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Lang og sej kamp for området Sorthøj Syd
- har nu givet delvist medhold og forståelse hos et flertal af politikerne i By- & Landskabsudvalget
Af Torben Thorup Jensen
Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har sammen med en større
andel af bestyrelserne for grund-

ejerforeningerne for byggefelterne
på Sorthøj med stor glæde noteret
sig, at den lange og seje kamp for
området Sorthøj Syd nu delvist har
givet medhold og forståelse hos et

flertal af politikerne i By- & Landskabsudvalget.
I efteråret 2020 begyndte Aalborg
Kommune at arbejde med planer for
salg af grunde og ejendomme, der

kunne skaffe likvider i kommunekassen til dækning af anlægsudgifter
til opførelse af en ny materielgård i
Østhavnen, flere daginstitutioner,
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Den nye redaktør Jesper Franzen overtager efter Palle Bjørnstrup

Nye kræfter til hasserisavis.dk

Den gamle redaktør takker af og overlader roret til ny redaktør.
Af redaktionen
Palle Bjørnstrup redaktør/
direktør og grundlægger af
hasserisavis.dk har besluttet,
at nu hedder det pensionist
tilværelse for alvor, idet den
næste fødselsdag hedder
77 år.
Hasserisavis.dk går i 2022
ind i sit niende leveår som

både netavis og papiravis
takket være trofaste læsere
og annoncører.
Palle Bjørnstrup fortæller:
”Det har været nogle spændende år med at opbygge
hasserisavis.dk fra scratch.
Det har kunnet lade sig
gøre grundet god velvilje
fra div. samarbejdspartnere
herunder div. foreninger og
klubber samt ikke mindst an-

noncører, der har set ideen
i at kommunikere med et
marked, der indeholder en
stærk køber- og forbrugergruppe.
Ny ansvarshavende
redaktør
Nu kommer der nye friske
kræfter til, idet Jesper Franzen tager over som ny ansv.
redaktør.

Vores fantastiske team står klar. Ring til os
allerede i dag på 96 31 60 00 og få en gratis
salgsvurdering af din bolig.

Facebook @thorkildkristensenaalborg • Instagram @thorkildkristensen • thorkildkristensen.dk
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Skal vi også sælge din?

Fortsat fra forsiden: Lokalplan nr. 3-3-117 Sorthøj Syd, Boliger
2 folkeskoler mv. Dette
gjorde, at byens borgmester
Thomas Kastrup-Larsen gav
den daværende rådmand
Hans Henrik Henriksen ordre
til at udarbejde et salgskatalog for kommunens jordarealer og ejendomme, der kunne
sælges til 3. mand. I Hasseris
omfattede dette den gl. materielgård (Klokkestolen) i
Bygaden i Gl. Hasseris samt
en plan om udstykning og
salg af flere nye byggefelter
i den sydlige del Sorthøj ud
mod Skelagervej.
Denne udvikling kan anledning til stor vrede og frustration blandt mange beboere i
dette kvarter. Planerne ville
gøre det muligt at opføre
boliger, daginstitutioner, og
dagligvaresupermarkeder
samt erhverv.
Grundejerforeninger og
andre intressenter kontaktet
I november måned tog
formand Torben Thorup
Jensen og næstformand
Thorkil Neergaard for Hasseris
Grundejerforening
kontakt til flere repræsentanter for de ejerforeninger,
andelsboligforeninger
og
grundejerforeninger for de
respektive byggefelter der

ligger nærmest til dette sydlige område. Her blev i løbet af kort tid arrangeret et
fællesmøde til afholdelse
den 25. november 2020 i
fælleshuset på Hasselhøj,
hvor situationen blev ridset op og drøftet. På mødet blev man også enig om
at indgå i en positiv dialog
med kommunen og have et
forhandlingsforslag/-tilbud
med til bordet. Parterne blev
også enige om at man i fællesskab ville tilkøbe lidt professionel assistance til hjælp
med udarbejdelse af en
fælles indsigelse. Udgifterne
hertil blev delt mellem de
deltagende parter.
Fællesmøde
Hasseris Grundejerforening
arrangerede herefter et
fællesmøde med rådmanden og stadsarkitekten,
hvilket blev programsat til
den 2. december 2020. Her
måtte der desværre ske en
reduktion i deltagerantallet
grundet forsamlingsforbuddet med smittefaren for
Covid-19. Mødet omfattede
et indlæg af rådmanden og
den fælles indsigelse blev
forelagt rådmand og stadsarkitekt. Herefter havde vi
en debat omkring tingene,

der blev afsluttet med, at
vi forelagde et forslag om,
at der blev udstykket et nyt
byggefelt i området ned mod
krydset af Hasserisvej og
Skelagervej, hvor der kunne
opføres et boligprojekt med
tæt-lavt boligbyggeri. Den
21. april 2021 modtog vi
en mail, der meddelte, at
der ikke vil blive opført et
dagligvaresupermarked på
Sorthøj. Repræsentanter for
byggefelterne og for Hasseris Grundejerforening ønskes også at medvirke som
deltagere i udarbejdelsen af
den nye lokalplan for området. Der skal fortsat være
mere end 60 % af Sorthøj
udlagt til et grønt område,
der forbinder til den grønne
kile mod Mølleparkområdet
og Midtbyen.
Forslag istedet for inddragelse
Vi afventede herefter et
udspil fra rådmanden. I juni
måned 2021 blev vi indkaldt
til møde på Stigsborg Brygge,
hvor vi forventede en inddragelse i udarbejdelsen at et
nyt lokalplanforslag. Stor var
forundringen, da vi i stedet
blev præsenteret for dele af
et færdigt udkast til en ny
lokalplan for området omfat-

tende 3 byggefelter i området Sorthøj Syd beregnet til
opførelse af nye boliger. Udkastet gav plads til 100-120
nye boliger i maksimalt to
etager fordelt på 3 byggefelter. Lokalplanen blev dog
inden 1. forelæggelse for
Byrådet den 9. august 2021
sendt retur ”på værkstedet”
af borgmesteren efter et
forudgående møde i Magistraten om formiddagen
samme dag.
Hasseris Grundejerforening
tog sammen med de samme
grundejerforeninger for de
nærliggende
byggefelter
derfor teten og indbød By- &
Landskabsudvalget samt en
repræsentant for SF samt
Radikale Venstre ved Jess
Lunde til et åbent Borgermøde på Hasseris Gymnasium den 2. september 2021.
Forsøgt aflyst
Mødet blev forsøgt aflyst af
den daværende rådmand, der
i stedet ønskede at overtage
styringen og indkaldelsen til
dette. Rådmanden meldte
selv afbud til mødet. I takt
med at de øvrige politikere
gav tilsagn om fremmøde
kom rådmanden tilbage på
banen igen og meddelte 2
dage før mødets afholdelse

tilsagn om at medvirke.
275 borgere mødte op en
flot sensommeraften
Som ordstyrer var den garvede journalist Søren Wormslev
blevet engageret.
På en flot sensommeraften
mødte 275 borgere op og
hørte politikere debattere
sagen. Hovedparten af politikere tilkendegav, at de
nu ville afvente at læse de
indsigelser, der måtte blive
indsendt til den lokalplan der
kom i høring. Flere politikere
tilkendegav også støtte til at
fastholde en grøn kile ind til
centrum af Aalborg – som en
del af Drastrup Kilen.
Eventuel omfattelse af
fredningsplan
Rådmanden trak sidst på aftenen pludselig et kort op i
debatten, der omfattede et
spørgsmål om Sorthøj evt.
skulle omfattes af en fredningsplan for Drastrup Kilen.
Denne fredning ville bl.a.
også lukke evt. senere mulighed et nyt byråd om evt.
10 eller 20 år at udstykke et
nyt område på Sorthøj. Her
var også en stor interesse
blandt et flertal af partier/
mandater i byrådet.
Efter afholdelse af kommu-

nalvalget den 16. november
2021 er der nu et arbejde i
gang omkring udsendelse af
en ny lokalplan – nu kun omfattende 2 byggefelter – idet
det midterste byggefelt (A2)
nu er fjernet. De 2 tilbageblevne byggefelter er begge
trukket lidt længere væk fra
de eksisterende byggefelter
samt indskrænket i omfang.
Lokalplanen sendes således
i høring i 4 uger, hvorefter
denne forventes godkendt.
Lokalplan
nr.
3-3-117
Sorthøj Syd, Boliger forventes godkendt i By- & Landskabsudvalget den 12. maj
2022 og i byrådet den 30.
maj 2022.
Tilfredse med resultatet,
- og dog
Grundejerforeningerne på
Sorthøj er tilfredse med det
opnåede resultat, men har
dog et punkt som forventes
at give problemer i dagligdagen. Til- og frakørsel via
Sorthøj skønnes på hverdage at give problemer i morgen- og fyraftenstrafikken
til den stærkt trafikerede
Skelagervej, hvor der i disse
perioder ofte dannes trafikkøer.

Fortsat fra forsiden: Nye kræfter til hasserisavis.dk
Jesper Franzen har selv rødder i avisbranchen og producerede i en lang årrække
lokalaviser, bl.a. Østhimmerlands Folkeblad som var i
familiens eje i over 50 år.
I de sidste 6 år er tiden brugt
som marketing manager
med grafisk design, samt online & print marketing til virksomheder og butikskæder.
Hasseris Medier
Fremover vil hasserisavis.

dk blive udgivet af Hasseris
Medier ApS med Jesper Franzen som ansv. redaktør og
ansvarlig for den daglige
drift. Hasseris Medier kommer også til at kunne tilbyde
sine kunder online & print
marketing med bl.a. tilstedeværelse på de sociale
medier som Facebook og Instagram, samt grafisk design
og produktion af bl.a. webbannere og brochurer m.m.

