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INDEHAVER INDEHAVER INDEHAVERINDEHAVER INDEHAVER VI SÆLGER
FLEST VILLAER I
HASSERIS 

Cykelstjerner i fuld fart i Hasseris
Den 22.-26. juni afvikles DM i landevejscykling bl.a. rundt i Hasseris.

Nybyggerne i Holbergkvarteret
En ny generation flytter Indi i Holbergkvarteret. River man ned eller?

Det er ikke dokumenteret...
- at man får det bedre af at være sur og ked af det.

Læs mere side 4 og 5 Læs mere side 8 og 9 Læs mere side 11

hasserisavis.dk

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen fanget på vej Ind til sit kontor.

Jeg kan lide at overhale nogen, der er foran på ruten
Den franske forfatter Marcel Proust opstillede for cirka 
130 år siden 37 spørgsmål, som den dag i dag bliver 
brugt, når en samtale eller et interview skal have særlig 
dybde. Vi tager spørgsmålene med på visit hos spæn-
dende mennesker, som bor eller arbejder inden for 
Hasseris Avis’ dækningsområde. Den næste, der tager 
imod, er Thomas Kastrup-Larsen – Aalborgs borgmester 
siden 2014.

Af Steen Bjerre

Thomas Kastrup-Larsen 
– borgmester for landets 
tredjestørste kommune – 
trækker 10 Marcel Proust-
kort fra bunken. Og således 
kommer vi til at tale om men-
neskelige fejl, fodbold, blom-
ster, dans, litteratur, mad, 
lykke og kvinder.  

Nr. 6: Hvad er dit mest 
dominerende træk?
Det er mest naturligt for mig 
at række ud til andre, så jeg 
vil sige, at det dominerende 
træk ved mig er samarbejde. 

Det at inddrage andre i at 
finde løsninger og spille hi-
nanden gode. 

Nr. 36: Hvilken fejl kan 
du bedst tolerere?
De fejl, jeg bedst kan toler-
ere, er dem, der kommer af, 
at man har gjort en stor ind-
sats. Måske er man kommet 
til at overse noget undervejs 
eller man har været for am-
bitiøs – fejl, der er forbundet 
med det, kan jeg bedst tole-
rere. Til gengæld har jeg det 
svært med fejl, der skyldes
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GRUNDEJERFORENING

BLIV 
MEDLEM 
–  SÅ STÅR VI  

STÆRKERE

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.

- VI ARBEJDER FOR 
OG MED UDVIKLING 

AF HASSERIS

BLIV 
MEDLEM 
- SÅ STÅR VI 
  ALLE STÆRKERE!

 
Det handler om tillid og tryghed 
når du skal vælge bedemand…

Olav                      Lone              Kristian                   Anders

Din garanti for faguddannede bedemænd.

Familie� rma 
grundlagt 1914 

Folmer Olsen
BEGRAVELSESFORRETNING

Tlf. 98 12 15 57
Vesterbro 61 · v. Gåsepigen · Aalborg
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manglende indsats, at man 
er doven eller at man ikke 
har sat sig ind i udfordringen. 
Eller at fejlene sker med vilje. 
Intentionen bag handlingen 
betyder meget for min vur-
dering af en fejl – og så må 
man jo erkende, at i forsøget 
på at gøre noget kan der 
blive begået fejl. Det er vel 
kun den, der ikke foretager 
sig noget, der undgår at 
begå fejl.

Nr. 25: Hvilke historiske 
personer nærer du størst 
afsky for?
Hitler og Stalin. De var på 

hver deres måde undertryk-
kere af demokrati og af men-
nesker, som de af den ene 
eller den anden grund fandt 
anderledes, og derfor mente 
skulle fjernes. Koncentra-
tionslejre, tvangskollektivi-
sering og udrensninger. Det 
var alt sammen en foragt 
for menneskeliv af helt ufat-
telige dimensioner. De to 
personer er virkelig ekspo-
nenter for det totalt mod-
satte af demokratiet – af alt 
det, jeg synes om.  

Nr. 32: Hvilken sport kan 
du bedst lide?

Hvis vi taler udøvende sport, 
er det helt sikkert løb. Det 
fine ved løb er, at jeg kan 
gøre det, når jeg har tid – om 
morgenen eller aftenen eller 
hvis der bliver en pause i 
løbet af dagen. Jeg kan lide 
at presse mig selv, når jeg 
løber, og at overhale nogen, 
der er foran på ruten. Det 
er selvfølgelig noget andet, 
når jeg er med i Royal Run i 
Aalborg. Dér holder jeg mig 
tilbage. Men det er jo heller 
ikke en form for løb, der 
handler om at løbe stærkt, 
men at have en god oplev-
else sammen. Der er ingen 
tvivl om, at det at løbe er 
afgørende for mit humør og 
mit mentale overskud – jeg 
kan sagtens mærke det, hvis 
jeg ikke får løbet, som jeg 
gerne vil.

Når det gælder sport som 
tilskuer, foretrækker jeg klart 
holdsport – ikke mindst fod-
bold, ishockey og håndbold. 
Jeg elsker at se fodbold og 
holder meget med AaB og 
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Borgmester Thomas Kastrup-Larsen på den smukke trappe i rådhuset

Fortsat fra forsiden...

Liverpool, men jeg er også 
rigtig glad for ishockey og 
håndbold. En tur i skøjtehal-
len kan bringe det hele i kog, 
når de virkelig går til den. Og 
jeg er dybt imponeret over 
Aalborg Håndbold, der har 
skabt en særlig stemning og 
et vildt højt niveau. Men jeg 
er lige ved at sige: Hvilken 
sport kan jeg ikke lide at se?

Nr. 14: Hvad er din yn-
dlingsblomst?
Altså, en flot rød rose, ikke? 
Men roser er nu smukke i 
mange farver, og vi har så 
mange danske roser med en 
helt særlig duft. Der er et 
hus i Ryesgade med mange 
roser foran, og man kan blive 
helt fortryllet af aromaen. 
Blomster på en chiliplante 
kan også gøre mig i vældig 
godt humør, for jeg ved jo, 
hvad der kommer bagefter. 
I øvrigt holder jeg meget af 
at dyrke min have – dér slap-
per jeg af. Det gør jeg nu 
mange steder, men det han-
dler selvfølgelig om at huske 

ikke at være på hele tiden. 
Huske at lægge telefonen 
væk ind imellem. Det er skidt 
ikke at gøre det, for så får 
man ikke koblet af. Jeg kan 
huske en gang, jeg var ude 
at fiske ved Lindenborg Å. 
Jeg havde egentlig besluttet 
ikke at tage telefonen, men 
gjorde det alligevel. Så blev 
jeg orienteret om en rigtig 
møgsag, mens jeg stod der 
ved åen – og den tænkte 
jeg selvfølgelig på resten af 
tiden, så lige der var der ikke 
ret meget afkobling.   

Nr. 33: Hvilket talent ville 
du ønske, du havde?
Må jeg nævne to? Så er den 
ene, at jeg gerne ville have 
talent for dans. Det tror jeg, 
kunne have været godt i 
mange sammenhænge. Og 
så ville jeg gerne have haft 
et større talent som fod-
boldspiller. Man kan sige, at 
jeg var en dårlig udgave af 
AaB’eren Lars Thomsen – 
”Kosten”. Jeg er bedst til at 
løbe og skubbe – der ville jeg 
godt kunnet have drevet det 
til noget mere. 

Nr. 16: Hvem er din yn-
dlingsforfatter?
Jeg får ikke læst ret meget 
skønlitteratur, men et godt 
bud er amerikanske Paul 
Auster. Det er lidt tunge 
sager, men man får en del at 
tænke over. Og blandt vores 
hjemlige forfattere er Leif 
Davidsen fantastisk – ikke 
bare en dygtig fortæller, 
men også en skribent med 
en dyb indsigt i blandt andet 
russiske forhold.

Nr. 26: Hvad er din favor-
itmad?
Der er mange ting, jeg godt 
kan lide at spise. Det af-
hænger meget af årstiden, 
synes jeg. For eksempel at 
høste friske grøntsager i 
drivhuset og haven og spise 
dem til en god bøf eller et 
stykke kylling fra grillen. Eller 
tilberede en salat af karto-

fler, man lige har gravet op 
i haven, tilsat creme fraiche 
og snittet løgtop – altså ikke 
purløg, men toppen af løg-
planter – salt og peber. Det 
er helt fantastisk. Men jeg 
går nu heller af vejen for en 
ribbenssandwich eller en 
god oksesteg.

Nr. 9: Hvad er din drøm 
om lykke?
Det kan vel være mange 
ting, men for mig er det at 
være lykkelig at have et godt 
kærlighedsliv. Det har jeg 
haft, siden jeg mødte Kris-
tine. Og jeg er så heldig, at 
hun har sagt ja til at blive gift 
med mig. Det gør mig lykkelig 
at opleve ting sammen med 
hende – også når vi spiller 
badminton, og hun banker 
mig 21-1. Senest er det ble-
vet til 21-10, så måske når 
jeg hende en dag. 

Jeg er glad, når det lykkes 
for mig at skabe noget – for 
eksempel for kommunen 
eller for samfundet. Det 
giver en tilfredsstillelse, men 
jeg vil ikke kalde det lykke. 
At være lykkelig har for mig 
at gøre med kærlighed og 
oplevelser sammen med de 
allernærmeste – Kristine og 
alle vores sammenbragte 
børn.
 
Nr. 3: Hvilke egenskaber 
sætter du højest hos en 
kvinde?
Uhh, hvad tør man sige? Nej, 
helt oprigtigt: At hun er for-
domsfri. At hun er åben over 
for andre mennesker og 
deres måde at gøre noget 
på. Og at hun siger tingene, 
som de er. Det modsatte 
kan trække rigtig megen 
energi ud af for eksempel et 
forhold. Og så god humor – 
at kunne grine af ting letter 
helt enormt, synes jeg. Og at 
hun er nysgerrig på livet og 
verden og mennesker. 

Faktaboks
Thomas Kastrup-Larsen. Født 1973. Cand.scient.adm. 
i Politik & Administration fra Aalborg Universitet. 

1998  Medlem af Aalborg Byråd 
2007-2013 Rådmand for Sundhed og Kultur 
2012  Fungerende borgmester; 
2014  Borgmester

Far til Clara, Martha og Aksel. Bosat i Aalborg Vestby.
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Hos Brdr. Sørensen Møbler 
har vi over 45 års erfaring 
med alle indretningsopga-
ver. Sammenholdt med at 
vi har et af landets største 
udvalg af designermøbler, 
lamper og accessories 
formår vi, at løfte opgaver 
lige fra indretningen af det 
lille rum i boligen til store 
erhvervsindretninger.

Vores adgang til alt fra den 
danske og internationale 
designscene giver os mu-
lighed for at komme med 
et helstøbt og meget pro-
fessionelt oplæg til netop 
din designopgave.  

Vi har et dedikeret team af 
professionelle og kreative 
indretningsarkitekter. Vo-
res faglighed, kendskab 
til farver og design får de 
individuelle behov frem i 
vores projekter, dog med 
stor respekt for det eksi-
sterende. 

Kontakt os gerne for nær-
mere information på tlf., 
mail eller kig ind i vores 
butikker.

Naboer generes af noget der  
ligner hoteldrift i Hasseris
Ifølge naboer foregår der en så omfattende udlejning af værelser 
på Kong Frederiks Vej, at det ligner hoteldrift. Hasseris Grundejer-
forening afviser at formidle en klage til Aalborg Kommune.
Af Jens Skovgaard

“Hele garagen er fyldt med 
sengelinned og Berendsen 
kommer ugentligt med nye 
sendinger af linned Altså er 
der megen udlejning i denne 
villa. Jeg gør blot Hasseris 
grundejerforening opmærk-
som herpå – jeg synes det er 
en synd og skam for vores 
villaby, at der på ulovlig vis 
drives hoteldrift i private vil-
lakvarterer”, skriver en nabo 
til formanden for Hasseris 
Grundejerforening, Torben 
Thorup Jensen i en mail dat-
eret 14. januar 2022.
Samme dag svarer for-
manden i en mail: “Hvis du 
mener, at der foregår ting 
og sager i og omkring den 
nævnte ejendom, der ikke 
er i overensstemmelse med 
den gældende lovgivning, 
bør du rette henvendelse til 
den offentlige myndighed, 
der har med det pågældende 
forhold at gøre.”

Forventning om reaktion
Af personlige årsager ønsker 
klageren ikke sit navn frem, 
hvorfor han, som så mange 
andre har valgt at rette henv-
endelse til sin lokale grunde-
jerforening. Som medlem af 
Hasseris Grundejerforening 
har naboen en berettiget 
forventning om at forenin-
gens bestyrelse reagerer 
på sådanne henvendelser, 
og retter en forespørgsel 
til Aalborg Kommune om at 
undersøge sagen og gribe 
ind, hvis forholdet er i strid 
med gældende regler på 
området. Dels fremgår det 
af foreningens vedtægter, 
at den varetager medlem-
mernes interesser overfor 
myndighederne, dels er der 

talrige eksempler på, at 
foreningen har taget sager 
op, foranlediget af henven-
delser fra medlemmer.

