
AABYBRO

Hav til debatmøde om struktur
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 13.01.2004

Allerede mandag aften 19. 
januar vil partierne i 
Aabybro Kommune tage 
hul på en debat om den ny 
kommunestruktur og de 
foreslåede modeller.

  Alle borgere inviteres 
derfor til debatmøde i 
Nordjyllands Mediecenter.
  Mødet får blandt andre 
deltagelse af 
amtsborgmester Orla Hav 
(S), kristendemokraternes 

folketingsmedlem Mogens 
Nørgaard Pedersen, 
amtsrådsmedlem Anders 
Stenild (K), borgsmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) og byrådsmedlem Erik 
Ingerslev (SF).

Bestyrelses- og medlemsmøde den 20. januar 2004 på Rådhuset, Aabybro.

Tilstede: Per, Erik og Jette.

dagsorden
1. valg af dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden
5. kommunalpolitik
6. næste møde 9. februar 2004
7. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3. Vi er blevet opfordret til at deltage i grundlovsfest i Aabybro igen i år, men er enige om 
at deltage i Hulen i Dronninglund, hvor der holdes møde for sidste gang.

Vi har fået en henvendelse fra Hals Partiforening om opstilling af ny folketingskandidat i 
Aalborg Nord. Vi er enige om at foreslå Thomas Krog. Erik vil kontakte Thomas for at forhøre 
sig om han er interesseret.

Det har ikke været muligt at finde en kandidat fra Nordjylland til EU-parlamentsvalget.

"Amtsnyt" erstattes af et elektronisk nyhedsbrev.

Jette deltager sammen med Per i møde i amtskredsen med Kresten Touborg angående 
strukturkommisionens arbejde.

ad 4+5. Gennemgang af byrådsdagsordenen.
Vi orienteres om den kritiske revisionsrapport i forhold til socialforvaltningen.

ad 6. Til næste møde medbringes udkast til beretningerne og regnskab til 
generalforsamlingen.

ad 7. Eventuelt -

referent: Jette Staal 

På vej mod sammenlægningen
DEBAT: Skeptiske røster om baggrunden for at fusionere 
kommunerne
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 21.01.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Uanset om de 
var imod, skeptiske, eller 
for en ny struktur for 
amter og kommuner, så 
var panelet med nordjyske 
politikere fra kommune, 
amt og Folketing enige om, 
at en ny struktur ér 
undervejs.
  Det kunne de 100 tilhøre-
re konstatere i 
Nordjyllands MedieCenter, 
da de politiske partier i 
Aabybro havde inviteret til 
debat med et panel 
bestående af 
kristendemoraternes 
folketingsmedlem og 
kommunalordfører, 
Mogens Nørgaard Peder-
sen, amtsborgmester Orla 
Hav (S), amtsrådsmedlem 
Anders Stenild (K), borg-
mester Ole Lykkegaard An-
dersen (V) og 
byrådsmedlemErik 
Ingerslev (SF).
  Trods det pæne opbud 
savnede politikere og flere 
af tilhørerne, hvor 
gråsprængt hårpragt var i 
klar overtal, en gruppe i 
salen. Nemlig ungdommen 
og børnefamilierne for 

hvem 
strukturen får 
stor 
indflydelse.
Ole 
Lykkegaard 
Andersens 
budskab var at 
fare med 
lempe.
 -Det er ikke enkelt plud-
selig at ændre på de fælles-
skaber, vi har brugt 34 år 
på at opbygge siden den 
seneste kommunalreform. 
Det er væsentligt, at vi 
først ser på fordelingen af 
opgaver mellem kommune, 
amt og stat, og så derefter 
finder en ny struktur. Hvis 
vi ikke får en ny 
opgavefordeling, men kun 
får en ny struktur, så er 
det helt galt. Så kommer vi 
til at betale for forandrin-
gen, men får ikke mulighed 
for at rationalisere. Også 
kommuner med 30.000 ind-
byggere vil kunne få opga-
ver, de er for små til at 
løse, sagde han.
  Orla Hav er skeptisk 
overfor en ny struktur og 
advarede mod en stram 
tidsplan.
 -Er der behov for en ny 
struktur? Når man ser på 
indbyggertal, så er 

vinderområderne 
efter den seneste 
reform i 1970 
bl.a. Aabybro og 
de øvrige 
kommuner tæt på 
hovedbyen, 
Aalborg. Det er 
fordi, de tilbyder 