Godt koncept
Jesper Franzen siger: “Hasserisavis.dk er et godt koncept med særpræg som
f.eks. papiravisen på det
hvide papir og en redaktionel
holdning, der går på gode artikler, der kan angå læserne
i avisens udgivelsesområde.
Udgivelsesområdet
tæller i dag primært 9.500
husstande og ca. 18.000 beboer i Hasseris, Gl. Hasseris,
Kærby, Skipperen og Korn-

Det handler om tillid og tryghed

blomstvej området, og det
er vel at mærke købekraftige husstande, både når det
gælder produkter og kulturoplevelser”.
I 2022 er der planlagt 8 trykte udgaver fordelt henover
året med nye spændende
tiltag, som f.eks. artikelserier
med kendte og ukendte ildsjæle og forretningsmennesker fra nærområdet.
Vi skal fortælle om, ikke bare

hvad der er sket, men i høj
grad om hvad der kommer til
at ske i udgivelsesområdet,.
Ny platform til hasserisavis.dk digital udgave
Derudover er der en ny website i støbeskeen der skal
danne ny base for netavisen,
som vil blive underlagt en
modernisering, der skal være
med til at gøre den mere læsevenlig og interessant for
både læsere og annoncører.
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Husk at lægge den på forsiden af din smartphone
Nå ja, og så er det faktisk
nemt at lægge genvejen til
hasserisavis.dk ned på sin
smartphone.

- VI ARBEJDER FOR
OG MED UDVIKLING
AF HASSERIS
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Ligeledes vil hasserisavis.dk
blive meget mere aktiv og
synlig på de sociale medier,
med teasere på artikler og
andet indhold.

GRUNDEJERFORENING
Gennem 126 år har Hasseris Grundejerforening været med til at forme Hasseris og
varetage Hasseris borgernes interesser – et arbejde der gennem årene har været med
til at sikre havebyen Hasseris, som en attraktiv bydel at bo og leve i.
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Og det er dejligt at kunne
være med til at opfylde de
forskellige ønsker og det
giver jo også en god variation i arbejdet, og det handler for mig om, at familierne
bliver ikke bare tilfredse
men særdeles tilfredse med
deres arrangement her i
Svalegården.

En glad og tilfreds restauratør.

Jeg er meget tilfreds med min første tid
heri Svalegården
Lige fra min første dag her i Svalegården har der været dejlig meget at se til,
siger Simon Pedersen
Af Palle Bjørnstrup
Lige fra min første dag her
i Svalegården har der været
dejlig meget at se til, ikke
mindst fordi jeg samtidig
med at have gæster også

har skullet lære huset at
kende med de mange muligheder, og de arbejdsgange
huset byder på.
Det er jo pr. definition et romantisk hus, der automatisk
giver en god ramme om enh-

ver fest eller sammenkomst.
Lige nu står det i konfirmationernes tegn, og her lægger jeg stor energi i hvert
enkelt konfirmation. Ikke 2
konfirmationer er ens, derfor

kræver det god planlægning
og et godt samarbejde med
familierne, så de får den bedste ramme om festen og ikke
mindst den menu,
som de nu synes passer lige
netop til dem.

Men du kommer jo fra en a
la carte restaurant, Rusk i
Brandstrupsgade - ja det må
jeg indrømme er en forandring. Her i Svalegården handler det jo om, at planlægge
og håndtere rammerne om
de enkelte arrangementer,
hvor jeg hos Rusk, så at sige
havde faste rammer, og så
skulle lave mad til de gæster,
der nu kom, med de retter
der nu var på menukortet.
Her må jeg indrømme, at der
er noget mere planlægning
både sammen med kunden,
men også i udførelsen af de
enkelte arrangementer.
Din baggrund for at være
restauratør – Ja jeg blev i sin
tid udlært som kok hos Villa
West i Lønstrup og derefter
arbejdede jeg som kok flere
steder bl.a. hos Can Blau i
Aalborg, inden jeg så blev
selvstændig
restauratør
med restaurant Rusk.
Derfor er restaurant Svalegården en spændende ny
udfordring ikke mindst fordi

her er mange flere muligheder, som selskaber,
mødeaktiviteter og andre
arrangementer. Vi har også
taget hul på en række vinsmagningsarrangementer, jeg
har simpelthen lavet et årsprogram, og med de omgivelser Svalegården har, planer
jeg på til sommer at lave
udendørs a la carte tilbud,
som gæsterne så kan nyde i
disse herlige omgivelser.
Vi har jo mulighed for at have
fra 12 til 60 gæster, og det
betyder jo foruden festarrange-menter, at vi også kan
tilbyde div. lokaler til møder
med større eller mindre
traktement.
Men jeg er jo uddannet kok,
så derfor går jeg meget op
i, at alle gæster skal have
spændende og lækker mad
og som nævnt også individuelt, så Svalegården er en
dejlig udfordring, og jeg vil
gøre mit bedste for at gøre
alle gæster tilpasse – og
husk så lige at skrive, at der
er gratis parkering her ved
Svalegården, siger restauratør Simon Pedersen – og
han er klar på tlf. 31 77 08
80 til at tale om det næste
arrangement!

Er din
formuestrategi
tilpasset dine
forhold?
landbobanken.dk/
privatebanking

Private Banking, Aalborg

Scan QR-koden med din smartphone og se
præsentationsvideo om Private Banking Aalborg.

Kontakt vores Private Banking-rådgivere for en uforpligtende dialog.

Jesper Bruun
Nissen
T: 9870 3847
M: 2338 4450

Carina
Kronborg
T: 9870 3834
M: 6161 4519

Tommy
Pedersen
T: 9870 3845
M: 6161 4562

Henrik Holst
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Thomas
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T: 9870 3813
M: 6161 4544

Flemming Bach
Sørensen
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Thulebakken 34, 1. sal - Hasseris, 9870 3800

Aalborg Zoo er stadig Europas 2. bedste Zoo

For tredje gang i træk er vi kåret som en af de bedste europæiske zoologiske haver.
Af redaktionen

Det er Anthony Sheridan,
forfatter til bogen “Zooscape 2020 - Sheridans
Handbook of Zoo’s in Europe
2015-2030”, der har lavet
bedømmelsen på baggrund
af besøg i 126 zoologiske
haver og akvarier i 29 europæiske lande.
Haverne bliver bedømt på 40
forskellige parametre, og det
er blandet andet evnen til at
give gode gæsteoplevelser,
en varieret sammensætning
af dyr, naturbevaringsarbejde og formidlings- og undervisningsaktiviteter, der
trækker op i bedømmelsen.
De zoologiske haver vurderes i fem grupper, baseret
på deres størrelse, og i kategorien for haver med op
til 500.000 gæster om året
ligger Aalborg Zoo altså igen
nummer to i Europa.

På første pladsen ligger
Sóstó Zoo i Ungarn, som vi i
øjeblikket har et tæt samarbejde med. Fra Sóstó Zoo
kommer nemlig den orangutang-hun, som i løbet af
foråret skal flytte ind i vores
nye orangutanganlæg, der
indvies i juni.
Vi er enormt stolte af bedømmelsen, ikke mindst fordi vi
siden 2015 har ligget stabilt
blandt de absolut bedste
zoologiske haver i Europa.
Den flotte bedømmelse er
også et ekstra incitament til
at fortsætte vores udvikling
af haven, som vi for eksempel gør med orangutanganlægget, hvor vi nu snart kan
præsentere dyrene i nye og
optimale omgivelser og give
vores gæster endnu større
oplevelser og viden om de
fantastiske orangutanger.

Sumatra tigeren kan veje op til 140 kilo og blive op til 2,55
meter lang. Bestanden er kritisk truet. Den største trussel
for tigeren er krybskytteri. Dele fra tigre bruges til at fremstille naturmedicin, som sælges flere steder i Asien. Tigerens
naturlige levesteder forsvinder pga. befolkningstilvækst.
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Emma og Tobias kan efter snart tre år på Hasseris Gymnasium kan tage deres studenterhuer på til maj.

Fra Japan til Hasseris og IB
- når udvekslingsophold bliver til en studentereksamen fra IB
Af redaktionen
Mange unge drømmer om
at rejse ud, og for nogle af
eleverne på det internationale IB-gymnasium under
Hasseris Gymnasium & IB
World School har et udvekslingsophold efter folkeskolen banet vejen for at
fortsætte det det interna-

tionale
uddannelsesspor,
udvekslingsophold i fx Japan,
Sydamerika eller USA satte
dem på.
The International Baccalaureate Programme – eller IB,
som den engelsksprogede
gymnasieuddannelse kaldes i daglig tale, er et engelsksproget alternativ til

de danske ungdomsuddannelser for både danskere og
udlændinge. Eleverne på IB
kommer fra hele verden, men
en stor del af dem har rod i
den danske folkeskole og har
valgt IB, fordi de gerne vil
kombinere en almendannede
ungdomsuddannelse med
et internationale perspektiv, men samtidig ønsker at

holde alle døre åbne for også
at studere og arbejde i Danmark efter studentereksamenen. Dette var netop tilfældet for Emma og Tobias, som
efter snart tre år på Hasseris
Gymnasium kan tage deres
studenterhuer på til maj.
Før Emma kom på IB, gik
hun i folkeskole i Blære og

Øster Hornum, og herefter
tog hun et udvekslingsår
i Japan. Udlandet tiltrak
hende stadig, og hun begyndte på IB, da hun kom
hjem. Interessen for kultur
og sprog var blevet styrket
efter mødet med det fremmede. Hun kom til at forstå
betydningen af forskellige
værdier, for eksempel den
kollektivistiske synsvinkel i
familien og i vennegrupper.
Det var anderledes end det
europæiske, individualistiske
liv, hun kendte hjemmefra.
På IB-uddannelsen har hun
fundet hjem og har samtidig
bevaret en følelse af at være
ude, fordi hun i klassekammeraterne mødt mennesker
fra hele verden, som ofte har
helt modsatte traditioner og
værdier. Som Emma siger:
”Jeg valgte at tage på IB, da
jeg havde en stor interesse
for kultur og sprog, så det,
at jeg kunne møde elever
fra hele verden, var meget
spændende for mig. Jeg vidste, at jeg nemt ville møde
mennesker, jeg ville passe
sammen med. Jeg har fået en
meget dybere forståelse for,
hvad det betyder at være
”open-minded”, altså at have
et åbent sind, som er en essentiel komponent i IB. Det
betyder ikke bare, at du accepterer andres kulturer og
traditioner, men også deres
værdier, som ikke altid er ens
med dine.”