En sag vi ikke kan afgøre
hasserisavis.dk har spurgt 
formanden hvorfor man 
ikke vil tage denne sag op. 
Formanden har i en mail sva-
ret: “Det er en sag, hvor den 
udøvende myndighed må på 
banen.
Vi skal ikke være sagsbe-
handler på sager som disse. 
Vi har ikke mulighed for at 
tjekke lejerne i ejendommen 
og herunder, hvilken lejeaf-
tale, der evt. måtte være 
indgået.
Her må Aalborg Kommune 
på banen. Bliver der efter-
følgende behov for vores 
assistance eller medvirken 
er dette selvfølgelig muligt. 
Sådan en sag kan vi ikke af-
gøre og skal ikke bruge vore 
kræfter på.”

I strid med gældende  
lokalplan
Hvis der rent faktisk er tale 
om hoteldrift I en ejendom 
på Kong Frederiks Vej, er det 
klart i strid med den gæl-
dende lokalplan 05-080, 
hvoraf det fremgår af for-
målet pkt. 1.4 at: Området 
fortsat fortrinsvis anvendes 
til boliger og små erhverv, 
som kan drives fra boligerne.” 
Under pkt. 3.2 Småerhverv 
står bl.a.: “At det af virksom-
heden afledte parkerings-
behov kan dækkes på egen 
ejendom”. Hasseris Grunde-
jerforenings vigtigste op-
gave er, at ‘Værne om Has-
seris’, bl.a. gennem sikring af, 
at de bevarende lokalplaner 
‘Hasseris Bevar mig vel’ 
overholdes. Med mere end 

1600 medlemmer har Has-
seris Grundejerforening den 
styrke og kapacitet, der skal 
til for at sikre lokalplanerne 
overholdt. Men det betinger 
naturligvis, at den til enhver 
tid siddende bestyrelse tag-
er denne opgave på sig.

Ejer afviser påstanden
Vi har henvendt os til ejeren 
af den omtalte ejendom på 
Kong Frederiks Vej, Palle 
Ladefoged, for at få hans 
forklaring. Palle Ladefoged 
svarer i en mail, at han driver 
‘alm. udlejning’ på ejendom-
men og afviser påstanden 
om hoteldrift som værende 
‘absurd’. Palle Ladefoged er 
direktør i en række selskaber, 
der driver airbnb-udlejning, 
herunder Aday Booking Aps. 
og Korthuset Aalborg Aps. I 
følge naboerne driver Palle 
Ladefoged desuden udle-
jning på dagsbasis en adres-
se på Hasserisvej. På Google 
Maps kan man se, at der på 
adressen Hasserisvej 102 
er udlejning under navnet 
Aday Modern Living Masters 
Room, hvor der kan bookes 
overnatninger.

Op til rette myndigheder
Hvorvidt der er tale om virk-
somhedsdrift i strid med 
gældende bestemmelser 
for området må de rette 
myndigheder naturligvis un-
dersøge, og træffe de nød-
vendige forholdsregler for 
at få bestemmelserne over-
holdt. Det Kan dog virke be-
synderligt, at beboere, som 
er medlemmer af Hasseris 
Grundejerforening ikke kan 
få bestyrelsens hjælp til at 
anmode myndighederne om 
at undersøge sagen. 

Beboere på Kong Frederiks Vej føler sig generet.
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Mandag den 4. Juli kl. 18.30 
Rebildfest, amerikansk BBQ-aften  
og musik med Ryan Sam, direkte fra USA
Aftenen starter med en frisk sommercocktail 
inspireret fra det sydlige USA. Herefter en ame-
rikansk inspireret buffet med bl.a.:

Short-ribs, majskylling, pulled turkey, brisket,  
cornbread, tacos,  

Mississippi Mud Pie og Bourbon Bread Pudding

Efter en spændende amerikansk menu tager 
RYAN SAM igen over, og underholder os.

Pr. couvert kr.      45800

Børn op til 12 år kr. 198,00. 

Sommermenuen:
Serveres fra kl. 18.00 (undt. 4. juli)
Panoramarestauranten eller på terrassen foran 
pejsen.

Tynde skiver af røget tun med estragon- 
mousseline og fennikel

Sprængt landand med agurk og  
sauce Supreme med peberrod

Fromage med ymer og havtorn samt  
sorbet og valnøddebisquit

Pr. couvert kr. 38800

Minigolf:
Rold StorKro’s minigolf er måske Himmerlands 
smukkeste og mest spændende bane. Kom og prøv 
de 18 huller, som har en sværhedsgrad på Par 3-5. 
Banen er åben fra kl. 10.00-21.00 
Pr. person pr. spil kr.   5000

Eller køb et årskort med spil i hele 2022 for kr. 
300,00.

Krondyrburger & minigolf  
Nyd en spændende krondyrburger med grov- 
fritter og aioli (serveres fra kl. 12.00-15.00)  
- og et spil minigolf.  
Pr. couvert kr.  18500

I HELE JUNI, JULI OG AUGUST:

SOMMER I REBILD
Nyd en lækker sommermenu på terrassen eller i Panoramarestauranten.

Cykelstjerner med fuld fart i Hasseris
Den 22.-26. juni kommer gader og veje i Hasseris til, at have afgørende betydning for DM i landevejscykling. 

Af Helena Ravnsbæk

I Danmarks første DM-uge 
bliver Aalborg hele landets 
cykelby, hvor kampen om 
DM-trøjen kommer til at ud-
spille sig på ruter, hvor især 
Skovbakkevej og Nordtoft 
i Hasseris kommer til at 
”nappe lidt”.
Det fortæller Danmarks 

Cykle Union på pressemøde 
på Aalborg Rådhus tidligere 
i. maj, hvor de fremlagde 
ruterne til årets enkeltstart 
og linjeløb.
De allerstørste danske cykel-
profiler kommer hjem for 
at kæmpe om DM-trøjen, 
og både enkeltstarten og 
linjeløbet starter og slutter 
i centrum af Aalborg foran 

Aalborg Kongres og Kultur-
center, hvor der er garanti 
for drama og god stemning.

Hasseris-veje bliver 
afgørende
Men det er ikke kun Aalborg 
centrum, der får glæde af 
’Tour’-stemningen til dette 
års DM, for ruterne er plan-
lagt således, at tilskuerne i 

Hasseris får den helt store 
DM-oplevelse.
Hvis rytterne ikke kendte 
Skovbakkevej og Nordtoft i 
forvejen, kan de med garanti 
huske dem efter løbet.
Skovbakkevej er et oplagt 
sted at stille sig som tilskuer, 
for med tocifrede stigning-
sprocenter kan løbet godt 
blive afgjort netop her, hvis 

Her ses ruten i Hasseris for DM i enkeltstart den 23. juni

en rytter har kræfterne til 
at vriste sig fri. Og også TV2 
har udset sig dette punkt til 
at live-transmitterer løbene.
Nordtoft er også en 
strækning, hvor der kan ske 
en udskilning, for selvom 
Skovbakkevej er stejlere, 
så udgør Nordtoft en lang 
strækning med jævn stign-
ing, fortæller cykelklubben 
Aalborg Cykle-Ring, der også 
deltog til tirsdagens pres-
semøde.
Ruterne

Ruterne
Torsdag den 23. juni kommer 
enkeltstarten til at udspille 
sig, hvor bedste tid bestem-
mer, hvem der trækker i den 
eftertragtede DM-trøje til 
sidst.
Enkeltstarten er nærmest 
pandekageflad med kun gan-
ske få højdemeter (119/180 
Hm). Den starter ved AKKC, 
hvor rytterne drøner gen-
nem Hasserisgade og Strøy-
bergsvej for at komme ud 
i det nordjyske opland via 
Nørholmsvej.
Et godt sted for publikum at 
stille sig er ved mellemtiden 
for enden af Nældevej på 

Nørholmvej, ved 7 km mær-
ket. Her passerer alle ryttere 
to gange – både ud og hjem.

Søndag d. 26. juni slutter 
DM- ugen af med det pres-
tigefulde linjeløb. De fire 
klasser kører som noget nyt 
på den samme dag, hvor 
de bedste hjemlige ryttere 
stiller op side om side med 
udlandsprofferne, som altid 
deltager i stort antal.

Stor udskildning forven-
tes I Hasseris
Cykelrytterne skal også ud i 
det nordjyske opland i linjelø-
bet, men den helt store ud-
skilning forventes at finde 
sted i Hasseris, for når feltet 
rammer Aalborg igen, venter 
her 4 eller 8 gange rundt i 
Hasseris-området, inden de 
passerer målstregen.

De fleste tilskuere vil nok 
samles i start- og målområ-
det for selv at se en rigtig 
spurt. Inden rytterne ram-
mer opløbet, skal de gennem 
Kirkegårdsgade og tre 90 
graders sving umiddelbart 
efter hinanden. Der bliver 
kamp om at kommer først 
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ud af det sidste sving for 
opløbsstrækningen er let 
faldende og kun 300 meter 
lang. Hastigheden i spurten 
forventes at ramme 70 km/t.
Skovbakkevej og Nordtoft i 
Hasseris bliver også nævnt 
som gode spots, hvis man 
som publikum skal føle den 
ægte ‘Tour-stemning’, hvor 
rytterne for alvor kan blive 
udfordret.

Folkefest
Der er nærmest garanti for 
god stemning og fest, når 
Danmarks elite kommer til 
Aalborg for at kæmpe om 
Dannebrogstrøjerne. Du 
kommer ikke tættere på 
Kasper Asgreen, Magnus 
Cort eller de andre danske 
World Tour-ryttere og den 
hjemlige elite end i Aalborg.
Til pressemødet fortæller 

Henrik Jess Jensen, formand 
for Danmarks Cykel Union, at 
han håber, at vi i Aalborg får 
en fantastisk DM-uge.

“Cykelsporten er jo en sport, 
der sker ude i en åben arena, 
og det skaber også grund-
laget for en folkefest. Jeg 
ved allerede nu, at der bliver 
lagt stort lokalt arbejde i at 
få festen skabt derude, hvor 

man allerede nu planlæg-
ger folkefesten med Dann-
ebrog, kaffeborde og sand-
wich,” siger formand Henrik 
Jess Jensen, Danmarks Cykel 
Union, og fortsætter:
“Om nogle få uger har vi et 
stjernespækket rytterfelt 
i flere kategorier, hvor der 
uden tvivl vil blive trådt igen-
nem i pedalerne. Jeg glæder 
mig til at se, hvordan folk 

Pprogrammet for DM i enkeltstart den 23. juni:
Kl. 13:00: Dame junior – 18,5 km.
Kl. 13:30: Herre junior – 26,3 km.
Kl. 16:15: Dame elite – 26,3 km.
Kl. 17:00: Herre elite – 39,6 km.

Programmet for DM i linjeløb den 26. juni:
Kl. 08:15: Herre U19 – Neutral start fra AAKC
Kl. 08:35: Herre U19 – Officiel start i Drastrup
Kl. 10:00: Kvinder U-19 + elite – Neutral start fra AAKC
Kl. 10:20: Kvinder U-19 + elite – Officiel start i Drastrup 
1 passage ved AKKC efter 81,7 km, 
herefter 4 x rundstrækning á 11,5 km.
Kl. 12.15: Herre Elite – Neutral start fra AAKC 
Kl. 12:35: Herre Elite – Officiel start i Drastrup 
1 passage ved AKKC efter 130 km, 
herefter 7 x rundstrækning á 11,5 km.

Her ses ruten i hasseris for DM i linjeløb den 26. juni

langs ruten bakker op og la-
ver den helt store folkefest, 
som DM jo er.”

Afspærrede veje på løbs-
dagene
Og netop strækningerne i 
Hasseris forventes den helt 
store publikumsopbakning, 
hvor man opfordrer til, at 
man udnytter løbsdagene til 
at skabe en stor folkefest.

Vejene, som indgår i ruterne, 
vil nemlig være afspærret, 
og alle veje ensrettet, så der 
vil være rig mulighed for at 
skabe lokale gadefester. I 
den forbindelse melder Dan-
marks Cykel Union ud, at der 
på løbsdagene vil være trafi-
kale gener på grund afspær-
ring ved løbstrækningerne.

Der vil dog blive lavet sluser, 
så der er mulighed for at for-
lade området. Man henstiller 
dog beboere til at lade bil-
erne blive udenfor afspær-
ringerne, hvis man har behov 
for at forlade de afspærrede 
områder i bil.
“Der vil blive informeret om-
kring sluser, afspærringer 
m.m. når vi nærmer os løb-
sdagene”, udtaler Kommu-
nikationschef Ulrich Gorm, 
Danmarks Cykle Union.
Mere end 250 frivillige, 
1500 m hegn og 60 poli-
timotorcykler og race 
marchals kommer til at være 
langs ruten for at sikrer ryt-
terne optimale forhold og en 
nogenlunde normal hverdag 
for beboerne langs ruten.