mindre samfund, som 
opleves mere overskuelige 
og med bedre muligheder 
for at involvere sig, sagde 
han.
  Anders Stenild var ene 
om at tale for en model 
med bare tre regioner i 
stedet for amterne og seks 
til syv kommuner i 
Nordjylland.
 -Vi skal have et velfunge-
rende sygehusvæsen uden 
ventelister, og vi skal af 
med gråzonerne i 
opgavefordelingen mellem 
amt og kommune, så 
kommunerne overtager 
ansvaret for det sociale 
område. Jeg ser gerne tre 
regioner forankret omkring 
hvert sit 
universitets-hospital 
placeret Odense, 
København og Århus, 
sagde 
amtsrådsmedlemmet.
I den anden grøft var Erik 
Ingerslev.

"Det er ikke enkelt at 
ændre de fællesskaber, 
vi har brugt 34 år på 
at opbygge."

Ole Lykkegaard 
Andersen (V)



 -Jeg er ikke begejstret. Da 
reformen blev gennemført i 
1970, skete det efter en 
debat, som begyndte i 
1950, og efter ti års 
arbejde fra en kommision, 
sagde han.
 -Da vi stillede op til kom-
mune- og amtsrådsvalg for 
bare to år siden, anede 
ingen af os, at dette ville 
ske. Derfor har borgerne 

ikke fået chancen for at 
spørge os og stemme efter, 
hvad vi mener om 
strukturen, sagde han.
  Mogens Nørgaard Peder-
sen trak kommune-
sammenlægningen på 
Bornholm ind i debatten.
 -De har nu regnet ud, at 
de først begynder at tjene 
penge på 
sammenlægningen om syv 

år, sagde han.
  Mogens Nørgaard Peder-
sen forsvarede, at med et 
sundhedssystem underlagt 
amterne kan kommuner 
med 10.000 indbyggere 
sagtens løfte opgaverne 
også i fremtiden, og at evt. 
sammenlægninger 
udelukkende bør ske ad 
frivillighedens vej.

Fem friske bud på fremtiden
STARTFELT: En fordeling af opgaverne mellem amter og kommuner 
kommer ovenfra
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 21.01.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Som afslutning 
på debatten om fremtidens 
struktur bad ordstyrer 
Niels Ekse Nyhus 
paneldeltagerne komme 
med hver deres bud på den 
fremtidige størrelse på 
amter og kommuner.
  SFs Erik Ingerslev mener 
ikke, der er behov for 
større kommuner, da de 
kun behøver varetage 
kerneområder som skoler, 
børneinstitutioner, 
ældreområde og kultur.
 -Men når der skal ske en 
ændring, skal vi have kom-
muner med 30-40.000 
indbyggerer og otte til ni 
regioner, sagde han.
  Anders Stenild (K) taler 
for tre regioner og en frem-
tid med 60 til 100 
kommuner heraf omkring 
syv i Nordjylland.

  Mogens Nørgaard Peder-
sen (KD) går ind for kom-
muner må have ned til
10.000 indbyggere og syv 
til ni amter. Der skal være 
direkte valg til kommuner 
og amt, som også skal 
kunne udskrive skatter.
  Ole Lykkegaard Andersen 
(V) peger på seks regioner, 
men er i tvivl om størrelsen 
på kommunerne.
 -Der burde have været 
mere tid til at undersøge al-
ternativer til 
sammenlægninger, for 
eksempel 
muligheden for at out-
source opgaver, som 
erhvervslivet gør det, sagde 
han.
 -Men det løb er kørt. Vi 
bliver 30.000 indbyggere, 
resignerede han.
  Amtsborgmester Orla Hav 
(S) peger på kommuner på 
20-30.000 indbyggere.
 -Og så skal vi have bære-

dygtige regioner med syge-
huse, og som kan løfte de 
opgaver indenfor det 
sociale område, som 
kommunerne ikke selv kan 
klare. Jeg er generelt 
tilfreds med den nu-
værende struktur og vil 
have udviklet hele 
Danmark og ikke alene det 
østjyske 
område og København, 
sagde Orla Hav.
  Under debatten oplyste 
Mogens Nørgaard Peder-
sen, at fordelingen af opga-
verne vil komme ovenfra.
  Han mener det bliver en 
opgave for Folketinget at 
opstille pejlemærkerne for 
en fordeling af opgaverne 
mellem stat, 
amter/regioner og 
kommuner.

