Børn- 
og Ungeudvalget. Skoleudvalget er 
jeg stadigvæk medlem af, men ved 
en intern rokade med Mads Sølver 
Pedersen byttede jeg Børn- og Un-
geudvalget ud med Familie- Socialud-
valget allerede efter første halvår. 

Min mors evindelige prædiken om at 
intet er så skidt, at det ikke er godt 
for noget, kunne jeg så passende be-
rette om nu. Det har bare været en 
vildt spændende rejse, som har givet 
rigtig megen ny viden om det at drive 
56 individuelle folkeskoler (på trods 

TRE SPÆNDENDE ÅR I 
AALBORG BYRÅD

A
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af at jeg selv har 3 voksne børn, som 
har været gennem systemet), hvor 
man skal have øje for helheden, sam-
tidig med hele tiden at ville gøre det 
bedst mulige for det enkelte barn. 
En ny skolereform og nye arbejds-
tidsregler har givet mange udfor-
dringer, men i skoleudvalget enedes 
vi fra starten om, at valgperioden 
skulle bruges til at gøre folkeskolen 
i Aalborg Kommune mere synlig og at 
skabe større respekt om skolens og 
lærernes arbejde. 
Samtidig ville vi skabe et tættere 
forhold mellem forvaltningen og den 
enkelte skole. Det synes jeg vi langt 
hen ad vejen er lykkedes med, selv 
om vi stadig sætter os nye mål. Jeg 
er faktisk stolt af at have bidraget 
til hele denne proces, og det samme 
vil jeg håbe både politiske med- og 
modspillere er. Vi har i hvert fald for 
langt størsteparten af sagerne taget 
beslutningerne i fællesskab.

PÅ KANTEN AF SAMFUNDET
Ud over et vist kendskab til børnehav-
er og børnetandpleje, var der rigtig 
meget nyt stof at sætte sig ind i og 
især det at leve sig ind i en hverdag 
for mennesker ”ude på kanten af sam-
fundet” har været en sund øvelse. 
Jeg har været i den heldige situation, 
at jeg samtidig med min indtræden i 
byrådet kunne stoppe med mit civile 
job hos KMD og derved fået mulighed 
for at bruge den nødvendige tid på at 
deltage i frivillige temamøder og har 
altid været velforberedt til udvalgs-
møderne. 
Min erfaring fra det pulveriserende 
arbejdsliv mener jeg altid vil være en 
fordel, og jeg kan ofte virkelig mærke 
forskellen fra de medlemmer, som 
måske endnu ikke har afsluttet deres 
studietid, eller medlemmer, som kun 
har set verden fra et vindue i en 

offentlig institution. Synd-for-alle-
politik er og bliver aldrig mig. Jeg 
tror ikke på, at et menneske kun bliv-
er lykkeligere af at få større offent-
lige ydelser, men til gengæld hylder 
jeg princippet om at hjælp til selvh-
jælp giver større livsværdi. 

STILLER OP IGEN
Beslutningen er taget - jeg genopstil-
ler.
Læretiden er overstået, selv om jeg 
altid skal lære nyt. Jeg vil til hver en 
tid påstå, at jeg i dag er langt bedre 
rustet som både kandidat og byråds-
medlem til at varetage demokratiet 
og vælgernes interesser. 
Jeg håber, at jeg ligesom på enhver 
anden arbejdsplads – sideløbende 
med større erfaring – får lov til at 
tage større ansvar, som igen vil smitte 
af i byrådssalen. 
Min fordom om, at alt for mange 
byrådsmedlemmer blot er tabu-
ret-klæbere, kan jeg godt pakke væk. 
De findes, men heldigvis ikke i vores 
parti. 
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SÅ FOR POKKER!
Jeg bliver aldrig god til at skrive 
partiprogrammer af. Det kan 
godt give lidt problemer. Senest 
da jeg sammenlignede politikere 
fra Nordisk Råd med kameler. 

Af folketingsmedlem 
Preben Bang Henriksen

om det måske er læseren af Ven-
strebroen bekendt, så forsøger 
jeg efter bedste evne i

mit månedlige ”Nyhedsbrev” at re-
degøre for livet på Christiansborg.

Det forsøges gjort på en måde, 
der dels reflekterer stort og småt 

i dagens politik set fra ”Borgen”, 
dels prøver at undgå en decideret 
gennemgang af finanslovens løbende 
poster eller samtlige 2025-planens 
lyksaligheder. Det overlader jeg trygt 
til mine kollegaer.

Erkendt, nyhedsbrevet kunne være 
en mere nuanceret og korrekt rede-
gørelse for samtlige et lovforslags 
undtagelser og detaljer. Problemet 
er så bare, at læseren i givet fald 
må formodes at ville give op til for-
del for Wagners Niebelungens Ring. 

Til gengæld vil ingen – absolut ingen 
– blive fornærmet over indholdet i 
nyhedsbrevet, der i så fald både vil 
være faktuelt og politisk korrekt.

S
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Skal vi formidle tung lovgivning på 
en forståelig måde, må det desværre 
ske i overordnede vendinger.  

MISFORNØJET KOLLEGA
Ganske som da jeg for et par uger 
siden skrev en klumme i Nordjyskes 
mandags-sektion ”Frie Ord” og efter 
bedste evne forsøgte at redegøre for 
mit syn på Nordisk Råd, som tiden, 
EU og det internationale samarbejde 
efter min mening for længst er løbet 
fra.

Ved en fejltagelse var jeg i den 
forbindelse kommet til at nævne 
gåden om, hvad ligheden er mel-
lem en Nordisk Råd-politiker og en 
kamel.  

Det skulle jeg ikke have gjort.  

For næppe var tryksværten tør 
før der lå en (mildt sagt) særdeles 
misfornøjet mail fra en af mine kol-
legaer, der bestemt ikke delte min 
opfattelse af det nordiske samarbej-
de (Nordisk Råd og Nordisk Mini-
sterråd) til den nette årlige udgift 
på 900 mio. 
Vi får åbenbart meget for pengene 
– nu også et netop vedtaget Nordisk 
Råd-kontor i Bruxelles.  

Jeg undskyldte naturligvis straks 
for både den med kamelen og min 
manglende viden om det kontor, vi 
åbenbart i den grad har manglet. 
Det ændrede nu ikke på kollegaens 
opfattelse af at min indstilling til 
Nordisk Råd øjensynligt skal op på et 
højere plan.  Spændende.

Sådan kan det gå, når man ikke 
skriver parti-programmet af.  Og det 
bliver jeg nok aldrig god til

VIL DU MODTAGE 
PREBEN BANGS 
HENRIKSENS 
NYHEDSBREV? 

Så tilmeld dig på:

prebenbanghenriksen.dk/
nyhedsbrev.aspx

PS: Og nu da der alligevel er ballade, 
så kan I ligeså godt få den:  Hvad er 
forskellen på en kamel og en Nor-
disk Råd-politiker?  Jo, kamelen kan 
arbejde i 14 dage uden at æde eller 
drikke. Nordisk Råd-politikeren kan 
æde og drikke i 14 dage uden at 
arbejde.

VVS AGRO HAVE PARK

Vokslev a/s · Hobrovej 61 · 9240 Nibe
Tlf.: 9835 1729 · www.vokslev.dk
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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 

Re
tu

rn
er

es
 v

ed
 v

ar
ig

 a
dr

es
se

æ
nd

rin
g:

 A
nn

e 
Kj

æ
rs

ga
ar

d,
 N

ør
re

va
dv

ej
 2

, 9
24

0 
N

ib
e

B
R
O
EN