Af Jens Skovgaard

Jacob og Christians far, Peter 
Mariager fik i 2016 chancen 
for at arbejde i USA. Efter 
at have konfereret med den 
øvrige familie valgte han 
at sige ja til tilbuddet og 
flyttede til San Diego i Cali-
fornien. Peter er ingeniør, 
og arbejder med trådløs 
kommunikation,. og da hans 
arbejdsgiver ønskede at 
forstærke indsatsen i USA, 
blev Peter spurgt, om han 
ville hjælpe med at løse op-
gaven ved at flytte til USA. 

I mange år havde han drømt 
om en mulighed for at arbe-
jde i udlandet i en periode, så 
han var ikke i tvivl, men først 
skulle resten af familien jo 
også være med på idéen. 

Turen går til Californien
I påsken 2016 tog familien 
derfor en tur til Californien 
for at finde et sted at bo. 
Der var flere muligheder, 
men da Peter havde en god 
kollega, som boede i San 
Diego, var det nærliggende 
at kigge den vej. De var dog 
også omkring San Francisco 

og Silicon Valley, men her 
var huspriserne stukket helt 
af, så det blev fravalgt. I San 
Diego blev der, sammen med 
en ejendomsmægler fun-
det nogle gode bud på den 
rigtige bolig for familien.

Beholder huset
I sommeren 2016 pakkede 
familien, men valgte at be-
holde huset i Hasseris p.g.a. 
tilhørsforholdet, og fordi de 
gerne ville vende tilbage til 
de vante rammer for deres 
famiie, når opholdet i USA 
sluttede- De lukkede derfor 

huset ned, og drog afsted til 
en ny tilværelse i det frem-
mede. 

5. og 7. klasse afsluttet
Christian var 14 og  havde 
netop afsluttet 7. klasse. 
Han skulle derfor starte på 
første år i den 4-årige High 
School. Jacob var 11 og 
havde afsluttet 5. klasse. 
Han skulle derfor gå i Middle 
School. Især for Jacob var 
det grænseoverskridende at 
skulle starte i en ny skole i et 
fremmed land, hvor de talte 
et sprog, han ikke forstod. 
Hertil kom de mange sikker-
hedsforanstaltninger om-
kring skolen, som nærmest 
gav mindelser om et åbent 
fængsel i Danmark. 

Da Jacob og hans mor møder 
op til første skoledag, bliver 
de som det første mødt med 
et krav om at dokumentere, 
at Jacob havde fået en skold-
koppevaccination, og selv 
om Lene forsøgte at forklare 
dem, at i Danmark kan børn-
ene også opnå immunitet 
ved at lade dem blive smittet, 
så måtte de kontakte deres 
læge derhjemme, og få ham 
til at udfærdige en erklæring 
på at Jacob havde haft Skold-
kopper, og derfor var immun. 
Så ingen skole den dag.

Christian og Jacob fik en oplevelse for livet
Da familien drog to år til USA i 2016 oplevede Christian på 14 og Jacob på 11 en kultur, 
som på mange måder har givet dem et udsyn og modet til at kaste sig ud i livets ud-
fordringer.

Christian og Jacob, 2 glade brødre på deres livs ophold med familien i USA

Særlig engelskuddan-
nelse
I byens skoledistrikt har 
man en særlig engelskud-
dannelse for udlændinge, 
så udover den almindelige 
skolegang, skulle drengene 
også lære engelsk. For Chris-
tian var det ret nemt, for 
han havde jo haft engelsk i 
skolen, og som mange andre 
unge i Danmark, var engelsk 
allerede hans sprog nummer 
to. Han cruisede derfor igen-
nem, hvilket læreren også 
havde bemærket, så efter-
følgende blev han flyttet til 
en engelsklasse svarende til 
højt niveau i High School.

Dobbelthegn  og vagter
Jacob og Christian fortæller, 
at omkring deres skoler var 
der dobbelthegn, og vag-
ter, der kontrollerede om-
rådet. Skulle pårørende ind 
på skolen, skulle de tjekkes 
på kontoret og have et ad-
gangstegn, som kun gav ad-
gang til en begrænset del af 
skolen. På skolen var der ofte 
øvelser for brand og angreb, 
så under angrebsøvelserne 
lærte børnene, at de skulle 
gemme sig i klasselokalet, 
og de tykke døre til klassen 
blev låst. Hvis en elev ikke 
var nået ind i lokalet, måtte 
eleven blive ude på gangen 
til øvelsen var afblæst.

Fritid med fodbold
Men drengene vænnede sig 
til den anderledes daglig-
dag i skolen, og trivedes fint 
med kammeraterne både i 
skoletiden, og derhjemme. 
Christian var ‘bidt af fodbold’, 
så han brugte en stor del af 
sin fritid i fodboldklubben, 
medens mor og Jacob måtte 
transportere ham, og vente 
mens han trænede, inden 
de kunne køre ham hjem. 
Ofte var de først hjemme 
ved 20-tiden, så det blev 
nogle lange dage når Chris-
tian også lige skulle klare et 
par timers lektier inden sen-
getid.

Mor Merete blev frivillig
Egentlig var det planen, at 
Merete skulle passe hus og 
familie, men efter nogen tid 
følte hun, at hun gerne ville 
ud på arbejdsmarkedet. Me-
rete er uddannet pædagog, 
men i Californien er det et 
krav, at man har en Californi-
sk læreruddannelse, hvis 
man vil arbejde i skolesys-
temet. I stedet kom Merete 
i kontakt med lederen på Ja-
cobs skole, som tilbød hende 
arbejde som frivillig uden løn. 
Merete takkede ja og fik bl.a. 
mulighed for at undervise 
eleverne i billedkunst. “Det 
var dejligt at få mulighed for 
at komme lidt ud og møde 
amerikanske kolleger”, siger 
Merete. “De var meget åbne 
og interesserede, men også 
lidt undrende overfor det 
langt mindre præstationsori-

enterede uddannelsessys-
tem i Danmark”. 

Også socialt blev familien 
taget godt imod. “Vi opleve-
de amerikanerne som meget 
venlige og imødekommende, 
men vi bemærkede også, at 
i USA inviterer man normalt 
ikke nye bekendte hjem. I 
stedet går man ud og spiser, 
eller også mødes man på en 
café til en snack og en kop 
kaffe.

Tid til at vende hjemad
Den oprindelige plan var, at 
Peter skulle arbejde i USA i 2 
år med mulighed for forlæn-
gelse. Da de to år var gået, 
besluttede familien at bryde 
op og vende næsen hjemad. 
“Vi var egentlig faldet godt 
til alle fire”, siger Merete, 
“men for børnene var det et 
passende tidspunkt at flytte 
hjem, hvis de skulle have mu-
lighed for at blive klar til en 
videregående uddannelse 
derhjemme”.

Christan valgte IB-linien
Christian valgte at gå på 
gymnasiet på IB-linien på 
Hasseris Gymnasium, og Ja-
cob kom tilbage til Gl. Has-
seris Skole, hvor han færdig-
gjorde folkeskolen, inden han 
begyndte på gymnasiet sid-
ste år. Christian blev student 
i sommer og har taget et 
sabbatår, hvor han arbejder 
og sparer op til en lejlighed, 
som han og hans kæreste 
håber at finde, inden han be-
gynder på Ingeniørstudiets 
Computer Sciencelinie på 
AAU til september.

Spændende at prøve nyt 
i livet
Som afslutning på vores 
samtale, spørger jeg dem, 
hvad det vigtigste er de har 
fået med sig fra opholdet i 
USA. Christian synes, at det 
at opleve andre kulturer har 
givet ham en masse, men 
især det at blive rykket ud 
af sin komfortzone har givet 
ham modet til kaste sig ud i 
nye udfordringer uden at be-
kymre sig over hvordan det 
skal gå. “F.eks. er jeg slet ikke 
er nervøs ved at skulle starte 
på et nyt studium til septem-
ber”, siger han. “Jeg synes 
bare, det er spændende at 
prøve noget nyt her i livet.”  
Jacob tænker tilbage på op-
holdet som en positiv oplev-
else. “Dels lærte jeg jo en-
gelsk, dels fik jeg nogle gode 
kammerater og oplevede et 
nyt land med andre regler og 
normer”. Desuden nævner 
de begge, at de to drenge fik 
en meget tæt relation til hi-
nanden under opholdet. “Nu 
er vi selvfølgelig i gang med 
hver sit”, siger Jacob, “men vi 
har helt sikkert fået en sær-
lig tilknytning, som jeg er sik-
ker på, vi vil bevare resten af 
livet”.Telefon  96 30 42 30       www.ht-law.dk

Hjælp til sikker dødsbobehandling

Med bistand fra Hovmøller & Thorups erfarne dødsboteam bliver du ledt trygt  
og sikkert gennem dødsbobehandlingen.

Telefon 96 30 42 30 | www.ht-law.dk | info@ht-law.dk



I Aalborg Zoo er der hygge og 
læring for alle generationer og du 
finder os tæt på Aalborgs centrum i 
grønne omgivelser.

Glæd dig til at se det spændende 
nye anlæg, hvor orangutanger og 
oddere nyder hinandens gode 
selskab. Ses vi?

NYHED SOMMER 2022

Festligt forår på Hasseris Gymnasium & IB World School
I maj sprang de første glade studenter ud på Hasseris Gymnasium, - og snart er det STX-studenternes tur.
Af redaktionen

Foråret er traditionernes tid på Has-
seris Gymnasium, og for første gang 
efter tre corona-prægede år kan 
man igen være sammen og nyde 
festlighederne på skolen fuldt ud. Og 

den sidste uge har været særdeles 
festlig! Torsdag den 12. maj sprang 
de første 21 glade IB studenter ud, 
da de havde afsluttede deres sid-
ste skriftlige eksamen i engelsk på 
den internationale studentereksa-
men, International Baccalaureate 

Diploma. Med deltagelse af forældre 
og venner fra nær og fjern, hjalp de 
hinanden med at hejse flagene ude 
foran gymnasiet for at markere, at 
Nordjylland nu har sine første stu-
denter i år. Samme aften dannede 
gymnasiet rammerne for den årlige 

gallafest for afgangseleverne i både 
IB og det almene gymnasium, STX. 
250 dansere i finest skrud – og nogle 
af dem endda med IB-studenterhuer 
på – havde lært de svære trin til Les 
Lancier og viste deres færdighed-
er frem for de mange fremmødte 

Traditionen tro røg hattene i vejret til dimissionsfesten på Hasseris Gymnasium.

forældre, som efter dansen 
kunne deltage i gallafesten 
med 3-retters middag. 

Dimissionsfesten og in-
ternational parade
Fredag den 20. maj var der 
igen stor fest på Hasseris 
Gymnasium. Denne gang 
var det dimissionsfesten 
for IB-studenterne, Class of 
2022, hvor forældre igen 
var inviteret til spisning og 
stor fest med taler fra elever 
og lærere, mange musikal-
ske indslag og selvfølgelig 
det traditionelle huekast. 
Studenterfestlighederne på 
skolen for IB-studenterne 
blev afsluttet på festligste 
vis, da studenterne forlod 
skolen mandag morgen for 
– igen som byens første – at 
drage ud på studenterkørsel 
rundt i det nordjyske. 
Og mens festen var i gang på 
skolen, var andre IB og STX 
elever i gang med en anden 
fest ude i byen. Hvert år del-
tager Hasseris Gymnasiums 
elever nemlig i den interna-
tionale parade og bidrager 
til at skabe fest og farver i 
bybilledet.  
Om et par uger fortsætter 
festlighederne, når STX-
studenterne begynder at 
springe ud. 



Det er ikke dokumenteret, at man får det bedre af 
at være sur og ked af det
Martin Nielsen – idémanden bag den nye Aalborg-bydel Spritten – trækker syv Marcel Proust-kort fra bunken.
Af Steen Bjerre

Nr. 21: Hvem er din yn-
dlingskunstner?
Skal jeg vælge kun én, så 
er det den tysk-østrigske 
maler, billedhugger og 
grafiker George Baselitz. 
Allerede i 60’erne flyttede 
han grænserne for maleri-
ets muligheder, og årtier 
senere var han inspiration 
for de neoekspressionistiske 
tyske kunstnere ”die Jungen 
Wilden”. Og så er han berømt 
for at male billeder på hove-
det – altså ikke bare vende 
dem om, når de er færdige, 
men decideret male dem på 
hovedet. Det er virkelig en 
anderledes tilgang, for alt 
skal jo tænkes omvendt.

I dag er Baselitz 84 år, men 
stadig aktiv og med sin vild-
skab intakt. Faktisk er han 
blevet endnu mere provoker-
ende på sine gamle dage. 

Han anses for at være en 
ægte revolutionerende kun-
stner, og det er faktisk ret 
sjældent at møde. Det er ikke 
ofte, at man kan opfinde no-
get, der er helt nyt, men det 
har han gjort. 

Men egentlig er det et umu-
ligt spørgsmål at svare på, 
når man har samlet på kunst 
i 30 år. Alle de værker, jeg 
har, er af mine yndlingskun-
stnere. Ellers ville jeg jo ikke 
have dem. 