Alle muligheder skal undersøges
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 27.01.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO - Det er lidt be-
skæmmende, at mange 

politikere bruger megen tid 
på, hvem der skal lægges 
sammen med hvem, i 
stedet for at få besluttet 
hvilke opgaver 

kommunerne skal løse, 
siger SFs Erik Ingerslev.
  Dermed falder han i tråd 
med byrådets advarsel 
mod at drage forhastede 

konklusioner om behovet 
for større kommuner, 
inden opgaverne er fordelt 
mellem amt og kommuner.
 -Hvis vi kun skal stå for 
skoler, daginstitutioner og 
ældreområde, så er 
Aabybro Kommune stor 
nok til at løfte opgaven. 
Men skal vi overtage det 
en-strengede 
arbejdsmarked, så skal 
kommunen op på 30-
40.000 indbyggere, siger 
han som eksempel på, 
hvor afgørende 

opgavefordelingen er.
  Kommer der et krav om 
større kommuner, så peger 
SF primært på en 
Jammerbugtkommune, 
men vil ikke afskrive 
Aalborg.
 -Alle muligheder skal un-
dersøges. Aalborg er en mu-
lighed, fordi mange af 
vores borgere relaterer sig 
til Aalborg, siger han men 
medgiver, det kan gøre 
Aabybro til et yderområde i 
Aalborg Kommune uden 
større udvikling.

 -Det er selvfølgelig en ri-
siko. Omvendt kan en 
Jammerbugtkommune 
med tre lige store 
lokalsamfund i Brovst, 
Pandrup og Aabybro blive 
handlingslammet og kan 
ikke afgøre, hvor tingene 
skal udbygges. Og det er 
utopi at tro, at en 
kommune med 40.000 
indbygggere kan bevare tre 
eller fire lige store byer, 
siger Erik Ingerslev.

Uenige om en ny vej langs banestien
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 29.01.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Et forslag om 
en ny vej langs Banestien 
mellem Toftevej og Aaby 
Sdr. Gade ved Aabybro 
Rådhus vækker delte 
meninger i teknisk udvalg,. 
Et mindretal med Jørgen 
Hellum (S) og Erik 
Ingerslev (SF) kræver 
sagen behandlet i byrådet.
  Det er ejeren af Bakgår-
den, som har foreslået en 
ny vejføring i området. I 
den nuværende lokalplan 
er der mulighed for at lave 
en vej mellem Aaby Sdr. 

Gade og Toftevej via 
Bakgården og indkørsel til 
rådhuset.
  Men ejeren foreslår nu i 
stedet, at der skal 
anlægges vej via 
indkørslen til rådhuset fra 
Toftevej videre gennem 
rådhusets p-plads og ned 
langs Banestien til Aaby 
Sdr. Gade. Desuden mener 
han, at kommunen skal 
være med til at betale, da 
der bliver tale om en 
fællesvej.
 -Flertallet i udvalget an-
befaler, at lokalplanen ænd-
res så ønsket opfyldes. 
Økonomiudvalget bedes 

forhandle med ejeren om 
fordeling af udgifterne til 
vejen, siger Jørn 
Krogsgaard (V), formand 
for teknisk udvalg.
  Men mindretallet frygter 
for de bløde trafikanter.
 -Vi vil ikke have så meget 
trafik forbi Banestien, som 
benyttes af mange børn og 
unge til og fra skole. Det vil 
give et grimt trafikalt 
knudepunkt, siger Jørgen 
Hellum.
 -Vi holder os til den plan 
for en vej til Bakgården, 
som er bestemt i 
kommuneplanen, siger 
Jørgen Hellum.

Opgaverne frem for størrelsen
STRUKTUR: Erik Ingerslev (SF) tvivler på, at nye kommuner oprettes 
for borgernes skyld
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 07.02.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: - Det ser ud til, 
at Kommunernes 
Landsforening har mere 
travlt med at kradse flest 
mulige opgaver til 
kommunerne uden at 

tænke på, om det er til 
gavn for borgerne eller ej, 
siger Erik Ingerslev (SF) 
om debatten om en ny 
kommunestruktur.
  På baggrund af viceborg-
mester Jørn Krogsgaards 
(V) opfordring i 
NORDJYSKE torsdag om 

at springe på reformtoget 
straks i stedet for at vente 
surmulende på perronen, 
så pointerer Erik Ingerslev, 
at det først og fremmest 
handler om at finde en 
opgavefordeling mellem 
kommune, amt og stat.
  Og faktisk er han mere 



"Der bliver slet ikke talt, 
om det sker for borger-
nes skyld."