Industrimarken 9 • 9530 Støvring • Tlf.: 4016 1030 • mikkel@mthorhauge.dk

Tobias har gået Vejgaard
Østre Skole i sin folkeskoletid, og efter et år som
udvekslingsstudent i USA
fik han mod på at tage en
international gymnasieuddannelse. I Colorado fik han
mange gode oplevelser og
venner, men også en bredere indsigt i andre måder at
leve på. ”Som barn havde jeg
svært ved at forstå de mennesker, der boede i steder
som Colorado. Jeg havde lidt
svært ved at forstå deres
politiske holdninger og deres kultur. Da jeg så boede
der og så deres leveforhold,
så fik jeg bedre forståelse
for deres synspunkt. Det
var en oplevelse, der gav
mig et bedre perspektiv på
andre kulturer. Selv dem,
jeg ikke helt forstod.” Netop
det syn på verden udenfor
har klassekammeraterne på
IB hjulpet ham med at videreudvikle.
For Emma og Tobias har
valget af IB betydet et dagligt fokus på åbenhed, fordi
hverdagen med mange
forskellige
nationaliteter
i samme klasselokale gør
det nødvendigt både at forholde sig kritisk, men samtidig også være åben over
for anderledes traditioner
og kulturer og sætte pris på
mangfoldighed.

Nu skal Hasseris samle ind

Sådan lyder det fra Hasseris Kirke, der gør klar til Folkekirkens Sogneindsamling.
Af redaktionen
Det kommer til at foregå
Søndag d. 13. Marts
mellem kl. 11.00 og kl.
13.00.
Daglig leder i Hasseris Kirke
Søren Ohlsen fortæller: ”Vi
har jo ikke kunnet gennemføre indsamling rent fysisk
til Folkekirkens Nødhjælp de

seneste par år grundet corona.
Men nu kan vi komme rundt
og stemme dørklokker igen,
og det har erfaringsmæssigt
vist sig at være mere motiverende at lave indsamling
, skal vi sige på den sædvanlige facon – det viser sig
at indsamlerne er enormt
vigtige, den personlige hen-

vendelse har stor betydning”.
Meld dig som indsamler
– Hasseris Kirke vil gerne
have rigtig mange i sognet til at give et nap med i
denne indsamling. Hasseris
Kirke har tidligere kunnet
præstere et pænt indsamlingsresultat,
Men der skal nogle til at
hjælpe – så hvis du vil hjælpe,
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så meld dig som indsamler på
www.blivindsamler.dk eller
til vores indsamlingsleder/
menighedsrådsmedlem Henning Thomsen på tlf. 5370
7816 eller hennthomsen@
gmail.com
Du kan evt. også blot møde
frem på dagen og vælge dig
den rute, du har lyst til at
gennemføre.

Service
Service
Service
Service
Tilbud
Tilbud
Tilbud
Tilbud

Crawford
Crawford
Crawford
Crawford
Smart
Smart
Smart
Smart
42 42
42 42

FÅ
FÅ
ØJNENE
FÅ
ØJNENE
FÅ
ØJNENE
ØJNENE
OP
OP
OP
FOR
OP
FOR
FOR
DIN
FOR
DIN
DIN
GARAGE...
DIN
GARAGE...
GARAGE...
GARAGE...
FÅ
FÅ
ØJNENE
FÅ
ØJNENE
FÅ
ØJNENE
ØJNENE
OP
OP
OP
FOR
OP
FOR
FOR
DIN
FOR
DIN
DIN
GARAGE...
DIN
GARAGE...
GARAGE...
GARAGE...
Å
FÅ
ØJNENE
FÅ
ØJNENE
ØJNENE
OP
OP
FOR
OP
FOR
FOR
DIN
DIN
DIN
GARAGE...
GARAGE...
GARAGE...
NENE
JNENE
NE
OP
OP
FOR
OP
FOR
FOR
DIN
DIN
DIN
GARAGE...
GARAGE...
GARAGE...
Crawford
Crawford
Crawford
Crawford
Smart
Smart
Smart
42
Smart
4242 42

Crawford
Crawford
Crawford
Crawford
Smart
Smart
Smart
42
Smart
4242 42

Service
Service
Service
Service
Tilbud
Tilbud
Tilbud
Tilbud

Service
Service
Service
Service
Tilbud
Tilbud
Tilbud
Tilbud

Service
Service
Service
ServiceService
Service
Service
Tilbud
Tilbud
Tilbud
Tilbud
Se vores
Se
Sevores
vores
Se
service
vores
service
service
tilbud
service
tilbud
tilbud
på
tilbud
www.
på
påwww.
www.
på www.
Tilbud
Tilbud
Tilbud

wford
rd
rd
Crawford
Crawford
Crawford
•
•
Model
•
Model
Model
Trend
Model
Trend
Trend
art
42
42
42
Smart
Smart
Smart
42
42Trend
42

crawforddanmark.dk
crawforddanmark.dk
crawforddanmark.dk
crawforddanmark.dk
••6 standard
•66standard
standard
6 standard
farver
farver
farver
farver
Et serviceeftersyn
EtEtserviceeftersyn
serviceeftersyn
Et serviceeftersyn
på din
på
påCrawford
din
din
påCrawford
Crawford
din Crawford
garageport,
garageport,
garageport,
garageport,
••Brilliant/Woodgrain
•Brilliant/Woodgrain
Brilliant/Woodgrain
Brilliant/Woodgrain
inkluderer
inkluderer
inkluderer
inkluderer
arbejdsløn,
arbejdsløn,
arbejdsløn,
arbejdsløn,
kørsel
kørsel
kørsel
(brofaste
kørsel
(brofaste
(brofaste
(brofaste
øer)øer)
og
øer)og
øer)
og og
••Magic
•Magic
Magic
portautomatik
Magic
portautomatik
portautomatik
portautomatik
• • Model
• Model
• Model
Trend
Model
Trend
Trend
Trend
vores
Se
vores
vores
service
SeEvt.
vores
service
service
tilbud
service
tilbud
tilbud
på www.
tilbud
på
på
www.
www.
på
www.
1•2Model
1fjernbetjening.
forbrugsmaterialer.
forbrugsmaterialer.
forbrugsmaterialer.
Evt.
reservedele
Evt.
reservedele
Evt.
reservedele
reservedele
der
der
ikke
der
ikke
er
der
ikkeer
ikke
er er
2Model
•2
stk.
fjernbetjening.
stk.
2
stk.
fjernbetjening.
fjernbetjening.
• •••
•stk.
Model
Trend
Model
Trend
Trend
Trend
Se vores
SeSe
vores
vores
service
Seforbrugsmaterialer.
vores
service
service
tilbud
service
tilbud
tilbud
på www.
tilbud
påSe
på
www.
www.
påSe
www.
• • 6•standard
6•standard
6 standard
6 farver
standard
farver
farver
farver
crawforddanmark.dk
crawforddanmark.dk
crawforddanmark.dk
• • 6•standard
6•standard
6 standard
6 farver
standard
farver
farver
farver
crawforddanmark.dk
crawforddanmark.dk
crawforddanmark.dk
crawforddanmark.dk
omfattet
omfattet
omfattet
omfattet
af garantien,
afaf
garantien,
garantien,
afcrawforddanmark.dk
garantien,
faktureres
faktureres
faktureres
faktureres
efterefter
efter
gældende
efter
gældende
gældende
gældende
• • Brilliant/Woodgrain
• Brilliant/Woodgrain
• Brilliant/Woodgrain
Brilliant/Woodgrain
EtCrawford
serviceeftersyn
Etgarageport,
Et
serviceeftersyn
serviceeftersyn
Etgarageport,
serviceeftersyn
på din
påpå
Crawford
dindin
på
Crawford
Crawford
din garageport,
Crawford
garageport,
garageport,
garageport,
• • Brilliant/Woodgrain
• Brilliant/Woodgrain
• Brilliant/Woodgrain
Brilliant/Woodgrain
Et serviceeftersyn
Et Et
serviceeftersyn
serviceeftersyn
Et serviceeftersyn
på din
påpå
Crawford
dindin
på
Crawford
din
Crawford
garageport,
garageport,
listepriser.
listepriser.
listepriser.
listepriser.
inkl. inkl.
inkl. inkl.
• • Magic
• Magic
• Magic
portautomatik
Magic
portautomatik
portautomatik
portautomatik
inkluderer
inkluderer
inkluderer
inkluderer
arbejdsløn,
arbejdsløn,
arbejdsløn,
arbejdsløn,
kørsel
kørsel
kørsel
(brofaste
kørsel
(brofaste
(brofaste
øer)
(brofaste
øer)
ogøer)
ogøer)
og og

•
•

* ** *
8.495,8.495,8.495,8.495,-

• Magic
• Magic
• Magic
portautomatik
Magic
portautomatik
portautomatik
portautomatik
inkluderer
inkluderer
inkluderer
inkluderer
arbejdsløn,
arbejdsløn,
arbejdsløn,
arbejdsløn,
kørsel
kørsel
kørsel
(brofaste
kørsel
(brofaste
(brofaste
øer)
(brofaste
øer)
ogøer)
ogøer)
og og
moms
moms
moms
moms
1•stk.
1 stk.
• • 2•stk.
2
fjernbetjening.
2 stk.
fjernbetjening.
2
fjernbetjening.
fjernbetjening.
forbrugsmaterialer.
forbrugsmaterialer.
forbrugsmaterialer.
forbrugsmaterialer.
Evt.
Evt.
reservedele
Evt.
reservedele
Evt.
reservedele
reservedele
der der
ikke
der
ikke
erder
ikke
erikke
er er
1•stk.
1 stk.
• 2•stk.
2
fjernbetjening.
2 stk.
fjernbetjening.
2
fjernbetjening.
fjernbetjening.
forbrugsmaterialer.
forbrugsmaterialer.
forbrugsmaterialer.
forbrugsmaterialer.
Evt.
Evt.
reservedele
Evt.
reservedele
Evt.
reservedele
reservedele
der
der
ikke
der
ikke
er
der
ikke
er
er
er
Bestil
Bestil
Bestil
et Bestil
serviceeftersyn
etetserviceeftersyn
serviceeftersyn
et serviceeftersyn
på din
på
påikke
din
din
på
din
omfattet
omfattet
omfattet
af
omfattet
garantien,
af
af
garantien,
garantien,
af
garantien,
faktureres
faktureres
faktureres
faktureres
efterefter
gældende
efter
gældende
efter
gældende
gældende
omfattet
omfattet
afomfattet
garantien,
af af
garantien,
garantien,
af garantien,
faktureres
faktureres
faktureres
faktureres
efter
efter
gældende
efter
gældende
efter
gældende
gældende
Prisen
* *Prisen
Prisen
er ekskl.
* Prisen
ererekskl.
montering.
ekskl.
er montering.
ekskl.
montering.
montering.
Mål op
Mål
Mål
tilop
2500
op
Mål
tiltil2500
xop
2500
2000
tilx 2500
x2000
mm.
2000
xmm.
2000
mm.omfattet
mm.
crawford
crawford
crawford
crawford
garageport
garageport
garageport
garageport
og
få
og
og
en
fåfå
og
en
en
få en
listepriser.
listepriser.
listepriser.
listepriser.
B lager.
AB
ABlager.
lager.
AB lager.
listepriser.
listepriser.
listepriser.
listepriser.
inkl. inkl.inkl. inkl.