Det er ret skægt, for det med 
interessen for kunst er kom-
met snigende. Indtil 1992 
havde jeg aldrig været på et 
galleri eller et kunstmuseum 
– selvom jeg var 24-25 år. Så 
købte vi vores hus, hvor vi 
stadig bor, og vi syntes ikke 
rigtigt, at det duede med 
IKEA-plakater på væggene. 
Jeg havde på det tidspunkt 
kendt galleriejer Kent Wolf-

sen i mange år, men aldrig 
købt noget af ham. Jeg tror 
egentlig, han have opgivet 
at sælge mig noget. En dag 
gik jeg hen på hans galleri for 
at hilse på ham og så da to 
værker af den danske billed-
kunstner Erik Bille Christian-
sen. Kent kunne ikke undgå 
at opfange min interesse og 
sagde ”Ka’ du li’ dem?! – så 
har jeg et mere ude i bilen”. 
Dengang boede vi to vok-
sne og to børn på et og to 
år i et soveværelse og otte 
kvadratmeter tekøkken, for 
vores nye hus var midt i en 
kæmpestor ombygning. Der 
var håndværkere over det 
hele. Så kom Kent, og sam-
men fandt vi ud af, hvor de 
tre malerier skulle hænge, 
når engang huset var fær-
digt. Jeg havde allerede 
dengang besluttet mig for, 
at jeg ikke skulle have mere, 
end hvad der umiddelbart 
kunne hænge på væggene 

eller stå på gulvene, men 
derfra gik det jo sådan set 
helt galt. Det udviklede sig til 
noget, som du vist godt kan 
kalde ludomani på højt plan.

Fornemmelse for sne
Jeg er stadig bare en krøl-
håret tømrer fra Klarup, men 
undervejs har jeg fået en 
fornemmelse for sne ved at 
se rigtig meget kunst. For 
mig handler kunst om, at det 
skal kunne noget. Som det 
er blevet sagt: ”Art should 
comfort the disturbed and 
disturb the comfortable”. 
Kunstens største problem 
er, at folk tror, de skal kunne 
forstå den, men det er ikke 
meningen. Kunst skal føles, 
ikke forstås. Og så skal 
kunst og kunstnere sætte 
dagsordenen. Det sker for 
eksempel, når den chilensk-
danske kunster Marco Eva-
ristti maler værker, hvori der 
indgår blod fra nogle af de 

uhyggeligt mange børn, der 
går til i Bangkoks trafik – og 
der pludselig kommer stærkt 
politisk fokus på trafiksikker-
hed i den thailandske hoved-
stad. 

Det er også kunsten som 
drivkraft, vi har arbejdet 
med på Spritten. Aalborg 
er egentlig ikke en by, der 
er tilstrækkeligt stor til de 
ting, vi gerne vil have til at 
indgå i den nye bydel, men 
takket være stor kunst, kan 
der skabes trafik, som også 
kommer de andre elementer 
til gode. Det er samme me-
kanisme, jeg ude i verden 
samarbejder med internatio-
nale arkitekter om at indar-
bejde – at få kunsten med fra 
starten af et projekt frem for 
at klistre den på til sidst. Så 
bliver det oftest ligegyldigt.

Folk spørger ind imellem, 
hvad der er min samler-

strategi. Sådan en har jeg 
ikke, for jeg lader mit hjerte 
tage mig med rundt. Men 
jeg vil gerne hjælpe andre 
med at finde deres strategi. 
Derfor har jeg etableret 
virksomheden Martinspired, 
der hjælper med at bruge 
kunsten strategisk – uanset 
om man er en virksomhed 
eller en privatperson. Det 
handler blandt andet om at 
bruge kunsten til at brande 
eller rebrande en selv og ens 
produkt, der måske ikke i sig 
selv er verdens mest spæn-
dende. 

Nr. 35: Hvordan er din 
sindsstemning lige nu?
Jeg er opdraget til at finde en 
vej ud af alting – til konstruk-
tiv tænkning. Derfor er mit 
udgangspunkt altid, at i dag 
skal være en god dag. Det er 
jo heller ikke dokumenteret, 
at man får det bedre af at 
være sur og ked af det. Men 

Det er ikke meningen, at kunst skal forstås, - den skal føles, udtaler Martin Nielsen.



Kong Christians Allé 50
DK-9000 Aalborg

kunsten.dk

Sublim shopping 
og gourmet i dit 
nabolag Kunsten er 

meget andet 
end et museum.

Kunsten.dk

Du betaler ikke entré, 
når du blot skal i butikken 
eller brasseriet.

Tirsdag, onsdag og torsdag  
har vi åbent til 21.00.

Hos Butik Kunsten finder du hurtigt  
den opfindsomme værtindegave,  
fødselsdagsgave eller lige dét, der  
passer i din garderobe og i dit hjem.

Brug Brasserie Kunsten, når du har 
gæster og gerne vil vise dem, hvad  
Aalborgs gastronomiscene byder på.

Martin Nielsen, har aldrig været bange for at springe ud i noget nyt.

faktisk er min sindsstemn-
ing specielt positiv lige nu, 
hvor vi har sat Spritten på 
pause på ubestemt tid. Det 
har frigjort en masse timer, 
som jeg har forsøgt at skabe 
ekstra værdi ud af sammen 
med min familie. Vi har for 
nylig været på seks ugers 
rundrejse i Mellemamerika 
og derefter 11 dage på ski i 
Trysil. Jeg har ikke tænkt på 
arbejde, ikke læst mails, ikke 
taget firmatelefonen, ikke 
set nyheder. Jeg er kommet 
hjem med en kridhvid hard-
disk, så lige nu er jeg tilpas 
overskudsagtig.

Nr. 33: Hvilket talent 
ville du ønske, du havde?
Jeg ville gerne have været 
god til at stave – bogligt 
dygtig i det hele taget. Jeg 
gik alle mine 10 år på Klarup 
Skole og har kun positivt at 
sige om den tid. Jeg havde 
supergode lærere – specielt 
min dansklærer – men alt 
var en kamp for mig. Jeg ville 
gerne være god til også de 
boglige ting, men det var jeg 
så bare ikke. Hos mig er det 
derfor vilje, positivitet og 
livsglæde, der driver værket. 
Vilje før evner, kan man sige. 

Et godt eksempel på det er, 
at jeg 23 år gammelt tog til 
Italien med mit tømreren-
gelsk – det er 9. kl. grundkur-
sus og endda i den lave ende 
– for at forhandle en aftale 
med Marlboro Classics. Der 
sad jeg så og snakkede med 
en mand, der kunne tre ord 
på engelsk, og det var ikke 
nogen, jeg kendte. Alligevel 
kom jeg hjem med en su-
per god importørkontrakt. 
Og det var faktisk lidt af 

et sats, for jeg havde ikke 
penge til taxaen fra mødet 
til lufthavnen, men måtte 
blaffe – men heldigvis kunne 
jeg flyve billigt med SAS, 
fordi jeg var under 26.
 
Kontakten til italienerne fik 
jeg ret tilfældigt. Jeg havde 
et byggefirma i Norge, og 
her lærte jeg den norske im-
portør af Marlboro Classics 
at kende. Jeg er altid gået 
meget op i mode og var vild 
med det der cowboyunivers. 
Det lagde jeg ikke skjul på, og 
så gav han mig en kontakt 
i Italien, der var europæisk 
hovedsæde for Marlboro 
Classics. Og derfor endte jeg 
som 23-årig med at sidde og 
forhandle med en italiener 
på 60 med mit bedste tøm-
rerengelsk.

Det blev til mange gode års 
samarbejde mellem ital-
ienerne og ”il Vikingo”, som 
de kaldte mig. I dag har jeg 
ikke denne import længere, 
men koncentrerer mig om 
Paul Smith, som er ét af 
verdens fedeste fashion-
brands til mænd.
    
Nr. 7: Hvad er din største 
fejl?
Overordnet er det, at jeg 
altid viser tillid til folk. Jeg 
tror godt om alle mennesker 
og må så blive skuffet, men 
hellere det end altid at være 
agtpågivende. Jeg er helt 
klart blevet snydt, så vandet 
driver, men det hører med, 
når man ser verden 95/5 i 
det godes favør. Men jeg er 
et tillidsfuldt menneske – det 
siger min kone, og hun har al-
tid ret.

Nr. 30: Hvilke træk bry-
der du dig mindst om ved 
andre?
Griskhed. Det går ud over 
alt andet, og det grænser 
til psykopati, når man af 
griskhed tror på sine egne 
løgne. Det er en sygdom, 
som leder til alle mulige an-
dre sygdomme.

Nr. 31: Hvilken begiven-
hed synes du bedst om?
Det er de fire gange, jeg 
er blevet far. Jeg er et ud-
præget familiemenneske, 
der altid sætter familien 
først – uanset hvor travlt jeg 
har. Man skal ikke passe sine 
børn, men være sammen 
med dem. De 10-20 fedeste 
ting jeg har lavet i mit liv, har 
været sammen med mine 
drenge og min kone. Det er 
det, jeg ser tilbage på med 
størst glæde.

Nr. 11: Hvis du kunne 
være en anden, hvem 
ville du da være?
Så skulle det være Da-
lai Lama, som nok også er 
det menneske, jeg helst 
vil møde. Han ser altid det 
positive og finder løsninger 
på problemer, som ikke gør 
nogen ondt. Det er en stor 
menneskelig kvalitet, som 
bestemt er værd at stræbe 
efter.

Faktaboks
Martin Nielsen. Født 1966. 
Opvokset i Klarup. Oprindeli-
gt tømrer; senere i mange 
år stærkt engageret i mo-
debranchen; nu kunstsamler 
og idémager. Gift, far til fire 
sønner på 2 x 23, 29 og 30 
år. Bosat i Hasseris i mere 
end tre årtier.
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30-års fødselsdag fejret på Springeren
Det skete med udgivelse af jubilæumsbog og en flot Grønlandsudstilling.
Af Redaktionen

Det gik ikke stille af, da Sprin-
geren - Maritimt Oplevelses-
center i tirsdags fejrede sin 
30 års fødselsdagsfest. Dels 
havde museets udstillings-
folk, med udstillings- og for-
midlingsansvarlig Andreas 
Parmo Hansen i spidsen, for-
beredt en meget stor og flot 
udstilling om søfarten på 
Grønland, og dels blev mu-
seets helt nye jubilæums-
bog præsenteret for de ind-
budte gæster. 
Det skete alt sammen ved 
en festlig sammenkomst, 

hvor både direktør Mads 
Sølver Pedersen og bestyr-
elsesformand Claus Holstein 
bød velkommen, hvore-
fter næstformand i Aalborg 
Kommunes Sundheds- og 
Kulturudvalg Torben Fro-
berg Poulsen (V) åbnede 
Grønlandsudstillingen, der 
markerer afslutningen på 
den lange epoke, hvor Aal-
borg har været udskibning-
shavn for denne trafik. 

Grønlandstrafikken i 
fokus
Grønlandsudstillingen kom-
mer meget vidt omkring 

Byrådsmedlem for Venstre Torben Froberg Poulsen og direktør for Springeren, Mads Sølver under rundvisningen på flotte Grønlandsudstilling.

med emner som selve Grøn-
landstrafikken, først via 
Den Kongelige Grønlandske 
Handel og senere Royal Arc-
tic Line, der i mange år har 
sejlet varer og forsyninger 
fra Aalborg til Grønland, 
fortæller Andreas Parmo 
Hansen, som har arbejdet 
med at klargøre og koordine-
re denne udstilling gennem 
de seneste mange måneder. 
Men udstillingen viser også 
emner som polarforskerne, 
og ikke mindst det tragiske 
forlis af polarskibet Hans 
Hedtoft, der nærmest som 
et dansk Titanic forliste på 
sin jomfrurejse til Grønland 
den 30. januar i året 1959. 
En fortælling, som især bliver 

virkeliggjort med en meget 
fin model af dette skib, som 
museets modelbygger Frank 
Wilquin har lavet.
-Grønlandsudstillingen kro-
nes af en meget fin lille 
grønlandsk kajak, som Sprin-
geren – Maritimt Oplevelses-
center har erhvervet af en 
modelbygger fra Kofoeds 
Skole, der netop har udført 
modellen i de samme origi-
nale naturmaterialer, som en 
rigtig kajak i stor størrelse 
bygges af, supplerede An-
dreas Parmo Hansen.