Erik Ingerslev (SF)

varm på ideen om at 
gøre amterne større 
ved at flytte opgaver 
fra stat til amt.

 -Ingen forholder sig 
til hvilke opgaver 
kommunerne skal løse. 
Man siger, vi skal have 
større kommuner, men 
ingen ved hvorfor, siger 
Erik Ingerslev.
 -Bestyrelsen i Kommu-
nernes Landsforening taler 
om større kommuner og fle-
re opgaver. Men der bliver 
slet ikke talt, om det sker 
for borgernes skyld, siger 
han.
  Det er blandt andet på 
tale at flytte ansvar for 
specialundervisningen fra 
amt til kommune.
 -Men selv om kommu-
nerne bliver større, vil der 
stadig være opgaver, som 
de ikke kan løse uden at 
samarbejde med andre 
kommuner eller amterne, 
siger Erik Ingerslev.
  Det er også på tale at 
flytte socialpsykiatrien, 
men Erik Ingerslev mener 

ikke, kom-
munerne 
bliver 
bedre af at 
løse 
opgaverne, 
fordi den 

får flere borgere.
  Opgaven tilhører naturligt 
amtet, mener Erik In-
gerslev.
 -Der er tale om at flytte så 
specifikke opgaver, at det 
ikke vil være til gavn for 
hverken den almindelige 
borger eller for borgerne 
med de særlige behov, at 
kommunerne bliver sat til 
at løse disse opgaver, siger 
Erik Ingerslev.
  Hvis kommunerne ikke 
skal løse nye opgaver, er 
der ikke behov for, at de 
vokser. Derimod skal 
kommunerne koncentrere 
sig om de opgaver, som 
har betydning for 90 pct. 
af borgene.
 -Nemlig kultur, skoler, 
børneinstitutioner og 
ældre. Alle specialer bør 
blive i amtsregi, siger Erik 
Ingerslev og afviser, at der 

spares på 
administrationen ved at 
lægge kommuner sammen.
 -Aabybro Kommune bru-
ger 10 millioner kroner, 
mindre på administration 
end en 
gennemsnitskommune i 
Nordjylland og 13 millioner 
kroner færre end Aalborg 
Kommune. Så vores of-
fentligt ansatte er effektive 
i forvejen. Hvordan skal vi 
så finde pengene til at 
gennemføre en ny 
struktur, spørger han.
  SFeren mener, det skal 
overvejes at flytte opgaver 
fra stat til amt, hvis man 
vil løse opgaver nærmere 
borgerne.    
  Det kan være at samle 
alle ungdomsuddannelser 
mellem folkeskole og uni-
versitet i amterne. Det vil 
sige at flytte handelskoler 
og tekniske skoler fra stat 
til amt.
  Desuden kan kriminalfor-
sorgen og statsamtets 
opgaver flyttes fra stat til 
amt.

AABYBRO

Bestyrelses- og medlemsmøde den 9. februar 2004 på Rådhuset, Aabybro

Tilstede: Per, Lars, Erik, Jette og Ejvind

dagsorden
1. valg af dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden
5. kommunalpolitik
6. næste møde - generalforsamling
7. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3. - Referat fra amtsmødet med Kresten Touborg ved Jette og Per.

Referat fra kommunalpolitisk landsmøde ved Erik.

Den 2. marts afholdes borgermøde i Mediecentret i Aabybro om strukturkommisionens 
arbejde og de lokale holdninger til planen.

Der er indkaldt til landsmøde den 7., 8. og 9. maj i København - tilmeldingsfrist den 16. 
april 2004.

ad 4. Byrådsdagsordenen gennemgåes.

ad 5. Byrådet holder temamøde i morgen om Mediecentrets fremtid og andre kommunale 
bygninger.

ad 6. Den politiske og organisatoriske beretning gennemgåes og regnskabet fremlægges.