Og der er behov for hjælp –
klimaforandringerne og corona pandemien har endnu
en gang vist at mennesker i
verdens fattige lande bliver
hårdest ramt under den
slags kriser. Verdens fattigste mennesker har mere end
nogensinde brug for støtte.
Derfor må vi bevare troen og
håbet på, at vi kan gøre en
forskel.
Folkekirkens Nødhjælp er
med direkte ude i verdens
brændpunkter, og kan yde
en stærk indsats med baggrund i danskernes vilje til
at hjælpe økonomisk. Lige
nu er den største udfordring
klimaproblemer.
I Etiopien, Sydsudan og
Zimbabwe sulter millioner
af mennesker fordi regnen
udebliver, og høsten derved
slår fejl. I Nepal, Bangladesh
og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom
regn skyller jorden væk.
Derfor kan vi være med til at
redde liv, hvis vi handler nu.

Indsatserne for at hjælpe
er mange.
*
*
*
*
*
*
*
*
Folkekirkens Nødhjælp byginkl. inkl.inkl. inkl.
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er med til at hindre jordskred
og oversvømmelser.
Ligeledes arbejdes der med
køkkenhaver, så familier kan
få mulighed for at dyrke afgrøder som sojabønner, løg
og spinat. Disse køkkenhaver
giver familier en mere stabil
høst og gør dem derved i
stand til at spise varieret.
En milepæl
2022 Sogneindsamlingen i
Hasseris bliver en milepæl.
Den starter op umiddelbart
efter søndagens højmesse.
I år fylder Folkekirkens Nødhjælp 100 år. Som den ældste danske nødhjælps- og
udviklingsorganisation fejres
de 100 års arbejde med håb
og handling som varemærke.
Denne årlige sogneindsamling er altid en hyggelig
søndag – det er en god og
meningsfuld måde for familier at være sammen på, og
så hjælper de med en vigtig
sag til gavn for verdens fattigste.
Hasseris Sogn ser frem til
en god fælles indsats med
borgerne, der kan give et
godt
indsamlingsresultat, der kan
gøre alle glade både indsamlere, givere og modtagere.
Meld dig allerede nu som
indsamler.

Allé, og der opstår mange
farlige situationer i morgenmylderet for de mange
skolebørn omkring Faunavej
og Stolpedalsskolen.
Bekæmpelse af redebyggeri
De seneste års bekæmpelsen af rågernes redebyggeri og hærgen nær boligområderne Bakkebo, Konvalvej
og Kornblomstvej har været
en succes. De første år blev
der affyret gaskanoner for at
forhindre redebyggeriet. Nu
kan mindre skyts skræmme
dem. Har aktive beboere i andre kvarterer lyst til at gøre
en indsats mod rågekolonier,
kan man kontakte Park & Natur og få et samarbejde med
dem. Skipper Samrådets henvendelse sidste år til Naturstyrelsen og Miljøministeriet
om at få lempet / ophævet
fredningen af rågerne, gav
ikke noget resultat. Alt er
fastlagt i EU-direktiver.

Nyt fra Skipper Samrådet

Mange har taget det nye Idrætshus på Provstejorden til sig og nyder de nye faciliteter.
Af redaktionen
I disse mørke vintermåneder
glæder Skipper Samrådet sig
over, at Coronarestriktionerne lettes og at der igen
er mulighed for at mødes.
Det afspejles blandt an-

det i aktiviteterne i det nye
samlingssted,
Skipperens
Idrætshus på Provstejorden.
Mange har ”taget huset til
sig” og nyder de nye faciliteter, men der er plads til
endnu flere.

Aalborg Chang har som altid
tilbud om fodbold til alle aldre og forskellige niveauer.
Aalborg Seniorsport udbyder
mange nye aktiviteter.
Skipper Samrådet arbejder
sammen med skoleledelsen

og bestyrelsen samt Aalborg
Kommune på at få afhjulpet
de trafikale problemer omkring Stolpedalsskolen.
De nye boligområder i Hasseris Enge og Sofiendal Enge
har givet en mærkbar øgning
af trafikken, også på Vestre

indfaldsveje i området. Se
nærmere om indsamlingen
på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.
Sidste år deltog 50 personer
i alle aldre, - lige netop det,
som det daværende forsamlingsforbud gav mulighed
for. I år håber vi, at endnu
flere har lyst til at gå en tur
i en god sags tjeneste - eller
tage et nap uden for egen
matrikel, hvad enten man er
ejer eller lejer.
Inger Tvorup fortsætter; den 26. april kl. 19 afholder
Skipper Samrådet den årlige
generalforsamling på UCN.
Alle med tilknytning til kvarteret er velkomne.

Affaldsindsamling
Vi byder foråret velkommen
med en affaldsindsamling i
kvartererne omkring Skipperen søndag d. 3. april i
tidsrummet mellem kl. 10
og 12 udtaler Inger Tvorup,
formand for Skipper Samrådet. Vi laver ruter i Kærby,
Bejsebakke-, Kornblomst-,
Hobrovejs- og Scheelsmindekvarteret og langs de store

110.294,Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplade

Silk kollektionen er en serie af låger med en ultramat og silkeblød overflade. Her er den nye blå farve vist sammen med den
eksklusive lamel-låge i natur eg fra Nature-kollektionen.
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En dag med høj vandstand ved fjordparken og Ægir Roklubben.

Arkitektkonkurrence om Vestbyens havneområde

Vestbyens maritime område skal have et kvalitetsløft, samtidig med at området sikres mod oversvømmelser i fremtiden.
Af Jens Skovgaard
Vestbyen skal sikres mod
fremtidige havvandsstign-

inger. Med finansiel støtte
fra Realdania og Kystdirektoratet udskrev Aalborg
Kommune i 2021 en arki-

tektkonkurrence, som nu har
resulteret i at 4 prækvalificerede teams er blevet
udpeget til at udarbejde

du finder os på
Hadsundvej 34, aalborg

forslag til en helhedsplan for
de to havneområder og de
bagvedliggende parkstrøg.
Konkurrencematerialet
er
udarbejdet af Aalborg Kommune i samarbejde med Gehl
Architects. De fire prækvalificerede teams er: 1. C.F
Møller/Deltares/RAW
Mobility/Arki_lab/EKJ. 2. JAJA/
Hasløv & Kjærgaard/Niras 3.
Sweco/LYTT Architecture 4.
WSP/Schønherr
Fire hovedtemaer
Konkurrenceopgaven
er
opbygget
omkring
fire
hovedtemaer: Klimasikring,
Fjord- og parkliv, Blå og
grønne rum samt Rekreative
forbindelser og trafik. Klimatilpasningen skal være
udformet så området kan
modstå en 100-års hændelse med vandstigninger
på op mod + 2,0 meter. Kli-

masikringen skal indarbejdes
i området, således at de nuværende grønne og maritime funktioner er sikrede og
forbedrede. Forslaget skal
desuden rumme forslag til
forbedring af de rekreative
forbindelser i området.
Vestbyens Samråd og klubber og foreninger i området
har været inddraget i dialogen op til udskrivningen af
konkurrencen. Her har Gehl
Architects bl.a. kunnet hente
inspiration til opgaven, og
få viden om de forhold, som
klubberne lægger vægt på.
Aalborg Kommune har senest afholdt en rundvisning
af de 4 teams til klubberne
i området for at give dem
mulighed for at få et direkte
indtryk af klublivet i området.
I den forbindelse har de 5
bådklubber, Aalborg Dameroklub, Aalborg Kajakklub,
Aalborg Roklub, Søspejderne
og Roklubben Ægir udarbejdet et omfattende inspirationsmateriale, som klubberne har stillet til rådighed
for de 4 teams. I materialet
fortæller klubberne om deres klubliv, og de specielle
forhold, der skal taget med i
en løsning, når der er tale og
både børn, unge og ældres
brug af og færden på området.
I 2020 forsøgte Aalborg
Kommune at gennemføre et
projekt, der skulle højvandssikre de 5 bådklubber på Søsportsvej. I oplægget til klubberne indgik en offentlig sti

gennem klubbernes gårdområder, hvilket gav anledning
til megen diskussion med
kommunen, som endte med
at række forslaget tilbage.
Efterfølgende blev der arbejdet med detaljer omkring
kajanlæg, adgangsforhold til
fjorden, afvanding af gårdarealer ved nedbør o.s.v. Da
man i sidste ende nåede
frem til et løsningsforslag,
som blev sendt i udbud, viste
det sig, at projektet ville blive
langt dyrere end det budgetterede, hvilket resulterede i
at udbuddet blev standset
og projektet lukket.
Nu forsøger man sig så igen,
denne gang med en lidt
anden tilgangsvinkel, men
samtidig med et projekt, der
er langt større end det oprindelige.
Der er ingen tvivl om, at
gennemførelsen af projektet
vil tage en årrække, alene når
man ser på de økonomiske
krav, men også fordi man
nødvendigvis skal kunne
bruge faciliteterne medens
projektet gennemføres.
Det bliver spændende at se
hvad de 4 teams kommer
med af forslag. I følge tidsplanen vil 2 af de 4 teams
blive udpeget til at gå videre
i april/maj 2022 og projekterne vil blive præsenteret
på et borgermøde. Fra maj til
august 2022 forløber fase 2
af arkitektkonkurrencen, og i
august/september 2022 offentliggøres vinderen.
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3D-navigation
Open � Go - nøglefri betjening
i-Toggle Switches
17" alufælge
Trådløs opladning af mobiltelefon*
Adaptiv fartpilot

Drømmer du om en flot,
velkørende og lækker el-bil?
Kom og prøvekør - du bliver begejstret

POWER OF CHOICE

NY PEUGEOT e-2008
Active

254.990 kr.