Jubilæumsbog
Udstillingen er blevet til 
takket være støtte fra Hen-
des Majestæt Dronning 

Margrethe og Prins Henriks 
Fond, Port of Aalborg samt 
Aalborg Kommune. 
Fødselsdagen blev også fe-
jret med præsentationen af 
en meget flot jubilæums-
bog, som forfatteren Helge 
Søgaard har skrevet om mu-
seets tilblivelse og til tider 
stormfulde tid gennem de 
seneste 30 år. Han har fulgt 
museets gennem mange 
år, dels som medlem af be-
styrelsen og nu altså også 
gennem en omfattende re-
search af museets historie.
- Bogen beskriver dels de 
visionære tanker, som lå bag 
museets tilblivelse, og især 
ubåden Springerens ank-
omst til Aalborg og landsæt-

ningen af den, som dengang 
var en meget stor logistisk 
manøvre, fortæller direktør 
Mads Sølver Pedersen.
- Naturligvis også om de 
første år, hvor de omfattende 
samlinger blev opbygget, og 
ikke mindst den ødelæggen-
de brand på museet i 2011, 
som blev startskuddet på 
omdannelsen til et maritimt 
oplevelsescenter, fortsæt-
ter Mads Sølver Pedersen, 
der selv er meget begejstret 
for jubilæumsbogen. 
Bogen er en spændende og 
rigt illustreret beretning om 
museet, foruden at den er 
krydret med portrætter af 
de personer, der undervejs 
i de 30 år har betydet mest 
for museets etablering og 
drift. Herudover er der også 
blevet plads til spændende 
historier, der tager udgang-
spunkt i nogle af de mange 
specielle og historiske udstil-
lingsgenstande og skibsmo-
deller, som man kan finde på 
Springeren – Maritimt Oplev-
elsescenter. 

Festlighederne gentages 
for publicum
Fødselsdagen blev officielt 
fejret ved en indbudt recep-
tion på selve jubilæums-
dagen, og festlighederne 
gentages for publikum den 
18. juni ved et arrange-
ment for alle besøgende 
på museet i sammenhæng 
med det traditionelle som-
mermarked, der afholdes på 
museet. 

Jubilæumsbogen kan købes 
på Springeren - Maritimt 
Oplevelsescenters website 
www.springeren-maritimt.
dk eller i butikken på mu-
seets. Prisen er kr. 249 incl. 
moms. 
 



Af Jens Skovgaard

Rundt om i Holbergkvarteret 
er der gang i byggeaktiv-
iteterne, og det er ikke kun 
renoveringer, der er i gang. 
En del ejere går mere radikalt 
til værks og vælger at bygge 
et nyt hus på grunden.

Holbergkvarteret rummer 
ca. 500 parcelhuse opført i 
60’erne. De første huse blev 
bygget i starten af 60’erne i 
den sydlige del af området, 
medens den sidste del om-
kring Jacob Skomager Vej 
blev opført i anden halvdel 
af 60’erne.
Men gennemsnitligt er 
husene altså godt 60 år 
gamle, og mange af husene 
har været beboet af den 
samme ejer gennem alle 
årene. Men i de senere år har 
udskiftningen taget fart, og 
en ny generation af børne-
familier er på vej.

Renovere eller rive ned
De nye ejere står overfor at 
skulle beslutte, hvordan ram-
merne for deres fremtid skal 
være. Skal de bevare huset 
og modernisere det, eller 
vælge den mere drastiske 
tilgang og rive det eksister-
ende hus ned og bygge et 
helt nyt? 

Med i disse overvejelser 
indgår økonomien som en 
væsentlig faktor, for det 
er jo ikke ligefrem billigt at 
købe et hus i Hasseris. Den 
typiske m2-pris ligger på ca. 
30.000 kr., hvorfor selv et 
mindre hus på 130 m2. ofte 
koster mellem 3 og 4 mil-
lioner, afhængig af stand og 
beliggenhed.

Fremtidens varmereg-
ning
Intuitivt vil mange tænke, at 
en renovering vil være bil-

ligere end at bygge nyt. Men 
hvis man går efter at bringe 
huset op til nutidig standard, 
omfatter en renovering ofte 
en total udskiftning af det 
indre af huset, herunder 
etablering af gulvvarme i 
hele huset. Måske skal taget 
også udskiftes, og en tilbyg-
ning er måske påkrævet for 
at skabe den ønskede bolig. 

En totalrenovering af hu-
set viser sig derfor ofte at 
løbe op i et beløb, der gør 
det naturligt at undersøge 
hvad det vil koste at rykke 
det gamle hus ned og bygge 
et nyt i stedet. Hertil kom-
mer, at hvis man bevarer 
ydermurene, kan man ikke 
forbedre isoleringen, og 
isolering af lofter bliver også 
besværliggjort, selv om man 
udskifter taget. Dermed 
mister man en fordel ved at 
kunne spare på de fremti-
dige udgifter til varme.

Eksempel på Skole- 
mestervej
Et konkret eksempel findes 
på Skolemestervej, hvor en 
yngre familie flyttede ind i 
2016. Da huset blev bygget i 
1967, var det på ca. 110 m2. 
I 80’erne blev der føjet en 
tilbygning til huset, så den 
samlede areal kom op på ca. 
140 m2.
 
I første omgang valgte fami-
lien på tre at flytte ind i hu-
set, som det var, og så finde 
ud af hvad der skulle ske med 
huset fremadrettet. Men 
planen blev sat på pause, 
da de fik Johan i 2017. Stør-
relsen og indretningen af 
huset var dog ikke optimal 
for en familie på 4, så planen 
om at få skabt bedre og 
mere tidssvarende rammer 
omkring familien blev igen 
taget op af skuffen. 

Familien havde valget mel-
lem at finde en anden bolig, 
at modernisere huset eller 
bygge et nyt på grunden. De 
starter med at lede efter en 
anden bolig både i Hasseris 
og i Nørresundby, men det 
viser sig vanskeligt af finde 
en egnet bolig. De kontakter 
derfor en arkitekt for at få 
rådgivning til en ombygn-
ing, og et prisoverslag på de 
samlede omkostninger. Det 
bliver en længere proces, 
og en anbefaling fra ejerne 
er, at man bør kontakte et 
større arkitektfirma, der har 
kompetencerne til at rådgive 
i en sådan sag.

Kontakt til Milton
Efterfølgende kontakter de 
byggefirmaet Milton, som de 
havde hørt positivt om. På 
baggrund af parrets ønsker 
bliver der lavet et oplæg, 
som også holder sig indenfor 
den økonomiske ramme, som 
parret har opstillet. Parret  
beslutter sig for at få Milton 
til at opføre det nye hus, som 
bliver på 206 m2 i ét plan og 
uden kælder. Facaden bliver 
opført i gule sten, og taget 
får ensidig hældning med 
tagpap. Parret er glade for at 
de nu får et nyt hus, og at de 
kan blive boende i området, 
hvor de føler, at de er faldet 
godt til, og hvor deres børn 
trives.

Efter at have indgået kon-
trakt med Milton, pakker 
familien deres ejendele ned, 
og flytter i påsken midlerti-
digt ind i en lejlighed i Aal-
borg, hvor de skal bo, indtil 
det nye hus er indflytning-
sklart til september.

Kun lidt radiostøj
Ejerne orienterer deres na-
boer om det kommende 
byggeri, og beder naboerne 
rette henvendelse til dem, 

hvis de oplever gener udover 
det rimelige. Grunden lig-
ger i et hjørne på en stikvej 
med vendeplads, så der er 
trange adgangforhold, og 
det er vanskeligt at få pla-
ceret byggematerialer og 
maskiner hensigtsmæssigt. 
Men Milton viser sig at have 
godt styr på logistikken, 
ligesom de er omhyggelige 
med at sikre, at håndværkere 
løbende holder pladsen og 

Vil du spare på afgiften?
• Mindre kapital binding
• Mindre værditab

BMW 520d 2,0 Touring 
M-Sport aut.
20 tommer hjul
Adaptiv fartpilot
Elektrisk soltag
Navigation
Alcantara sæder 
Automatgear
Aut. klimafunktion
 - og meget mere.
Kan leases fra kun

3.370,-
Pr. måned - ex. moms

Leasing til private og erhverv
Vi tilbyder leasing på alle typer biler, 
hvad enten det er stor rummelig SUV, 
smart familie stationcar med plads til  
ungerne, eller sjovt sommerkøretøj.
 
     Kontakt os på:
     Tlf: 70 22 22 02
     Mail: info@nordicleasing.dk

www.nordicleasing.dk | info@nordicleasing.dk

Attraktiv 
firma-

beskatning

ved erhvervs-
kørsel!

Nybyggerne i Holbergkvarteret
I disse år flytter en ny generation ind i Holbergkvarteret, som består af parcelhuse, 
bygget i 60’erne. Men skal man vælge at renovere eller bygge nyt?

Den nye generation der flytter ind, står ofte overfor en svært valg - renovering eller rive ned?

vejen ryddelig. Så bortset 
fra lidt radiostøj, som hur-
tigt bliver stoppet, da na-
boerne gør opmærksom på, 
at de foretrækker selv at be-
stemme, hvilket program de 
vil lytte til, ser byggeriet ud 
til at forløbe til både ejernes 
og naboernes tilfredshed.

Kun et plan
Holbergkvarteret er om-
fattet af en bevarende 
lokalplan 3-3-101. Lokal-
planen bestemmer, at der 
kun må bygges i et plan, 
og afstandsskravet mellem 
bygning og vejkant er 4,5 
m. Bebyggelsesprocenten 
fastsættes i.h.t. det gæl-
dende Bygningsreglement 
(BR2018), som er 30% for 
fritliggende huse. Facader 
skal opføres i blank mur 
(mursten), dog kan der ved 
tilbygninger dispenseres, så 
tilbygningen opføres i træ 
e.l. Lokalplanen fastsætter 
i øvrigt en række bestem-
melser for beplantning mod 
vej.

Hvor skurvognen skal stå
Et forhold, som nybyggere 
skal være opmærksomme 
på, er brugen af vejarealet 
til oplagring, skurvogne og 
affaldscontainere. Her er det 
et krav, at man søger kom-
munens tilladelse, men ofte 
oplever man, at ejeren tro-
ede, at entreprenøren havde 
ordnet det og vice versa. 

Men det er ejerens ansvar, 
at den fornødne tilladelse 
er indhentet, og at entre-
prenøren i øvrigt overholder 
de restriktioner, der måtte 
følge med tilladelsen.

Nattero
Et andet forhold er arbejds-
tiden. Nogle gange oplever 
man at især udenlandske 
arbejdere vælger at arbejde 
både tidligt og sent, enten 
for at tjene mere, eller for 
at opspare fritid. Men i et 
udbygget villakvarter må 
der ikke arbejdes inden kl. 7 
og efter kl. 20, for at sikre, 
at nabogenerne begrænses 
til de vågne timer. Igen et 
forhold, som ejeren bør være 
opmærksom på, hvis det 
gode naboskab skal bevares.

Tendensen vil fortsætte
Tendensen med en løbende 
udskiftning af husene i Hol-
bergkvarteret vil fortsætte 
de kommende år i takt med 
‘generationsskiftet’. Det er 
glædeligt at konstatere, at 
‘nybyggerne’ generelt ud-
viser et ønske og en vilje til 
at indpasse de nye huse i det 
omgivende miljø, og gennem 
dialog med naboerne sikre et 
fortsat godt naboskab. For 
dermed er de med til at bev-
are Holbergkvarteret som et 
attraktivt område i Hasseris.



Palle Bjørnstrup sætter punktum med Hasserisprisen 2022
I 2013 i en alder af 69 skabte Palle Bjørnstrup Hasserisavis.dk; en indsats som Hasseris Grundejerforening gav ham Hasserisprisen for 
ved årets generalforsamling.

Af Jens Skovgaard

Ved årsskiftet 2021/2022 
afhændede Palle Bjørnstrup 
Hasserisavisen, og overdrog 
ansvaret til Jesper Frantzen. 

I den anledning har vi besøgt 
Palle for at få høre lidt om 
hans erhvervsmæssige karri-
ere. Vi mødes nedenfor hans 
lejlighed i Skt. Jørgens Gade, 
hvor han netop har parkeret 

sin bil. Han er i et nydeligt 
antræk med slips og hvid sk-
jorte. “Ja, jeg har lige været 
til møde i Chr. den 4. Laug”, 
fortæller han. Vi tager el-
evatoren op til 5. sal, medens 

han siger, at der ikke lige er 
ryddet til gæstebesøg. “Vi er 
mest i sommerhuset i øjeb-
likket”, siger han. “Det er nu 
ligeså meget, fordi vi er hun-
depassere for tiden, og hver 

Palle Bjørnstrup modtager Hasserisprisen 2022 af næstformand Thorkil Neergaard og formand Torben Thorup Jensen.

Hvis du skal byde på 
drømmeboligen tirsdag, 
så dur det ikke, at banken 
først svarer onsdag

Mathilde Bendix Nørgaard
Kunderådgiver

Lån til dine drømme 
Går du med boligdrømme? Eller leder du bare efter en 
nærværende bank, der er tilgængelig, når du har brug 
for det, så book et uforpligtende møde på 96 30 29 89 
eller hasseris@sparnord.dk

gang elevatoren kører gø´r 
hunden”.

Vi sætter os ind i den ene 
stue med lys fra tre sider 
og en flot udsigt ned over 
Almen Kirkegård og op mod 
Aalborgtårnet. Anlednin-
gen til vores samtale er, at 
Palle er stoppet på Has-
serisavisen, så nu har deres 
udsendte endelig chancen 
til at få Palle til at fortælle 
lidt om sig selv. Det der med 
‘lidt’ skal dog vise sig at 
være svært, for Palle har op-
levet meget, og har meget, 
at fortælle. Men vi håber, 
han tilgiver, at vi har måttet 
‘skære det lidt til’.