Ud over generalforsamlingspunkterne skal der vælges opstillingsform til folketingsvalg og 
valg af folketingskandidat på mødet.

ad 7. Eventuelt -

referent: Jette Staal



Behov for nye grunde
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 13.02.2004

  NØRHALNE: Der er behov 
for flere byggegrunde i 
Nørhalne, og planlægnin-
gen af en ny byggemodning 
på Gustav Zimmersvej må 
hellere gå i gang i dag end 
i morgen.
  Den besked fik de lokale 
politikere, Jan Andersen 
(V), Birger Fischer (V) og 
Lars Jacobsen Hasager 
(SF), da Nørhalne Handels- 
og Erhvervsforening havde 
generalforsamling i det 
lokale forsamlingshus.
  Inge Pedersen (S) havde 
måttet melde afbud.
  Der er nemlig kun en 
ledig byggegrund tilbage, 

placeret på Lindevej, med 
en 140 meter lang 
indkørsel til.
  Desuden blev politikerne 
opfordret til at arbejde for 
trafiksikring af Vadumvej 
og Bygaden, der er skolevej 
for mange elever, samt se 
på mulighederne for bedre 
oversigt i krydset mellem 
Bakmøllevej og 
Østmarken, som giver 
adgang til børnehaven, 
oplyser formanden Jens 
Lassen.
  Men der var også ros til 
kommunen for 
anlæggelsen af det nye 
bytorv, som har givet byen 
et løft.

  Foreningen holder lørdag 
15. maj det årlige Forårs-
marked i samarbejde med 
andre foreninger, og der vil 
være ny tiltag.
  Engangs udgifter til netop 
markedet betød et under-
skud på ca. 3.000 kroner i 
regnskabet, og egenkapita-
len er nu på cirka 30.000 
kroner.
  Poul Petersen og Ernst 
Pedersen ønskede ikke gen-
valg til bestyrelsen og er af-
løst af Leif Knudsen og Jes-
per Pedersen.
  Den øvrige bestyrelse er 
Jens Lassen, Niels Ole 
Nielsen og Flemming 
Nielsen.

Stopklods for vej ved rådhuset
RÅDHUSPARKEN: Modstand mod gennemgående trafik ved Banestien
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 13.02.2004

Af Martin Frandsen 

  AABYBRO. Linieføringen 
af en ny vej giver uenighed 
i byrådet, som efter mødet 
onsdag nu lader økonomi-
udvalget se på både place-
ring og økonomi bag en ny 
vej til anden etape af 
byggeriet i Rådhusparken.
  Bygherren har foreslået 
forlængelse af den 
nuværende vej til rådhuset 
fra Toftevej via rådhusets 
p-plads og parallelt med 
Banestien ned til Aaby 
Sdr. Gade.
  Det er Erik Ingerslev (SF)
og Jørgen Hellum (S) imod 
og havde forlangt sagen i 
byrådet, da der i teknisk 
udvalg var flertal for 
bygherrens løsning. 
Formand for udvalget Jørn 
Krogsgaard (V) mener, det 

er for tidligt 
at tage sagen 
i byrådet, da 
det kan 
hæmme 
forhandlinger 
med bygherren. Erik 
Ingerslev insisterede på sin 
ret, og det bunder i hensyn 
til bløde trafikanter.
 -En ny gennemgående vej 
fra Toftevej til Aaby Sdr. 
Gade vil være en naturlig 
vej for beboerne i 
kvartererne ved 
Tyttebærvej. Samtidig vil 
den ny vej have udkørsel 
samme sted, hvor 
Banestien krydser Aaby 
Sdr. Gade. Det er til fare 
for de mange børn, som 
bruger stien til og fra 
skolen, Det vil skabe 
uoverskuelige situationer 
for børnene, sagde Erik 
Ingerslev.

  Han fik støtte 
af Jørgen 
Hellum, som 
fastholder, at 
den nye vej som 
planlagt i 

lokalplanen skal placeres 
ved Bakgården. Og den 
skal ikke være 
gennemgående, 
fremhævede Grethe Drags-
bæk (Å).
 -En gennemgående vej vil 
betyde megen støj og uro i 
et område med forholdsvis 
tæt byggeri, advarede hun 
og fik opbakning fra Eva 
Rytter (S), som også 
frygtede for de bløde 
trafikanter.
  Jørn Krogsgaard ser dog 
ingen fare for trafiksikker-
heden med en ny vej nær 
Banestien og blev støttet af 
en tredje socialdemokrat, 
Karl Schrøder. Jørgen 

"En gennemgående vej vil 
betyde megen støj og uro."