Fremtidens teknologi fra Peugeot

NY PEUGEOT e-2008
*
GT
KØB NY BIL OG FÅ 20% PÅ ALT TILBEHØR

289.990 kr.
Priserne er ekskl. metallak

Ønsker du den seneste teknologi, skarpt design og kvalitet i særklasse? Så bør du opleve de højtudstyrede bestsellermodeller fra Peugeot, som fås
med et bredt udvalg af motorer. Vælg f.eks. den markante SUV med det iøjnefaldende design, 2008 Platin med Peugeot i-Cockpit®, 108˚ bakkamera
og automatisk klimaanlæg. Den fås til hurtig
levering,
og køber du308
nu, får du ovenikøbet 20% på alt tilbehør*. Det er indbegrebet af Peugeot Power of
NY
PEUGEOT
Choice - her i forretningen.

First Selection plug-in hybrid
180 EAT8
158 Wh/km. Halvårlig grøn ejerafgift 340 kr. Priserne er ekskl. metallak. Bilerne er vist med ekstraudstyr. *20% rabat på tilbehør omfatter ikke arbejdsløn til montering af tilbehør. Tilbuddet gælder ved køb af ny personbil fra Peugeot og
2008: A+

18,5 km/l. CO2 123 g/km. (Jf. WLTP). Halvårlig grøn ejerafgift 560 kr. e-2008: Bilen er CO2-neutral under kørsel, men det endelige udslip afhænger af strøm- og energiforbrug. Forbrug

304.990 KR.

t.o.m. 13.02.2022. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.
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NY 308
Next level

Ventetiden er forbi, og de første eksemplarer af den helt nye Peugeot 308 er kommet til Danmark. Motorpressen har rost 308 til skyerne, og belønnet den
med to finalepladser i kampen om titlerne som Årets bil i Danmark 2022 og Car of the Year 2022. Den helt nye 308 er både sporty og eksklusiv. Og den
sætter nye standarder for innovativ teknologi, med bl.a. den nyeste generation af Peugeot i-Cockpit® med hele 2 store skærme. Nu er det din tur til at
opleve den nye 308, som har fået en æresplads i vores showroom. Velkommen til her i forretningen.
90,9 km/l. CO2 25 g/km. (Jf. WLTP). Halvårlig grøn ejerafgift 340 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. metallak. *Kræver kompatibel mobil, som har IQ standard. Der
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tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.

HVERDAGE

8.00-17.30

PEUGEOT AALBORG
ERIK MAIBOM A/S

LØRDAG & SØNDAG

Kom ind og
hør nærmere!

Over Kæret - 9100 Aalborg - Tlf. 96 31 64 00 - peugeot.dk/aalborg

10.00-16.00

PEUGEOT & OPEL AALBORG

MAIBOM
Over Kæret ■ 9000 Aalborg ■ 96 31 64 00

maibom.dk

Klar til fejring af Aalborg Karneval med deltagelse i Den Internationale Parade, som IB har samarbejdet med i mange år om den kunstneriske del.

Frivilligprogram styrker elevernes læring

Som elev på det internationale IB-gymnasium (International Baccakaureate), der er del af Hasseris Gymnasium & IB World School,
definerer man selv en del af sin uddannelse og bliver projektleder for egne udviklingsprojekter.
Af Charlotte Klemmensen
IB-uddannelsen er sammensat af fag, som eleverne
selv vælger med både faste
elementer som valgfag og
fællesfag som videnskabsteori. IB sigter mod udvikling af

det hele menneske, og målet
er at uddanne fremtidens
verdensborgere inden for klima, fred, økonomi, kommunikation og politik. På IB skaber
eleverne desuden en del af
uddannelsen selv. Eleverne
inviteres til selv at udforme

frivilligprogrammet CAS, der
er obligatorisk. Oversat står
CAS (Creativity, Activity and
Service) for kreativitet, fysisk aktivitet og velgørenhed. Inden for de tre søjler
arbejder eleverne målrettet
med erfaringsbaseret læring

Sælg din bolig
til fast lavt salær

og refleksion over egen personlige udvikling. CAS hviler i
høj grad på at udvikle evnen
til individuelt initiativ og projektstyring. Med andre ord er
CAS er en mini-uddannelse
i projektledelse, hvor syv
læringsmål for personlig
udvikling, samarbejdsevne
og adfærd styrker elevens
forståelse af egen rækkevidde og samarbejdets kraft.
Valgfrihed styrker
karrierevalg
Tidligere elev, Liv Sletten,
fortæller om, hvordan CAS
har udviklet hende direkte.
I løbet af CAS-forløbet engagerede hun sig som miljøforkæmper og tog samtaler
med skolens pedeller og
rektor om miljøtiltag. Herefter fik hun kontakt til
NGO-organisationen
UngEnergi, hvor hun videreførte sit miljøengagement
og deltog i miljøaktiviteter
lokalt, på Aalborg Bæredygtighedsfestival og i interna-

Salær kun kr. 34.995 inkl. moms.
Ring for en gratis salgsvurdering.

Mogens Vinther tlf. 20 33 55 50
Læs mere på boligone.dk/aalborg

tionale sammenhænge. Liv
fortæller om opdagelsen af,
at flere kan gøre mere: “Introduktionen til CAS gjorde
mig opmærksom på, at forandring kommer af handling
og engagement. Mine større
CAS-projekter har været forankret i mine forhåbninger
om en mere bæredygtig
verden, en vision baseret på,
at grøn bæredygtighed er
for alle, og at det haster med
at handle på det, som jeg
betragter som den største
trussel mod menneskets
eksistens: klimaændringer.” I
dag bor Liv i Skotland, hvor
hun har studeret Environmental Geoscience i Edinburgh. Hun fortæller, at under studierne fortsatte hun
engagementet i uafhængige
miljøorganisationer på grund
af CAS: “Sideløbende med
min uddannelse fortsatte
jeg med at arbejde frivilligt
for miljø-ngo’er - fordi jeg
allerede havde lært fra CAS,
at frivilligt arbejde havde

en enorm sundhedsmæssig
fordel for mig. Det fik mig til
at føle mig gladere, det fik
mig til at føle et formål, og
det gav mig mere styrke. Det
gav mig også professionelle,
interpersonelle færdigheder,
som jeg ellers ikke ville have
haft.” Efter studierne arbejder Liv i dag med klimaforandringer blandt andet hos
et økologisk kooperativ og
gennem sin uddannelse som
skovridder i det nordvestlige
Skotland: “CAS har vist mig,
hvor meningsfuldt det kan
være at finde et fællesskab
med andre, samtidig med at
man tjener en større sag. Jeg
vil endda sige, at det hjalp
mig med at finde ud af, hvad
der var meningsfuldt for
mig, hvad mine styrker var,
og hvordan mine personlige
færdigheder kunne komme
i spil. Efter min geovidenska
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Musical & Tapas på
Hasseris Gymnasium

Hasseris Grundejerforening ønsker i
foråret 2022 at markere, at restriktionerne i forbindelse med Covid-19 nu alle er
ophævet.
Af redaktionen
Foreningen har derfor som
det også er sket i tidligere
år købt en hel forestilling,
hvor billetterne sælges til
medlemmerne til en særlig
favørpris.
Inspiration fra “Grease”
Forestillingen er i år bygget
op med inspiration fra den
berømte film ”Grease” fra
sidst i 1970’erne med John
Travolta og Olivia NewtonJohn i hovedrollerne begynder onsdag, den 16. marts
2022 – kl. 18.00 i festsalen
på Hasseris Gymnasium og
dørene åbnes til gymnasiet
kl. 17.30. Eleverne har selv
stået for scenografi, leverer
sang & musik samt optræden
på de skrå brædder. I pausen
for forestillingen serveres
et glas koldt hvidvin eller en
vand. Efter forestillingen vil
der i aulaen blive serveret
en omgang Tapas med til-

hørende hvid- & rødvin, der
afsluttes med kaffe/te.
Billetterne sælges med max.
2 stk. pr. husstand til en pris
på kun kr. 160 pr. person.
Bestyrelsen har dog noteret
sig, at salget af billetter i år
går lidt mere trægt end de
tidligere år. Om dette er med
baggrund i Covid-19 kan der
jo gisnes om, men vi håber
dog, at flere af vore medlemmer vil bakke op om arrangementet ved køb af billetter til
dette. Disse kan købes direkte via foreningens hjemmeside, dog senest til og med
den 13. marts 2022.
Kom og få en hyggelig
aften
Kom og få en hyggelig aften
med god musik og sang leveret af eleverne efterfulgt
af en lækker omgang Tapas
serveret i Aulaen - måske i
selskab med din nabo og/
eller genbo.

Mange beboer og håndværkere var mødt op og nød godt af Slagter Stillers madvogn.

Himmerland Boligforening i gang med
renovering for 450 mill.
Afdeling 8 i Vestbyen får nu renoveret 310 lejligheder over de næste 4 år.
Af redaktionen
Onsdag den 16. februar var
der indbudt til spadestik hos
Himmerland Boligforenings
afdeling 8.
Arkitekt Rolf Kjær, Arkitema
indledte “spadestikket” med
lidt infornation omkring den
store renovering, der omfatter bl.a. nyt tag og nye
facader. Der vil også blive
frisket op på opholds- og
legeområder i kvarteret,

Dette skulle gerne gøre det
til et godt og fremtidssikret
område med den rigtig gode
placering tæt på Limfjorden
og centrum, udtalte Rolf
Kjær.
Han havde også regnet lidt
på det forventede forbrug
som: ca. 8000 kvm tag, 1,1
km tagrender, knap 2000
vinduer og 10 kilometer
isolering.
Det siger lidt om omfanget,
afsluttede han.