Startede sin piccolo
Palle startede sin erhvervs-
karriere med en ansættelse 
som piccolo i reklamefirmaet 
Soelberg og Villesen. Det ar-
bejde udførte han åbenbart 
så tilfredsstillende, at han 
blev tilbudt en læreplads i 
firmaet. Efter veloverstået 
læretid, blev han indkaldt 
som værnepligtig i 67, og 
i 1968 fik han ansættelse 
som reklamekonsulent i det 
samme firma.

Møller & Bjørnstrup
Men allerede i 1969 trak det 
i Palle, så han søgte nye ud-
fordringer som underdirektør 
i Clemmensen marketing. 
Men drømmen var at blive 
selvstændig, så i 1971, i 
en alder af 26 slog han sig 
sammen med Gunnar Møller 
og dannede reklamefirmaet 
Møller og Bjørnstrup. Igen-
nem de næste 20 år drev 
de firmaet fra forskellige 
adresser i Aalborg. Et lille 
intermezzo opstod i 1986, 
hvor de køber Villa Uphaug 
på Hasserisvej 125. De 
satte en større ombygning i 
gang, bl.a. med det markante 
trappetårn i glas. Desværre 
gjorde konjunkturerne, at 
de måtte afhænde bygn-
ingen, som blev solgt til TK 
Development, som var ejet 
af den kendte Aalborgmand 
Thorkild Kristensen. 

Bjørnstrup Reklame & 
Marketing
Ejerforholdene skiftede en 
del gennem de 20 år, Gunnar 
og Palle var i firmaet. 50% af 
firmaet blev solgt til Scanad, 
og Vexø og Rubin kom ind 
i firmaet. Men i 1991 trak 
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NIBNAB fra hele verden
Vin&Vin Aalborg har udvidet vinforretningen med charcuteriet NIBNAB. 
Den fransklingende pålægs-
forretning har fået navnet 
NIBNAB, for det er det, som 
Vin&Vin vil give kunderne 
med hjem: ”nibnab” fra hele 
verden med forskellige 

delikate oste, godt røget 
pålæg, aioli, pesto, brød og 
selvfølgelig lækker vin. 

Vin, ost og pølse. Det går 
man aldrig helt galt i byen 

med, og det har Vinhan-
dler Martin Andersen vidst 
længe. Allerede for 15 år 
siden opstod drømmen om 
at sælge oste og pålægsva-
rer sideløbende med vinfor-

retningen, og nu er drøm-
men blevet til virkelighed. 
Vin&Vin’s nye gren på for-
retningen, Charcuteriet 
NIBNAB, åbner den 1. juni 
med lækre delikatesser fra 

Line, Martin og Troels glæder sig til at vise de nye lækkerier fra charcuteriet frem.

hele verden, hvor kunder 
vil kunne hente skiveskåret 
ost, pålæg, røgvarer og 
dertilhørende oliven, aioli, 
pesto og brød. 

Ost og pålæg fra hele 
verden
Martin Andersen glæder sig 
til åbningen af charcute-
riet, hvor han garanterer, at 
kvaliteten på råvarerne er i 
top.  
- Vi smager på alt, hvad vi 
køber hjem, og så synes jeg, 
at det er sjovt også at have 
lokale ting med, siger han, 
mens han stolt viser røget 
dåvildt frem i køleren fra 
Rævhede Naturprodukter i 
Aabybro. 
- Vores forretning hedder 
”charcuteri”, som er fransk. 
Mange kender nok det 
spanske ord ”tapas”, som er 
lidt tilsvarende. Men vores 
råvarer kommer fra hele 
verden, og det vigtigste for 
os er, at det er nogle super-
gode råvarer, vi har i køleren, 
understreger Martin, som 
også har indrettet et stort 
vinkøleskab i charcuteriet 
med gode flasker.

Bæredygtig, æstetisk 
to-go
På sigt er planen, at 
NIBNAB skal være et sted, 
hvor man henter en nem 
og lækker anretning, som 

man kan tage direkte med 
hjem til frokost, aftensmad 
eller tage med til forret-
ningsmøder.
Vinhandler Martin Anders-
en fortæller, at emballagen 
er særdeles vigtig, for den 
skal både være bæredygtig 
og tage sig æstetisk flot ud, 
når den bliver stillet frem. 
- Man skal kunne hente sin 
anretning uden at skulle til 
at flytte maden fra plastik-
bakker over på sine egne 
fade. Her kommer maden 
på flotte brætter, som kan 
stilles direkte på spisebor-
det. Så kan man returnere 
fadene efterfølgende. Det 
er både bæredygtigt og 
convenience food, når det 
er nemmest, siger Martin 
Andersen. 
Desværre har verdens uro-
ligheder gjort, at den nøje 
udvalgte emballage ikke 
kan nå at komme frem til 
vinhandleren inden åb-
ningsdagen.

Men det stopper ikke 
Vin&Vin i at slå dørene op 
til Charcuteriet NIBNAB 
den 1. juni på Vestre Allé 
2, 9000 Aalborg, hvor de 
lækre delikatesser vil kunne 
hentes to-go, og indtil den 
nye emballage dukker op vil 
blive anrettet i papir.

Annonce

Gunnar Møller og Vexø sig 
ud, og Rubin startede for sig 
selv. Efter et kort samarbe-
jde med firmaet Hansen og 
Boch, valgte Palle i 1993 at 
starte helt forfra for sig selv, 
og dannede firmaet Bjørn-
strup Reklame og Marketing. 
Det gik udmærket, men op 
gennem 90’erne oplevede 
Palle en stor forandring over 
mod det digitale. “Det udfor-
drede mig jo noget, for jeg 
har aldrig fået sat mig ind 
i det der”, erkender Palle. I 
2002 solgte han virksom-
heden til Dafolo. Han fort-
satte dog hos Dafolo i godt 
6 år, inden han skiftede over 
til Par no. 1. 

Aalborg Væddeløbsbane
I 2009 blev Palle direktør 
for Aalborg Væddeløbsbane, 
som havde behov for forny-
else. Det skulle dog vise sig 
at være en meget stor op-
gave at få drejet skuden, 
eller sulkyen om man vil. 
Kun en meget lille del af in-
dtægterne fra spil tilfaldt 
væddeløbsbanen, så i ste-
det foreslog Palle, at man 
satsede på sponsorater for 
derigennem at tiltrække fir-
maer og skabe mere liv på 
løbsdagene. Det lykkedes 
faktisk af få de kommende 
års budgetter til at holde 
gennem flerårige aftaler, 
men det tidligere oparbejd-
ede underskud trak i modsat 

retning det første år. Så i 
2011 blev Palle fyret, og han 
måtte igennem en retssag 
for at få den tilbageholdte 
løn udbetalt.

Der manglede en avis
Palle fik derefter job som 
konsulent hos dækfirmaet 
Point S, men valgte at stoppe 
i 2013.
Og så er vi tilbage ved 
skæringspunktet, for Palle 
kunne med ro i sindet have 
valgt at blive pensionist, 
men han syntes stadig, der 
var nogle aktive år tilbage 
i ham. Og pludselig havde 
han idéen. Han ved egentlig 
ikke, hvor den kom fra, men 
med sit mangeårige blik for 
reklamemarkedet, har han jo 
nok set en mulighed i at sk-
abe et medie i Hasseris, hvor 
der findes et købedygtigt 
kundegrundlag og en lang 
række virksomheder.

Digital platform
Gennem hans søn, Anders’ 
firma, Clienti fik han ud-
viklet den digitale platform 
til Hasserisavis.dk, og var 
klar til at gå i luften den 7. 
januar 2014. “Det gik så-
dan set fint”, husker Palle. 
“Men måske var jeg lidt for 
hurtig ude med den digitale 
markedsføring, for det var 
ikke så nemt at få virksom-
hederne til at købe reklam-
eplads, som jeg havde for-

estillet mig. Vi forsøgte med 
nogle flyers o.l., men det var 
både dyrt og besværligt”. 

Ny avis til Hasseris
Så i stedet besluttede han 
at gå imod trenden på me-
diemarkedet, og begyndte 
at udgive en papirudgave af 
Hasserisavis.dk. Den første 
blev omdelt i august 2014, 
og den blev pænt mod-
taget af både annoncører 
og læsere. De følgende år 
udkom der 6 numre af papir-
avisen årligt, samtidig med 
at netavisen fortsat kørte. 
“Jeg kunne da holde skindet 
på næsen, rent økonomisk, 
men en guldgrube har det jo 
ikke været”, erkender Palle. 
“Men det har været meget 
spændende at prøve kræfter 
med at skabe et medie helt 
fra bunden, og det har givet 
mange fine relationer til 
både virksomheder og borg-
ere i Hasseris. Så det har 
været en stor glæde for mig 
at kunne bidrage med noget 
nyt i Hasseris”.

Opdatering og moderni-
sering
I 2021 besluttede Palle sig 
for endelig at blive pension-
ist. Netavisen havde efter-
hånden nogle år på bagen, så 
den trængte til en større op-
datering og modernisering. 
Men den opgave syntes han 
ikke helt, han kunne se sig 

selv i. Palle gik i dialog med 
flere mulige emner, og det 
lykkedes ham at få lavet en 
konstruktion på et fremtidigt 
ejerskab, som både kunne 
og ville finansiere og skabe 
den nødvendige fornyelse 
for at fremtidssikre avisen. 
Den nye direktør og redak-
tør er Jesper Franzen, der har 
mange års erfaring indenfor 
avisdrift samt markedsføring 
og digitale medier, og aller-
ede nu vil læserne kunne se, 
at der både er sket en mod-
ernisering af netavisen og i 
layoutet på papiravisen.

Den store familie
Palle har hjulpet i overdra-
gelsesperioden, men er nu 
fri af avisen, og kan hellige 
sig den store familie med 
9 børnebørn spredt rundt i 
landet. Samtidig er Palle ak-
tiv i flere foreninger, bl.a. Aal-
borg Kanonlaug og Chr. den 
4. Laug, hvor han er Laugs-
broder og Tørstmester. Og så 
skal der jo også lige være tid 
til at dyrke golfsporten og gå 
på jagt.

Enig bestyrelse
Som fortalt i indledningen, 
gav Hasseris Grundejer-
forening i år Hasserisprisen 
til Palle. En enig bestyrelse 
bakkede op om beslutnin-
gen, som bl.a. begrundede 
beslutningen med disse 
ord: “Med avisen har has-

serisborgerne fået en ekstra 
stemme og et nyhedsme-
die, der har givet borgerne 
en større indsigt i, hvad der 
rører sig i området. Også på 
kommunen studeres avisen 
flittigt, når der er debat om 
dette eller hint i vores bydel. 
Tak skal du have, Palle, for dit 

store og vigtige arbejde for 
bydelen!”

Stort tillykke
Også fra Redaktionen skal 
der lyde et stort tillykke med 
Hasserisprisen 2022. Den er 
velfortjent!



Mens vi venter på orangutangerne…
I juni måned sker der en masse i Aalborg Zoo. I pinsen er der fokus på Zoo’s arbejde med bevarelse af truede dyrearter og 
genudsætning i naturen af nogle af dem.

Af redaktionen

Børnene kan være med til 
fest og ballade, når Aalborg 
Zoo holder Sankt Hans helt i 
børnehøjde, og i løbet af juni 
flytter det nye orangutang-
par ind, dog i første omgang 
bag kulisserne.

Vi glæder os til at sige 
goddag til Ruti og Pal.
Lige nu ligner nybyggeriet 
måske mest begyndelsen 
til et parkeringshus eller en 
kopi af Colosseum, men om  
nogle uger skulle der meget 
gerne stå et nyt og lækkert 
anlæg til orangutanger.  

I anlægget får aberne op-
timale muligheder for at 
udfolde deres naturlige ad-
færd i masser af klatretove, 
fleksible “sway poles” og 
hængende reder, hvor de 
kan hvile, sove eller bare 
søge skygge eller ly for regn.
To store træer i anlægget 
giver desuden mulighed for 
at orangutangerne kan kom-
me godt op i højden og have 
udsyn og overblik. 

De nye beboere i anlægget 
flytter ind i slutningen af 
juni måned. Det er den otte-
årige hun, Ruti, som kom-
mer fra Sosto Zoo i Ungarn 
og hannen Pal, der er nogle 
år ældre og fra Madrid Zoo. 
”Forud for ankomsten har vi 
kontakt til de haver, dyrene 
kommer fra, for at høre om 
deres adfærd, deres diæt 
og træning, og i det omfang 
det kan lade sig gøre vil de-
res nuværende dyrepassere 
også følge med til Aalborg 
og overlevere mest mulig 
information om dyrene til de 
nye dyrepassere” fortæller 
zoolog Anette Sofie Wancke 
Nutshorn.