Grethe Dragsbæk (Å)

Hellum bragte også det 
økonomiske spørgsmål ind 
i debatten.
 -Med en vej som følger lo-
kalplanen skal bygherren 
betale. Med en gennemgå-
ende vej ved Banestien 
skal kommunen betale. 
Har vi råd til det, spurgte 

han.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
understregede, at der 
stadig skal forhandles, om 
kommunen skal være med 
til at betale for en vej med 
den i lokalplanen fastlagte 
linieføring, da den kan 

være en ny vej til rådhuset. 
Lokalplanen åbner 
mulighed for, at en ny vej 
fra Aaby Sdr. Gade til 
Rådhusparken kan være 
gennemgående.

Flagskib med dobbelthuse
BOLIGPOLITIK: Jørn Krogsgaard (V) imod tæt-lav byggeri i 
Thomasmindeparken
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 15.02.2004

Af Martin Frandsen 

  AABYBRO: 
Viceborgmester Jørn 
Krogsgaard (V) var ene 
med sit synspunkt om, at 
der ikke skal gives 
mulighed for at opføre tæt-
lav byggeri i 
Thomasmindeparken, da 
byrådet frigav penge til byg-
gemodning af anden etape.
 -Kvarteret er kommunens 
flagskib og en succes 
inden for bosætning. 
Derfor er det vigtigt, at vi 
bevarer 
Thomasmindeparken som 
et rendyrket 
parcelhuskvarter af 
hensyn til dem, som har 
købt eller vil købe hus i om-
rådet, sagde han.
  Jørn Krogsgaard under-
stregede, at han ellers til 
enhver tid bakker op om 
opførelse af tæt-lav 
byggeri.
 -Vi har mulighederne 
mange andre steder og en 
lokalplan klar til et projekt 
i Vestergade, sagde han.
  Borgmester Ole Lykke-
gaard Andersen (V) pegede 

på, at det 
var et enigt 
byråd 
inklusiv 
Jørn 
Krogsgaard, 
der tidligere 
har 
godkendt lokalplanen for 
området og åbnet 
mulighed for opførelse af 
tæt-lav byggeri på syv af de 
31 grunde, og at 
økonomiudvalget pegede 
på opførelse af 
dobbelthuse.
  Erik Ingerslev (SF) 
kritiserede 
viceborgmesteren.
 -Jørn Krogsgaard vil gerne 
have flere typer boliger 
bare ikke lige i 
Thomasmindeparken. 
Samme holdning var 
fremme, da vi besluttede at 
opføre tæt-lav byggeri ved 
Porsevej, sagde han.
 -Er der så nogle
parcelhuskvarterer, hvor 
der kan opføres tæt-lav 
byggeri? Nej for der vil 
altid være andre interesser 
at pleje, sagde Erik
Ingerslev.
  Eva Rytter (S) talte for vi-

sionerne i planen 
for Tho-
masmindeparken 
med plads til 
forskellige typer 
boliger også 
anderledes 
parcelhuse.

 -Fra de nye andelsbolig-
projekterne i Biersted og 
Birkelse kan vi se, at der 
er behov for andre boliger 
end parcelhuse, sagde Eva 
Rytter.
  Karl Schrøder (S) spurgte 
viceborgmesteren, om han 
er bange for, at tæt-lavt 
byggeri vil trække en 
bestemt slags mennesker 
til Thomasmindeparken.
 -Du antyder ting, jeg ikke 
bryder mig om. Det drejer 
sig ikke om bestemte grup-
per mennesker, men om at 
vi holder fast i vores 
succes med et rendyrket 
parcelhuskvarter, og der er 
i forvejen meget tæt-lavt 
byggeri i området, svarede 
Jørn Krogsgaard.
  For Ole Legaard (V) er det 
vigtigt, at lokalplanen giver 
så frie rammer for byggeri 
som muligt.