Herefter tog direktøren for
Himmerland Boligforening
Ole Nielsen over og takkede
for beboernes velvilje, nu
hvor de flytter i andre lejligheder i op til et år mens
deres egen bliver renoveret. Lejlighederne i Steen
Billesgade, Vestre Fjordvej,
Engtoftevej, Henrik Gerners gade og Otte Rudsgade,
bliver fuldstændig opdateret. De 310 lejligheder er
beliggende i 39 opgange,

og heraf bliver de 9 forsynet
med elevator, så det også vil
blive muligt for beboerne at
blive boende i området, hvis
mobiliteten af en eller anden
årsag bliver nedsat.
Så det er alt i alt en totalopdatering af lejlighederne
i området, der skal sikre, at
det mindst vil være lige så
godt at være beboer i området i fremtiden, som det
har været i de foregående
mange år.

Nu kommer foråret og så er det tid
til at tænke på haven igen
Marts måned er et fantastisk godt tidspunkt for plantning
Vi kan tilbyde levering og plantning inkl. jordforbedring af f.eks.:
• Barrods hækplanter som Bøg og Liguster i størrelser fra 60-120 cm.
• Herkules hæk i Avnbøg, Bøg eller Liguster m.fl. fra 125-200cm. højde.
• Prydplanter, stauder, buske mm. i store potter
• Træer med trådklump og tilpasset opbinding i gummi eller hessian

April måned er et godt tidspunkt til at
forårs klargøre græsarealer
Vi kan tilbyde forskellige pleje tiltag som f.eks.:
• Vertikalskæring inkl. opsamling af afklip og mos
• Topdres og eftersåning
• Klargøring til såning af vildeng blomster
• 1-2-3-4 behandling:

1. græsproptrækker, 2. vertikalskæring, 3. topdres 4. eftersåning

2022 er et godt tidspunkt til
at omlægge haven
Vi kan bla. tilbyde:
• Belægningsarbejde
• Beplantningsarbejde
• Brolægning
• Kloak arbejde
Indkildevej 17, 9210 Aalborg SØ | Tlf. 98 14 08 58 | Kontakt os for nærmere info på guganlaeg@guganlaeg.dk

Nye emner til bestyrelsen og
som suppleanter

Hasseris Grundejerforening er nu igen ved at varme op til den
ordinære generalforsamling torsdag den 28. april kl. 19.00,
Af redaktionen
I år afholdes den ordinære
generalforsamling
torsdag, den 28. april 2022 – kl.
19.00 i Kirkesalen under
Hasseris Kirke. Indgang sker
via Thorsens Alle. Der vil
som vanligt og som foreningens vedtægter kræver
blive udsendt en indkaldelse
til generalforsamlingen via
et Nyhedsbrev til samtlige
medlemmer.
Nye kandidater søges
I forbindelse med generalforsamlingen søger vi nye
kandidater til besættelse af
pladserne i bestyrelsen og
som suppleanter. Vi ønsker
gerne flere nye kvindelige
kandidater, så der kan opnås
en mere ligelig fordeling i
bestyrelsen. Der gives dog
ikke særlige adgangsforhold
baseret på køn, men derimod
efter en afvejning for hvilke
behov bestyrelsen på et
givet tidspunkt måtte efterspørge.
I øjeblikket søger vi en per-

son med stærke sider på
IT-området, der kan guide
og hjælpe bestyrelsen det
sidste stykke vej med fælles
lager i skyen og differentieret adgang for de enkelte
bestyrelsesmedlemmer.
En kandidat er en person,
der interesserer sig for Hasseris og ønsker at værne om
de særlige egenskaber som
vores bydel kan tilbyde som
grøn villaby. Personen skal
både kunne se nye tiltag og
udvikling komme borgerne til
glæde og gavn, men samtidig også have en forståelse
for at bevare og fastholde
et områdes særlige kendetegn. En sådan proces kan
strække sig over halve og
hele år og evt. indeholde
dialog/forhandling med rådmand og/eller andre lokale
politikere fra kommunalbestyrelsen eller lign.
Har du viden om offentlig
planlægning?
Der mangler også en person,
der har en viden omkring
den offentlige planlægn-

ing jfr. Planloven med nye
Lokalplaner samt tillæg til
gældende
byplanrammer.
Vi møder i perioder en del
nye lokalplaner, det være sig
for enkelte projekter for en
eksisterende grund eller for
nye områder, der inddrages
i byzone og skal bebygges
med boliger.
Bestyrelsen samles 9-10
gange årligt og dette i et
miljø, hvor der dels diskuteres
og måske arbejdes videre i et
nedsat udvalg inden beslutning tages i bestyrelsen. Arbejde er derfor også til tider
påkrævet mellem møderne.
Arbejdet er frivilligt og ulønnet, men foregår i en saglig
tone og også med plads til
lune og humor.
Har du behov for yderligere
information eller en udbydende samtale om bestyrelsens arbejde er du velkommen til at kontakte formand
Torben Thorup Jensen på
mailadressen:
formand@
hasseris.dk

Så er det nu, hvis man har lyst til at prøve en af verdens hurtigste sportsgrene.

Fægteklubben inviterer
Hasserisbørn til at få en
prøvetime
Af redaktionen
Siden Aalborg Fægteklub
ved sæsonstart 20182019 fik tilknyttet den
argentinsk-italienske
fægtemester Felipe Saucedo, har klubben oplevet en klar forbedring
af børnefægternes resultater.
”Udbyttet af en koncentreret
indsats er bestemt til at tage
og føle på, for da vi i foråret
2021 for første gang i umindelige tider havde fægtere
afsted til de danske mesterskaber for børn og unge,
kom alle fire deltagere hjem
med medaljer. Det samme

var tilfældet, da seks børn
senest var afsted til ranglistestævne i Birkerød og
kom hjem med fire medaljer”,
siger Pia Haack Vadstrup,
der er formand for Aalborg
Fægteklub.
Formanden fortæller videre,
at der er plads til yderligere
et par friske børn på klubbens hold og kommer i den
forbindelse med en opfordring:
”Hvis man har lyst til at prøve
en af verdens hurtigste
sportsgrene, der giver masser af udfordringer til ens
koncentrationsevne, balance
og strategiske sans – og en
hel masse god motion – vil
jeg foreslå, at man melder

sig til en af vores prøvetimer i denne måned. Torsdag 3. marts 2022 kl. 17.30
gælder det piger og drenge
født 2007-2009, mens vi
torsdag 10. marts 2022
kl. 17.30 koncentrerer os
om børn født 2010-2012.
Begge gange foregår det
på Vesterkærets Skole, hvor
klubben kører hjemme. Det
er ganske gratis, vi har alt
udstyr til udlån – og forældre
må meget gerne se på.”
Tilmelding til 3. marts 2022:
http://www.aalborgfaegteklub.dk/2007-09
Tilmelding til 10. marts
2022: http://www.aalborgfaegteklub.dk/2010-12

Få styr på kontrakterne og
virksomhedens risici.

Tlf. 46 92 92 00 • vingaardshus.dk

Kontakt vores specialiserede
erhvervsafdeling og få
rådgivning om virksomhedens
risici og behov.

Godkendt administrationsgrundlag for udbygningsaftaler
Af redaktionen
By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune har
torsdag 17. februar 2022
godkendt et nyt administrationsgrundlag til brug
for indgåelse af udbygningsaftaler i Aalborg Kommune.
Samtidig har By- og Landskabsudvalget fået en orientering om kategorisering og
anbefalede tiltag i forhold
til sager, hvori der er indgået
eller drøftet mulighed for udbygningsaftaler.
Administrationsgrundlaget
består af en overordnet vejledning og tjekliste med en
underliggende procedurebeskrivelse af ansvarsfordeling
og sagsgange ved udarbejdelse og journalisering af
udbygningsaftaler i forbindelse med lokalplanssager
i Aalborg Kommune. Derudover er der udarbejdet et
notat med kommentarer til
selve lovbestemmelsen.
Rådmand i By og Land Jan
Nymark Thaysen fortæller:
- “Jeg er tilfreds med, at
By- og Landskabsudvalget bakker op om det nye
administrationsgrundlag.
Der eksisterer allerede i
dag en procesbeskrivelse
vedrørende
udbygningsaftaler i By og Land, men
den hidtidige procesbeskrivelse omhandler kun en del
af processen, ligesom den
ikke nærmere beskriver
betingelserne for hvornår
og hvordan, der kan indgås
udbygningsaftaler. Med det
nye
administrationsgrundlag får vi - i lyset af Advokatundersøgelsen, der omfattede 27 sager - nu lagt
særligt vægt på kravet om
frivillighed, herunder krav til
dokumentation af, at aftalen
er indgået på grundejerens
initiativ. Det nye administrationsgrundlag beskæftiger
sig også indgående med
såvel processen som den
interne
ansvarsfordeling.
Det dækker dermed hele
forløbet fra den spæde opstart til det punkt, hvor udbygningsaftalen er opfyldt”,
fortæller rådmanden.
Det nye administrationsgrundlag er tiltænkt som et
hjælperedskab til brug for
alle i forvaltningen, der er involveret i processen med udbygningsaftaler. Grundlaget
er udarbejdet af Juridisk Afdeling i By og Land med inddragelse af eksterne parter.
Samtidig med det nye administrationsgrundlag
for
udbygningsaftaler, har By-

og Landskabsudvalget fået
en orientering om kategorisering og anbefalede tiltag
i sager, hvori der er indgået
eller drøftet mulighed for
udbygningsaftaler.
Vedrørende afsluttede sager
vil det være op til grundejer
at vurdere, om der skal rejses erstatningskrav overfor Aalborg Kommune. Det
fremgår af Hortens vurdering, at sager vedrørende
erstatningskrav i relation til
udbygningsaftaler forældes
efter tre år.
Vedrørende igangværende
sager og sager under forberedelse, vil bygherrerne
blive kontaktet af By og
Land mhp. afklaring af sagens videre forløb.
Øvrige aktiviteter i kølvandet på advokatundersøgelsen
De videre skridt i forhold til
udbygningsaftaler
I overensstemmelse med
beslutningen i Aalborg Byråd af 9. december 2021 om,
at Horten skulle gå videre
med undersøgelsen af udbygningsaftaler, er Hortens
arbejde med at undersøge
de resterende 32 sager stadig i gang. Afrapportering
af den videre undersøgelse
forventes at foreligge ultimo
marts 2022, hvor resultatet præsenteres for By- og
Landskabsudvalget.
Status på den personalejuridiske undersøgelse
Med baggrund i de 27 sager
med
udbygningsaftaler,
som Horten Advokatpartnerselskab afsluttede deres
undersøgelse af i december
2021, er Aalborg Kommune
også kommet et afgørende
skridt nærmere en afklaring
af, om håndteringen af de
27 sager med udbygningsaftaler skal have personalejuridiske konsekvenser.
Rådmand Jan Nymark
Thaysen fortæller:
- “Horten har gennemført interviews af en række ledere
og medarbejdere i By og
Land, og Horten har fremlagt
deres anbefalinger for min
direktør og for undertegnede. Vi har naturligvis gransket Hortens anbefalinger,
og der bliver nu taget personalejuridiske skridt over
for et mindre antal ledere
og medarbejdere i forvaltningen. Da der er tale om
personalesager, kan der på
nuværende tidspunkt ikke
kommenteres yderligere på
dette”, siger rådmanden.