Afrikas dyr og genudsæt-
ning af sabeloryx
I pinsen d. 4.-6. juni kan du 
komme med ”en tur” til Nor-
dafrika, hvor fokus er på 
genudsætning af sabeloryx 
antilopen. 
Sabeloryxen har været 
udryddet i naturen, men tak-
ket være bevaringsarbejde 
i en række zoologiske haver 
har man med succes kunnet Opførelsen af det nye flotte anlæg der giver bedre faciliteter til orangutangerne, nærmer sig afslutningen.

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

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 sundheds-
virksomheder.



BYMIDTEHASSERIS

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

Det bliver spændende at møde Ruti og Pal i de nye omgivelser.

genudsætte den i et område 
både i Marocco og Chad. I 
Den Afrikanske Landsby vil 
vi fortælle meget mere om 
Aalborg Zoos deltagelse i 
genudsætning af sabeloryx-
antilopen. 

Børnenes Sankt Hans
I år kan børnene fejre en her-
lig, børnevenlig Sankt Hans 
i Aalborg Zoo, hvor vi skal 
synge, danse og grine sam-
men sammen med Popsi og 
Krelle, høre gode historier 
for børn og barnlige sjæle 
og selvfølgelig tænde bål og 
sende heksen godt afsted til 
Bloksbjerg.

Fra Gestus Nord kommer 
Thomas Bælum og fortæller 
om deres arbejde med at 
støtte nogle af de børn og 
børnefamilier i Nordjylland, 
der har mindst og mangler 
mest.

En lille håndsrækning kan 
gøre en stor forskel, og 
denne dag giver Aalborg 
Zoo lidt igen ved at donere 
5 kr. pr. gæst eller minimum 
10.000 kr. til Gestus Nords 
arbejde. 
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Bare rolig. Lars Christian er i god behold her hos os. Kig forbi til en snak 
og en kop kaffe, eller ring og book et uforpligtende møde.

Savner du Lars Christian?

Spar Nord Hasseris   |   Hasserisvej 113

Ring på 

96 30 29 75
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Jeg har serveretten til at kæmpe for Nordjylland
- siger regionsformand Mads Duedahl, da Hasserisavis.dk var på besøg I privaten.
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Fægtebørn kommer til at dyste i Aalborg
Aalborg Fægteklub er vært ved stort Internationalt ranglistestævne her i pinsen.

Af redaktionen

I lighed med langt hoved-
parten af landets sports-
foreninger har Aalborg 
Fægteklub været hårdt 
ramt af coronarestriktion-
erne, men nu letter det for 
alvor: I pinsedagene er klub-
ben vært for et nationalt 
ranglistestævne, der finder 
sted under Dansk Fægte-
Forbund.
 
”Da det især er blandt vores 
børnefægtere, vi oplever 
den store udvikling i denne 
tid, har vi lagt billet ind på 
værtskabet for et ranglist-
estævne for netop B&U-
fægtere. Som det ser ud lige 
nu, vil omkring halvdelen af 
vores egne fægtebørn dyste 
mod jævnaldrende fægtere 
fra andre dele af landet”, 
fortæller Aalborg Fæg-
teklubs formand Pia Haack 
Vadstrup, der forventer et 
ganske stort stævne.
 
Foruden konkurrencer lørdag 
og søndag inviterer Aalborg 
Fægteklub til fællestræning 
om mandagen, hvor B&U-
fægterne vil få selskab af 

de voksne fægtere. Begge 
dele finder sted i klub-
bens sædvanlige lokaler på 
Vesterkæret Skole på Sky-
debanevej i Aalborg.
 
Også Aalborg Fægteklub 
oplevede frafald blandt 
medlemmerne i forbindelse 
med nedlukningen, men 
de seneste måneder er der 
kommet gang i tingene igen:
 
Internationalt miljø
”Siden årsskiftet har vi fået 
syv nye børnefægtere, mens 
vi på voksensiden har budt 
velkommen til seks med-
lemmer. Endnu har vi ikke 
set nogen ukrainere, men 
det vil glæde os, hvis vi kan 
være med til at give dem et 
sportsligt ståsted i Aalborg. 
Vi har allerede et meget in-
ternationalt miljø, for vi har 
medlemmer fra Afghanistan, 
Argentina, Bosnien-Herce-
govina, Frankrig, Græken-
land, Holland, Iran, Irland, 
Italien, Kroatien, Polen, Por-
tugal, Rumænien, Slovakiet 
og USA – og naturligvis en 
masse danskere”, fortæller 
Pia Haack Vadstrup.

Børnetræning på en ganske almindelig torsdag i maj 2022

MØBELPOLSTRER
Ombetrækning af Svanen, Ægget, Pernillastolen, 

7’er stolen og andre arkitekttegnede møbler.

Uggerhalnevej 17 • 9310 Vodskov • 98 28 60 28

JT møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler www.jt-mobler.dk

Ring og få et 
uforbindende 
tilbud

du finder os på 
Hadsundvej 34, aalborg



Arrangementer og gudstjenester  
 i HASSERIS KIRKE 

Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg 
 

 
Mandag den 6. juni 
KONCERT kl. 16.00 

Mandag den 6. juni er der Klaver soiré  
med to talentfulde studerende, Miriam Cherry 
og Andrej Popovski, der spiller værker af Bach, 

Mozart, Chopin og Rachmaninov. 

 
Søndag den 14. August 

RECEPTION 
Søndag den 14 august er der Højmesse kl. 

10.00 med efterfølgende reception der 
afholdes i anledning af organist Marianne 

Haldrups fratrædelse. 
Alle er velkomne. 

 
Onsdag den 17. august 

KONCERT kl. 19.30 
Onsdag den 17. august er der koncert med  

Jan Harbech Quartet. 
Kvartetten spiller moderne akustisk jazz, med 

et varmt, udtryksfuld og imødekommende 
udtryk. Entré: 100,- 

 
”Vandre i fællesskab” 

Alle onsdage fra 26. juni til 3. august 
Du inviteres til vandreture i afslappet tempo, 
med fælleskab, ro, og samtaler om det man 

møde på turen i nærområdet. 
Turen starter i kirken kl 9.30, med en lille 

andagt, en kop kaffe og et rundstykke. 
 

 
Grundet DM i landevejscykling 

Er adgangen til Hasseris Kirke, torsdag den 23. juni  
og søndag den 26. juni stærkt begrænset. 

Dette gælder især for kørende tilgang til kirken,  
da ruterne for løbet går tæt forbi kirken, og involverer ensretning og 

afspærring. Vi anbefaler at komme til fods, hvis muligt. 
 

Gudstjenester i kirken 
 

Lørdag     d.  4.juni           kl.11.00 Dåbsgudstjeneste ved Johanne Stage 
Søndag    d.  5.juni           kl.10.00 Højmesse ved Johanne Stage 
Mandag   d.  6.juni           kl.10.00 Højmesse ved Lisbeth Solmunde Michelsen 
Søndag    d.12.juni           kl.10.00 Højmesse ved Henriette Rosendal 
Lørdag     d.18.juni           kl.11.00 Dåbsgudstjeneste ved Henriette Rosendal  
Søndag    d.19.juni           kl.10.00 Højmesse ved Lisbeth Solmunde Michelsen 
Søndag    d.26.juni           kl.10.00 Højmesse ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen 
Lørdag     d.  2.juli             kl.11.00 Dåbsgudstjeneste ved Henriette Rosendal 
Søndag    d.  3.juli             kl.10.00 Højmesse ved Henriette Rosendal 
Søndag    d.10.juli             kl.10.00 Højmesse ved Johanne Stage 
Søndag    d.17.juli             kl.10.00 Højmesse ved Lisbeth Solmunde Michelsen 
Søndag    d.24.juli             kl.10.00 Højmesse ved Lisbeth Solmunde Michelsen 
Søndag    d.31.juli             kl.10.00 Højmesse ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen 
 
Kirkens Kontor Tlf.  96346500  
Mail: hasseris.sogn@km.dk  
hjemmeside:  www.hasseriskirke.dk 

Dødsfald på ferie i udlandet 
Værd at vide - hvad gør jeg??
Af redaktionen

Det er sommerferietid og 
mange danskere vil tilbringe 
ferien i udlandet. Men hvad 
gør man hvis man kommer i 
den ulykkelige situation at 
et familiemedlem afgår ved 
dødes mens man er på ferie 
i udlandet?

Bedemand Kristian Petersen 
fra Folmer Olsen Begrav-
elsesforretning på Vesterbro 
i Aalborg fortæller hvad man 
gør, såfremt et dødsfald sker 
i udlandet.
Når en person afgør ved 
døden uden for landets 
grænser, eksempelvis i 
forbindelse med ferierejser 
- er det normalt forsikrings-
selskaberne som står for alt 
det praktiske herunder koor-
dinering i forhold til de lokale 
myndigheder, ambassade, 
lokal bedemand m.v. og sørg-
er for at pårørende løbende 
bliver opdateret. 
Derfor anbefaler vi at man 
tegner en rejseforsikring når 
man rejser til udlandet, idet 
hjemtransporten i tilfælde 
af dødsfald kommer til at ske 
for egen regning, hvis man 
ikke er forsikret.

Kontakt forsikringssel-
skabet
Det første man skal gøre, 
hvis den ulykkelige situa-
tion opstår, er at kontakte 
sit forsikringsselskab. De er 
behjælpelige med den nød-
vendige hjælp, rådgivning, 
krisehjælp og praktik i forbin-
delse med planlægning af en 
hjemtransport.
Der er forskellige måder en 
hjemtransport af en afdød 
kan finde sted. Som oftest 
foregår transporten med fly. 
Ved dødsfald tæt på Dan-
mark, f.eks. Nordtyskland, 
Norge og Sverige, foregår 
transporten nogle gange 
med rustvogn. Det er også 
muligt at afdøde kremeres 
i udlandet, hvorefter urnen 
med afdødes aske transport-
eres hjem til Danmark og så 
holder man en højtidelighed 
over urnen, fortæller Kristian 
Petersen.

Den lokale bedemand
Det er en lokale bedemand 
i det pågældende land, der 
anmodes om at planlægge 
og koordinere alt det prak-
tiske i forbindelse med hjem-
transporten af kisten eller 
urnen.  Når tidspunkt for 

ankomst i Danmark er fast-
lagt, bliver pårørende og be-
demand i Danmark kontaktet 
af afdødes rejseforsikring,  
Europæiske eller SOS (rejse-
forsikring), hvorefter kisten 
afhentes i lufthavn og trans-
porteres til kapel, til opbev-
aring indtil begravelsen eller 
bisættelsen skal finde sted.
Selve planlægningen af 
højtideligheden taler vi med 
afdødes pårørende om og 
planlægger de nødvendige 
detaljer for højtideligheden, 
helt som om personen var 
død i Danmark. Alle de prak-
tiske opgaver er vi behjæl-
pelige med.

Tegn rejseforsiking
Så skal du på sommerferie 
i udlandet, anbefales det 
at tegne en rejseforsikring 
som omfatter hjemsend-
else af kiste eller urne ved 
dødsfald. Ellers risikerer man 
selv at skulle afholde alle ud-
gifterne. Sygesikringskortet 
dækker ikke disse udgifter 
slutter bedemand Kristian 
Petersen
God ferie.
www.begravelsesforretning.
dk

Husk at tjekke om rejseforsikringen er i orden inden sommerferien.

Rengøring til
private &  
erhverv
Ninses Rengøring
Ring 40 47 12 65
E-mail: ninse2014@hotmail.com - CVR: 41 57 20 19



- lokale nyheder hver dag
hasserisavis.dk
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Hasseris Bymidte på brystet af de jyske mestreAalborg KFUM Fodbold’s Grand Old Boys der vandt Jysk Mester-skab for tredje gang I træk har fået nyt spillersæt.Af redaktionen

Torsdag den 21. april spill-ede KFUM Fodbolds Grand Old Boys kamp mod Nibe Boldklubs Oldboys +40-hold.
Det var første gang det nye spillersæt, sponsoreret af Hasseris Bymidte, blev luftet, og Grand Old Boys fra Aalborg KFUM Fodbold tog sig godt ud på banen i det nye spillertøj, da de bankede 

Nibe Boldklub 4-1.Om det er det nye spillersæt, som er lykkebringende, må tiden vise.

Fire Old Boys-holdAalborg KFUM Fodbold har i alt fire oldboyshold, hvor flere tidligere AaB-stjerner er tilknyttet. Her spiller bl.a. Kasper Risgård, Al-lan Gaarde, Rasmus Würtz, Karim Zaza og Thomas Gaardsøe.

De fire Old Boys-hold hed-der Old Boys A og B (+32 år), Grand Old Boys (+40 år) og Super Grand Old Boys + Veteraner.

I 2021 vandt Aalborg KFUM’s Old Boys-hold Jysk Mesterskab for tredje gang.Kampen i torsdag mod Nibe var deres første kamp, siden de vandt Jysk Mesterskab I Hobro mod viborg.

Her ses de stolte Jyske Mestre I deres nye spillersæt fra Hasseris Bymidte.