HASSERIS

BYMIDTE

Intern undervisning i udvalgte
forvaltningsretlige
temaer
Internt i By og Land har der
siden december 2021 været
gennemført undervisning
af forvaltningens administrative personale (både
ledere og medarbejdere) i
udvalgte forvaltningsretlige
temaer.
Undervisningen,
der er gennemført med
mødepligt, blev afsluttet den
15.2.2022.
Undervisningen er afviklet
afdelingsvist med mulighed
for spørgsmål og refleksion
over egen praksis ift. de enkelte afdelingers opgaveportefølje. Der har været et
særligt fokus på reglerne
om notat- og journaliseringspligt, ligesom samspillet imellem journalisering, notatudarbejdelse og
aktindsigtsreglerne er blev
fremhævet. Samtidig er alle
deltagere blevet opfordret
til at gøre sig bekendt med
publikationen ‘God adfærd
i det offentlige’, som er udgivet i fællesskab mellem KL,
Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen.
Jan Nymark Thaysen
summerer op:
- “For det første er jeg glad
for, at vi i udvalget nu har
besluttet det spritnye administrationsgrundlag
for
udbygningsaftaler.
Det
bliver fremover et meget
vigtigt
omdrejningspunkt
for vores videre arbejde med
udbygningsaftaler i Aalborg
Kommune. Samtidig er vi nu
så langt med den personalejuridiske undersøgelse, at
medarbejderne i By og Land
er blevet orienteret om undersøgelsens udfald. Det har
været en meget hård tid for
mine medarbejdere i forvaltningen, men nu er vi klar til at
se fremad og igen få fokus på
vores kerneopgaver. Endelig
har jeg jo iagttaget, hvordan
der er arbejdet intenst med
den interne undervisning
af medarbejdere og ledere
i forvaltningen i forhold til
forvaltningsret, journalisering, notatudarbejdelse osv. I
øvrigt en undervisning som
allerede var igangsat, før vi
kendte resultatet af Advokatundersøgelsen af de 27
første sager. Vi har været
igennem en hård tid i forvaltningen, men nu er tiden kommet til at se fremad”, slutter
rådmanden.

Velkommen til
Hasseris Bymidte
– et naturligt centrum i Hasseris

Bymidten - her kan du
handle dagligvarer og
i specialbutikker et
og samme sted.
2 TIMERS GRATIS
PARKERING

Spændende idrætsmåneder i vente

Hos den aalborgensiske idræts fællesorganisation SIFA krydser man ekstra meget fingre for, at coronaen - både hvad angår
restriktioner og angrebsvillighed – for alvor er på tilbagetog inden for de nærmeste måneder.
glige. Atletik, billard, cykling,
dans, dart, fægtning, krolf,
minigolf, rugby, styrkeløft,
svømning, wakeboard – alle
disse og yderligere 12-15
discipliner er på programmet,
når Aalborg danner ramme
om den første udgave nogensinde af DM-ugen.
Det er også i samme tidsrum
Aalborg endnu en gang er
vært for Idrætsmødet, der
ikke mindst rummer årets
vigtigste konference for
alle med interesse i idræt.
Foruden en mængde møder
i Aalborg Kongres & Kultur
Center vil der være gymnastikfestival, kampsport, parkour og street basket rundt
om i byen.

Royal Run kommer igen I år til Aalborg i begyndelsen af juli.

Af redaktionen
Baggrunden for dette er især, at vi
har taget hul på, hvad SIFA betegner
som ”et i idrætslig forstand særdeles
spændende år”. Naturligvis er der altid
forhåbningerne om, at flagskibene –
ikke mindst Aalborg Håndbold, AaB og

Aalborg Pirates – atter er at finde i toppen af deres respektive sportsgrene.
Men med afsæt i medlemskredsens
tænker SIFA nok så meget på idrætten
i bredere forstand.
Det er netop idrætten bredt anskuet,
der er i fokus, når Aalborg 23.-26.

juni 2022 er vært for DM-ugen, hvor
de bedste inden for rundt regnet 30
sportsgrene dyster om de øverste podiepladser. For publikum er det særligt
interessante ved DM-ugen, at det er alle
tiders chance for at stifte bekendtskab
med idrætter, der ikke nødvendigvis
får den store mediedækning i det da-

Har du ondt
i sundheden?
Alle sundhedsspecialister samlet et sted
Hasserisgaard Centret er med sine mere end
3.000 kvm erhvervsareal en af de største
erhvervs- og sundhedscentre i Aalborg.
Centret omfatter 14 erhvervs- og sundhedsvirksomheder.

Skelagervej 375 A-K . 9000 Aalborg
www.hasserisgaardcenter.dk

Halvmaraton og Royal
Run
Der er også Aalborg Halvmaraton og et gåarrangement gennem Limfjordstunnelen i slutningen af maj og
Royal Run i begyndelsen af
juni. Begge dele store magneter, både når det gælder
deltagere og publikum. Og i
anden halvdel af juli sender
Aalborg omkring 100 unge

sportsfolk til den hollandske
venskabsby Almere, der arrangerer sin udgave af ungdomslegene. Det er målt
på deltagerantal en knap
så stor begivenhed end den
tilsvarende i Aalborg, men
oplevelsen bliver givetvis
lige så god for de unge, der
skal dyste i atletik, badminton, fægtning, golf, håndbold, judo, svømning og tennis.
The Tall Ships Race
Mange tænker måske ikke
på The Tall Ships Race som
en sportsbegivenhed, men
det er det i allerhøjeste grad.
Før de mange stolte skibe
ankommer for at ligge i Aalborg i fire tidlige augustdage, har deres besætninger
nemlig i flere omgange
været i intens havkapsejlads.
Publikum kan i sagens natur kun opleve denne del af
arrangementet på afstand,
men The Tall Ships Race vil
i 2022-udgaven uden tvivl
også sætte sit præg på Aalborg – og de mange kilometer man kan gå langs kajerne
og se på skibe, ender jo også
med at blive helt god motion.

Arrangementer og gudstjenester
i HASSERIS KIRKE
Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg

Onsdag d.2.3. kl. 16.15 Kirke og kokkeri for småfolk.
Gudstjeneste i øjenhøjde for børn og deres familier, med
efterfølgende mulighed for at spise sammen. Teamet er
denne gang: Fastelavn.
Tirsdag d.8.3. kl.19.30 Ro til tro
Ro til tro er navnet på en ny aftengudstjeneste, hvor du
kan nyde et fredfyldt øjeblik med smuk musik og ord til
eftertanke. Gudstjenesten varer en halv times tid, med
musik 10 minutter inden tjenesten. Ved Anne Sophie
Bredmose Jakobsen
Onsdag d.9.3. kl. 14.30 Kontaktklubben
Ind i musikken og ud af en tangent!
Foredrag og sangeftermiddag ved organist ved Hasseris
Kirke, Peter Lindhardt Toft, om musik sang orgelspil og
håndværk som omdrejningspunkt og genvej til
samhørighed.
Søndag d.13.3.kl. 19.30 Nødhjælpskoncert
Folkekirkens Nødhjælp - 100 års jubilæumskoncert.
Livsværk og Aalborgkoret, begge v. Liv Kirstine Lund
Poulsen.
Entré: min. 50 kr., der går ubeskåret til Folkekirkens
Nødhjælp.
Onsdag d.16.3. kl. 14.00 Kom og syng med
Med udgangspunkt i højskolesangbogen er der her
mulighed for, over en kop kaffe, i at synge sammen,
snakke sammen, under musikalsk ledelse af organist Bente
Frendrup
Onsdag d.16.3. kl.19.30 Hasserisaften
Foredrag ved journalist, forfatter, sognepræst og
samfundsdebattør Sørine Gotfredsen. Sørine Gotfredsen
argumenterer for, at det onde skal genopdages, for at vi
for alvor kan forstå, hvad godhed og frihed er. Og hvad et
menneske er.

Aalborgs seks nye rådmænd ved arrangementet.

Stor vilje til samarbejde
blandt nye rådmænd

Det første større Erhverv Norddanmark-arrangement i efterhånden meget lang tid - Rådmandsmødet 2022 – fandt sted for nylig
og bød på fuldt fremmøde fra de seks politikere i spidsen for
forvaltningerne i Aalborg Kommune.
Af redaktionen
Inden en debatrunde styret
af ansvarshavende chefredaktør Karl Erik Stougaard
fra Det Nordjyske Mediehus
præsenterede rådmændene
kort deres respektive forvaltninger og hvad der ligger
dem mest på sinde. Det var i
sig selv ganske spændende,
idet fire af rådmændene er
helt nyslåede, mens de sidste to gennem vikariat for
partifæller kommer med lidt
erfaring fra den foregående
byrådsperiode.
Både i præsentationerne
og debatten blev der i sagens natur talt meget om de
seneste måneders negative
historier, men nok så vigtigt
var, at rådmændene sendte
et klart signal om vilje til
samarbejde til bedste for
Aalborg. Og at de opfordrede
erhvervslivet til i fællesskab
at løse de udfordringer, der
venter i den byrådsperiode,
der blev taget hul på ved
årsskiftet.
Sundhed & Kultur-rådmand
Jes Lunde (Radikale) pointerede
nødvendigheden