BENDER Bygherre Rådgivning
Vi tilbyder:
• 30 års erfaring fra byggebranchen• Indhentning af håndværker tilbud• Gennemgang af tilbud med bygherre• Byggeplads tilsyn• Pris overslag ved til- og ombygninger• Køber rådgivning• Hjælp til forsikringsskader

Gratis
Indledende

møde!

Bender Bygherre Rådgivning | Lars Bender | RING 42 415 113 
www.Benderbygherreraadgivning.dk | CVR: 42 86 63 85

E N  P E R S O N L I G  A F S K E D

B E D E M A N D

PERSONLIGT • BÆREDYGTIGT • TRYGT 

RING 27 58 99 66OGSÅ WEEKEND OG AFTEN

VI ER 100 % CO2-NEUTRALEVi er din sikkerhed for tryghed, erfaring og en 
personlig afsked. Vi dækker hele Aalborg &  
omegn. Bæredygtighed og miljø er vigtigt for 
os og alle ydelser er 100 % CO2-kompenserede.

Telefon  96 30 42 30       www.ht-law.dk

Hjælp til sikker dødsbobehandling

Med bistand fra Hovmøller & Thorups erfarne dødsboteam bliver du ledt trygt  
og sikkert gennem dødsbobehandlingen.

Telefon 96 30 42 30 | www.ht-law.dk | info@ht-law.dk

500 AaB-vouchers deles ud i Hasseris Bymidte
Torsdag den 5. maj bliver 500 AaB-vouchers, som giver adgang til en gratis kampbillet, delt ud i Bymidten.

Af redaktionen

Til arrangementet bliver ud-delt 500 vouchers, som giv-er adgang til gratis fodbold på Aalborg Portland Park til kampen d. 8. maj, som spilles mod FC Midtjylland.De bliver delt ud mellem kl. 15.30 og 17.30 efter først-til-mølle-princippet, og der vil være mulighed for at hilse på nogle af Superligaspill-

erne fra kl. 16. Du skal selv ind og booke billetten til kampen efterfølgende, for at være sikker på, at du får adgang, hvis kampen skulle ende med at blive udsolgt.
Fest i Bymidten
I forbindelse med arrange-mentet har Centerforenin-gen arrangeret, at der kom-mer en pandekage-tuktuk fra kl. 15-17 forbi Hasseris 

Bymidte, som deler lækre nylavede pandekager ud ganske gratis. 
Slagteren Hasseris del-tager i festlighederne med gode hjemmelavede pølser, som de griller for eventets deltagere, og Føtex Food i Bymidten arrangerer en vin-demo, hvor der vil være rig mulighed for at smage for-skellige lækre vine.Hos home Hasseris er alle 

velkommen til at kigge ind og deltage i deres hammer-
slagskonkurrence mellem kl. 15.30-17. Vinderen heraf 

bliver trukket den 6. juni og får en lækker gavekurv.

Tættere
på de
Lokale...
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9. årgang - Nr. 4

Onsdag/torsdag 

1. - 2. JUNI

2022

Indre Hasseris - Hasseris Villaby - Gl. Hasseris - Kærby - Skipperen - Provstejorden - Kornblomstvej

Skal vi også sælge din?
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INDEHAVER
INDEHAVER

INDEHAVER

INDEHAVER INDEHAVER VI SÆLGER
FLEST VILLAER I

HASSERIS 

Cykelstjerner i fuld fart i Hasseris

Den 22.-26. juni afvikles DM i landevejscykling bl.a. rundt i Hasseris.

Nybyggerne i Holbergkvarteret

En ny generation flytter Indi i Holbergkvarteret. River man ned eller?

Det er ikke dokumenteret...
- at man får det bedre af at være sur og ked af det.

Læs mere side 4 og 5

Læs mere side 8 og 9

Læs mere side 11

hasserisavis.dk

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen fanget på vej Ind til sit kontor.

Jeg kan lide at overhale nogen, der er foran på ruten

Den franske forfatter Marcel Proust opstillede for cirka 

130 år siden 37 spørgsmål, som den dag i dag bliver 

brugt, når en samtale eller et interview skal have særlig 

dybde. Vi tager spørgsmålene med på visit hos spæn-

dende mennesker, som bor eller arbejder inden for 

Hasseris Avis’ dækningsområde. Den næste, der tager 

imod, er Thomas Kastrup-Larsen – Aalborgs borgmester 

siden 2014.

Af Steen Bjerre

Thomas Kastrup-Larsen 

– borgmester for landets 

tredjestørste kommune – 

trækker 10 Marcel Proust-

kort fra bunken. Og således 

kommer vi til at tale om men-

neskelige fejl, fodbold, blom-

ster, dans, litteratur, mad, 

lykke og kvinder.  

Nr. 6: Hvad er dit mest 

dominerende træk?

Det er mest naturligt for mig 

at række ud til andre, så jeg 

vil sige, at det dominerende 

træk ved mig er samarbejde. 

Det at inddrage andre i at 

finde løsninger og spille hi-

nanden gode. 

Nr. 36: Hvilken fejl kan 

du bedst tolerere?

De fejl, jeg bedst kan toler-

ere, er dem, der kommer af, 

at man har gjort en stor ind-

sats. Måske er man kommet 

til at overse noget undervejs 

eller man har været for am-

bitiøs – fejl, der er forbundet 

med det, kan jeg bedst tole-

rere. Til gengæld har jeg det 

svært med fejl, der skyldes

Fortsættes side 2
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hasseris medier
Online & print marketing | hasserisavis.dk 
Hasseris Bymidte 21 - 9000 Aalborg 
Tlf. 22 87 47 44 - jef@hasserismedier.dk



Generalforsamlingen i Hasseris 
Grundejerforening
Afgående næstformand Thorkil Neergaard bød velkommen til de mange fremmødte.
Af Palle Bjørnstrup

Formand Torben Thorup Jen-
sen er frisk igen og var til 
stede efter overstået syg-
dom, men da han ikke havde 
kunnet deltage i forbere-
delserne af generalforsam-
lingen, var det næstformand 
Thorkil Neergaard, der bød 
velkommen til de mange 
fremmødte.

Stemningen blev sat ved, at 
Hasseris Kirkes Voksenkor 
under ledelse af organist 
Peter Lindharth underholdt 
forsamlingen med fem de-
jlige sange – og fik også 
fortalt, at havde man lyst til 
glæde og at synge, så kunne 
der sagtens være flere med-
lemmer i koret.

Herefter tog Thorkil Neer-
gaard over igen og forestod 
valg af dirigent, som blev 
advokat Lars Kühnel. Lars 
Kühnel fastslog, at formalia 
omkring generalforsamlin-
gen var OK.

Fuldt hus
Herefter gjaldt det beret-
ningen, og da denne er ud-
sendt på forhånd, tog Thorkil 
Neergaard kun fat i nogle få 
punkter. Det var lidt omkring 
antallet af medlemmer. 

I 2020 var der 1.609 med-
lemmer. Pr. 31.12. 2021 var 
der 1.628 medlemmer, men 
indtil generalforsamlingen 
var der kommet mange flere 
indmeldelser, og antallet er 
nu ca. 1.680 medlemmer.

Dejligt med denne fine op-
bakning. 

Sorthøj-kapitlet er endnu 
ikke slut
Herudover nævnte Thorkil 
Neergaard specielt sagen 
omkring udvikling af Sorthøj, 
som man egentlig troede var 
et afsluttet kapitel. 

Men nej, den nu tidligere 
stadsarkitekt i Aalborg men-
te, at Sorthøj skulle gøres 
mere urban og startede ud 
med, at der skulle være en 
randbebyggelse langs Skel-
agervej og rundt om hjørnet 
ved Hasserisvej. 

Der er siden kommet et mod-
erat forslag med bebyggelse 
af to enklaver a la bestående 
på Sorthøj.
Hasseris Grundejerforening 
havde netop afleveret et 
indsigelsesforslag, hvor 
foreningen anbefaler en 
enklave ned med hjørnet af 
Hasserisvej/Skelagervej.

Baggrunden for kommunens 
ihærdighed med mere byg-
geri på Sorthøj skyldes et 
ønske om
indtjening til kommunen via 
salg af jord. 
Og der er estimeret en in-
dtægt for salg af jord på 
Sorthøj på 30 mio. kr. 
Dette mener Hasseris 
Grundejerforening kan lade 
sig gøre med de nuværende 
priser på jord ved salg af kun 
det ene område.

Der var ingen spørgsmål, 

hvorefter den samlede be-
retning blev godkendt.

Geografien skabte debat
Kasserer Mogens Vinter fik 
herefter ordet for præsenta-
tion af regnskabet. Der var 
ingen spørgsmål og der var 
ingen, der ikke kunne godk-
ende regnskabet.

Næste punkt var det vigtige 
om næste års kontingent. 
Det blev vedtaget til at være 
uændret kr. 150,- pr. år.

Så var der indkomne forslag 
bl.a. om ændrede ind-
kaldelsesfrister, hvilket blev 
vedtaget.

Ligeledes var der forslag om 
en evt. udvidelse af grunde-
jerforeningens interesseom-
råde rent geografisk.
Det gav debat, og bestyr-
elsen fik til at opgave at 
sammenfatte dette.

Så var der forslag om at være 
opmærksom på færdsel på 
fortove i forhold til træer 
og buske, som grundejerne 
skulle huske at beskære 
henholdsvis klippe.

Næstformand går af
Så kom det vigtige punkt 
– valg til bestyrelsen. Næst-
formand Thorkil Neergaard 
ønskede at udtræde. De op-
stillede til bestyrelsen blev 
alle valgt.
På suppleantpladserne kom 
nye folk – Hanne Neergaard 
og Lars Jelstrup Petersen. 
Der var også genvalg til 

foreningens revisor Red-
mark.

Medlemmerne mødte talstærkt op til den årlige generalforsamling.

Kong Christians Allé 37 . 9000 Aalborg . Tlf. 4657 7800 - 4099 3649

Lejemål  til private og erhverv

Se mere på www.kvg.dk

Hasserisgaard Centret

Hasseris Bymidte

Astrid Obels Have

Astrid Obels Have

Blomsterhaven Hasseris

Louisegade

KVG Bolig

Elektronisk kommunika-
tion
Under punktet evt. blev bl.a. 
drøftet problemer omkring 
foreningens kommunikation, 
som gerne skulle være mest 
muligt elektronisk for at 
lette bestyrelsens arbejde.

Et lidt vanskeligt spørgsmål, 
da nogle få medlemmer ikke 
er udstyret med computer. 
Opfordring til at disse med-
lemmer allierede sig med 
familiemedlemmer eller na-
boer, der er i besiddelse af 
en computer. 

Hasserisprisen 2022 
blev uddelt
Ca. midt i afviklingen af 
generalforsamlingen blev 
denne afbrudt ved, at Has-
seris Grundejerforening i år 
ville uddele Hasserisprisen, 
der bliver tildelt til en person, 
virksomhed eller forening, 
der har gjort noget særligt 
for Hasseris.

Hasserisprisen er siden 
1994 blevet uddelt i alt 9 
gange, senest i 2010 og 
2019, og denne tiende gang 
blev prisen tildelt grundlæg-
ger og redaktør af Hasseri-
savis.dk – Palle Bjørnstrup.
Han har netop solgt Hasseri-
savis.dk til videreførelse af 
redaktør og direktør Jesper 
Franzen.

Noget af motiveringen for 

tildeling af prisen lød: Med 
etableringen af hasserisavis.
dk for 8 år siden, fik hasseris-
borgerne en ekstra stemme 
og et nyhedsmedie, der har 
givet borgerne en større 
indsigt i, hvad der rører sig i 
området. 

Også på kommunen stud-
eres hasserisavis.dk flittigt, 
når der er debat om dette 
eller hint Hasseris. 
Gennem samarbejdet med 
Hasseris Grundejerforening, 
er der skabt en fælles 
stemme, som har givet gen-
lyd i de politiske kredse, til 
gavn for Hasseris.

Lys fremtid for hasserisa-
vis.dk
Palle Bjørnstrup modtog 
Hasserisprisen en flot grøn 
iittala vase med inskription 
under store klapsalver, og 
fik efterfølgende lejlighed til 
at takke for prisen, som han 
var meget beæret og glad 
for, ikke mindst da han havde 
hørt, at det var en enig be-
styrelse, der stod bag prisen.
Fortalte, at det selvfølgelig 
ikke havde været lige nemt 
med hasserisavis.dk, men at 
den aldrig havde givet un-
derskud og  var ikke mindst 
glad for, at han nu kunne gå 
på endelig pension som 77 
årig i vished om, at der er 
skabt en fremtid for hasseri-
savis.dk både som netavis og 
papiravis.



Ægget™ 
Arne Jacobsen

FOREVER NEW 
Jubilæumskollektionen er en hyldest til Fritz Hansens mest anerkendte 
design. Vi fejrer vores 150 år med en særudgave af Ægget™ i en ny, eksklusiv 
læderpolstring med en karakteristisk og smuk kastanjefarve.

www.ulfbolighus.dk K. Christensensvej 2 - 9200 Aalborg SV Tlf.: +45 9818 4900

Besøg os på toppen af 
Skalborg Bakke og oplev 
hele jubilæumskollektionen