af, at rådmændene tager
deres ansvar alvorligt, så
de i fællesskab får løst de
udfordringer,
kommunen
står med. By & Landskabrådmand Jan Nymark Thaysen (Venstre) opfordrede til
fremsyn og fælles indsats,
mens Børn & Unge-rådmand
Morten Thiessen (Konservative) talte om de mange
muligheder, som vi ikke må
undlade at gribe.
For Klima & Miljø-rådmand
Per Clausen (Enhedslisten)
var det vigtig at fortælle
erhvervslivet, at Aalborg
Kommune er optaget af
at skabe samarbejder og
sætte konkrete fælles mål
for at løse de store klima- og
miljøudfordringer. Senior &
Omsorg-rådmand Kristoffer
Hjort Storm (Dansk Folkeparti) lagde vægt på at tydeliggøre det store pres, der er på
ældreplejen i Aalborg. Også
her er der brug for samarbejde for at sikre tilstrækkeligt
med varme hænder, men
også udvikling af teknologier, der kan frigøre personale
til pleje og omsorg.
Endelig talte Job & Velfærd-

rådmand Nuuradin S. Hussein (Socialdemokratiet) om
et tættere samarbejde med
virksomhederne for at få
endnu flere i arbejde. Blandt
andet nævnte han, at der er
mange borgere, som ikke har
de rette kompetencer, men
kan være med til at afhjælpe
manglen på arbejdskraft,
hvis det bliver tacklet på den
rette måde.
Erhverv Norddanmark har
formentlig yderligere to
velkendte politiske arrangementer på programmet senere på året. Det ene er Nordjysk Åbningsdebat, der op til
folketingsårets begyndelse
samler de nordjyske Christiansborgpolitikere til debat
hos Det Nordjyske Mediehus.
Det andet er et arrangement
med Aalborgs borgmester,
traditionelt henlagt til lige
efter årsskiftet. Det kunne
på grund af coronarestriktioner og Thomas KastrupLarsens sygemelding ikke
lade sig gøre i år, men håbet
er, at arrangementet – i øvrigt
i lighed med 2021-udgaven
– kan gennemføres som et
sommerarrangement.

Næste trykte udgave
udkommer den 30. marts

hasserisavis.dk
-

en del af Hasseris Medier

X

Lørdag d.19.3. kl.16.00 Koncert WondAROS
Koncert med WondAROS og Hasseris kirkes Pigekor.
WondAros er et kvindeligt barbershopkor med base i
Aarhus. Barbershopmusik stammer oprindeligt fra USA, og
genren er i de seneste år opblomstret i Danmark.
Søndag d.20.3. kl. 14.30 Kaffesang og kage
Musik at lytte til, fællessang, kaffe og blødt brød.
Medvirkende: Jakob Mygind, Ole Bech, Alberte Bønkel og
organist Peter Lindhardt Toft
Søndag d.27.3 kl. 20.00 Pianodays 2022
Koncert med Justin Kauflin.
Justin har gjort karriere som jazzpianist og hører i dag til
blandt den absolutte elite. Justin Kauflin kan opleves i
Hasseris Kirke i samspil med den danske bassist Thomas
Fonnesbæk.

FOLKEKIRKNS NØDHJÆLPSINDSAMLING
Søndag den 13. marts
Samler Folkekirkens Nødhjælp ind.
Kom og vær med, deltag i digital indsamling.
Se mere på kirkens hjemmeside, og på Noedhjaelp.dk

Gudstjenester i kirken
Onsdag
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 2. marts
d. 5. marts
d. 6. marts
d. 8. marts
d.13. marts
d.20. marts
d.27. marts

kl.16.15 Kirke og kokkeri for småfolk ved Henriette Rosendal
kl.11.00 Dåbsgudstjeneste ved Johanne Stage
kl.10.00 Højmesse ved Johanne Stage
kl. 19.30 Ro til tro ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen
kl.10.00 Højmesse ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen
kl.10.00 Højmesse ved Henriette Rosendal
kl.10.00 Højmesse, se nærmere på kirkens hjemmeside

Kirkens Kontor Tlf. 96346500
Mail: hasseris.sogn@km.dk
hjemmeside: www.hasseriskirke.dk

Den gamle redaktør takker af

Da udgiveren af hasserisavis.dk, Palle Bjørnstrup i 2013 besluttede sig for at lave en
lokalavis til Hasseris og omegn, begav han sig ud i ukendt land.
kom i æteren den 8. januar
2014. Palle havde etableret
sig med en redaktion på
Hasserisvej 97, hvorfra han
arbejdede med at skaffe annoncører til avisen. Det viste
sig at være lidt vanskeligere
end forventet. Det virkede
ikke som om virksomhederne
på det tidspunkt helt troede
på mulighederne, husker Palle. Men der var da overskud
allerede fra starten, som der
i øvrigt har været hele vejen
igennem.

Palle Bjørnstrup glæder sig til pensionisttilværelsen.
Af Jens Skovgaard
Efter 9 år i redaktørstolen
kan han konstatere, at projektet lykkedes, og at han
med ro i sindet kan overdrage den til den nye udgiver Jesper Franzen. I denne
artikel ser vi sammen med
Palle tilbage på forløbet.
Vi har aftalt at mødes
hjemme hos Palle i hans
‘penthouselejlighed’ i Skt.
Jørgens Gade. Efter at have
fået adgang via dørtelefonen, tager jeg elevatoren op til 5. sal, og bliver
modtaget af Palle og hans
bedre halvdelKirsten. Fra
deres lejlighed er der udsigt ind over Hasseris, og
ned over Sygehus Nord og

Gåsepigen. Spisebordet er
fyldt med gamle udklip og
andet materiale fra Palles
lange erhvervskarriere. Ja,
det var noget jeg fandt i en
skuffe, siger han. Jeg ved jo
ikke hvad du har tænkt dig
at skrive om. Vi bliver dog
hurtigt enige om, at vente
med Palles mange år i reklamebranchen, og i stedet
koncentrere os om hans
avishistorie.
Palle fortæller, at idéen til
en Hasserisavis opstod ret
spontant i 2013. Palle havde
passeret de 67, og kunne
kalde sig pensionist, men
det ligger ikke lige til ham. Så
medens Palle arbejdede som
konsulent for firmaet Point S
Dækcenter, begyndte idéen

om avisen at modnes. De
digitale medier var efterhånden blevet allemandseje, og
medierne var begyndt at få
øjnene op for, at der både
lå muligheder, men også en
trussel i netmediet.
Palles ræsonnement var, at
der i Hasseris ikke fandtes
noget lokalblad, og at der
måtte ligge nogle muligheder for annoncører til
at nå ud til et købestærkt
publikum via en netavis,
som kunne etableres uden
de store startomkostninger.
Planen var at starte netavisen op i efteråret 2013,
men da det tog lidt længere
tid end forventet at få det
hele på plads, passerede vi
årsskiftet inden netavisen

I efteråret 2014 opstod
idéen om at supplere avisen
med en papirudgave, som
skulle
udkomme
nogle
gange om året, uden faste
udgivelsesdatoer. At lave en
papiravis er ikke ‘bare lige’,
siger Palle. Der er mange
praktiske spørgsmål, men
fra starten lå det fast, at
den skulle have et ret stort
dækningsområde, og at den
skulle trykkes på en god papirkvalitet med en tydelig
typografi. Den første udgave
udkom 16. september 2014,
og var på 16 sider. Dækningsområdet var Hasseris, afgrænset af Annebergvej/
Saxogade og Skelagervej.
Hertil kom Skipperområdet, i
alt 7.200 husstande med ca.
12.000 borgere, svarende til
en oplandsby. I en artikel i
den første udgave fortæller

Palle, at han med papiravisen
gerne vil ‘materialisere’ hasserisavis.dk, for derigennem
at fortælle borgerne, at den
findes, og samtidig komme
bredere ud med historier om
hvad der rører sig i klubber
og foreninger i området.
Papiravisen blev godt modtaget af både læsere og annoncører, så meget hurtigt
blev udgivelsesfrekvensen
lagt fast til 6 udgaver om
året. Et meget konkret bevis
på borgernes interesse fik
Palle, da der opstod distributionsproblemer med én af
udgaverne. I den anledning
fik jeg 44 henvendelser fra
borgere, som efterspurgte
avisen, fortæller Palle. Det
overraskede mig godt nok,
for hvorfra vidste de, at
der var udkommet en avis ?
Jeg spurgte en af dem der
ringede, og hun svarede: Jamen, det har jeg da skrevet
det op på en seddel, der
hænger på min opslagstavle.
Senere
udvidede
Palle
dækningsområdet
med
Kærby, så der nu omdeles
9.400 eksemplarer af avisen,
hvilket svarer nogenlunde
til Hobro eller Brønderslev.
Sideantallet er bestemt af
annoncemængden,
som
helst skal være ca 50% af
avisen for at dække omkostningerne. Det seneste nummer af avisen var på 24 sider,
så også her er der en positiv
udvikling for avisen.
Tanken om at stoppe opstod
i løbet af 2021. Et kig på
dåbsattesten afslører jo, at
jeg er 77, siger Palle. Alting

har jo sin tid, så jeg synes
at det var tiden at stoppe.
Helst ville Palle afhænde
avisen til én, der kunne drive
den videre, men skulle det
ikke lykkes, var han klar til
at stoppe udgivelsen. Palle
fik dog headhuntet Jesper
Franzen til opgaven. Han er
marketingmand, men med
en lang erfaring inden for
produktion af lokalaviser, i
det tidligere familieejede
firma Franzen Offset.
I de senere år har Jesper drevet marketingvirksomhed til
online og print. Det arbejde
fortsættes med Hasseris
Medier som fremover også
udgiver hasserisavis.dk.
Palle glæder sig over at det
lykkedes ham at skabe en
lokalavis for Hasseris og
omegn, men mest glæder
han sig over, at avisen bliver
drevet videre og fortsat udviklet til gavn for både virksomheder, foreninger og
borgerne i området.
Som afslutning på vores
samtale om avisen, vil vi
gerne høre lidt om hvad Palle
nu vil bruge tiden på. Jeg er jo
fortsat medlem af en række
foreninger i Aalborg, bl.a.
Chr. den 4.s Laug og Aalborg
Kanonlaug, og så har jeg jo
en familie, som Kirsten og
jeg gerne besøger. Men om
kort tid skal jeg på en af livets store rejser, for der tager
Kirsten og jeg en tur tværs
over USA med besøg i både
New York, Florida, San Francisco og Las Vegas.
Vi ønsker Palle god rejse.
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