"Det er vigtigt, at vi bevarer 
Thomasmindeparken som 
et rendyrket parcelhus-
kvarter "

Jørn Krogsgaard (V)



Af Martin Frandsen 

    

  AABYBRO: Mens Erik 
Ingerslev (SF) og 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
havde samme holdning til 
en ny kommunestruktur, 
så gjorde viceborgmester 
Jørn Krogsgaard (V) uenig-
heden internt i Venstre 
krystalklar, da Aabybro 
Kommune tirsdag aften 
havde inviteret til 
borgermøde om en ny 
kommunestruktur på 
Nordjyllands MedieCenter.
  Den mulighed greb for få 
borgere. Men dem der hav-
de sat en tirsdag aften af 
til fremtidens store 
spørgsmål talte 
overvejende for en struktur 
med større kommuner.
  Til at styre debatten var 
TV2 Nords Jørgen Pyndt in-
viteret, og efter et kig ud 
over forsamlingen på cirka 
100 konstaterede han.
 -Aabybro er den kommu-
ne i Nordjylland, som har 
færrest ældre over 67 år. 
Men hvor er de unge så 
henne i aften?
  Der var nemlig langt mel-
lem deltagere under 40 år, 
og to tredjedele af de 
fremmødte var politikere, 
embedsfolk eller 
''partisoldater". Alligevel 
blev det en spændende 
debat.

  Både Erik 
Ingerslev (SF) 
og Ole 
Lykkegaard 
Andersen (V) 
talte for 
styrkelse af 
amterne 
fremfor at give 
kommunerne flere opgaver.
 -I Nordjylland oplever vi 
så stor arbejdsløshed, at 
selv ikke store kommuner 
kan løfte den opgave, 
sagde Erik Ingerslev om at 
indføre det en-strengede 
arbejdsmarkedsområde og 
flytte alle opgaverne, 
herunder AF, til 
kommunerne.
 -Det bør ligge i amtet. Så 
kan kommunerne tage sig 
af kerneområderne som 
skoler, daginstitutioner, 
ældre og kultur, sagde 
han.
  Jørgen Hellum (S) og Kar-
lo Jensen (V) efterlyste be-
væggrunde til at få en ny 
struktur og ændre på 
noget, som fungerer godt i 
dag. I den anden grøft var 
Jørn Krogsgaard (V).
 -Vi står overfor store ud-
fordringer med en meget 
anpændt økonomi. Vi kan 
bedre og letterere løfte op-
gaverne med større 
kommuner, og vi skal 
bruge dette til at skabe 
udvikling i vores egn. Det 
handler om at opretholde 
velfærdsstaten, og
vi har pligt til at 

effektivisere den 
offentlige 
sektor, sagde 
han.
  Ole 
Lykkegaard 
Andersen 
advarede mod 
at sammenligne 

med det private erhvervsliv 
og de fusioner, der foregår 
der.
 -Desuden har vi de store 
enheder i forvejen i 
amterne. Hvorfor ikke 
udnytte det, og lade dem 
tage sig af de meget 
specialiserede opgaver. Vi 
har to borgere på amtets 
psykiatiske plejehjem. Selv 
om vi bliver tre gange så 
store og får seks patienter, 
er det jo ikke nok til at 
drive et plejehjem. Lad 
amterne klare det, og 
kommunerne stå for det, 
de er gode til; skoler, 
børne- og ældreområdet, 
sagde han.

PENDLERE
  60 pct af arbejdsstyrken 
bosat i Aabybro kører hver 
dag ud af kommunen for at 

arbejde. Og 66 pct. 
af dem kører til 
Aalborg. Tallet i 
parantes er pendlere 
den anden vej.
  2459 kører til 

Aalborg (500).
  433 til Pandrup (259).
  223 til Brovst (188).
  86 til Brønderslev (97).

FAKTA

" Aabybro er den kommune 
i Nordjylland, som har 
færrest ældre over 67 år. 
Men hvor er de unge så 
henne i aften?"

Jørgen Pyndt, ordstyrer

Borgernes bud på en ny kommune
NYE GRÆNSER: En anden struktur ses overvejende som en 
udfordring og mulighed
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 04.03.2004

Af Martin Frandsen

  AABYBRO: Der var 
overvejende stemning for 
en struktur med større 
kommuner blandt de 
borgere, som tirsdag aften 
gav deres mening til kende 
på debatmødet om en ny 
struktur.
 -Hvis en reform skal have 
nogen mening, så skal am-
terne væk og sygehusene 
overgå til staten.
Sammenlægningen bliver 
på sigt, hvorfor køber 
firmaer ellers hinanden op, 
sagde Gudrun Bang.
  Birgitte Nielsen bakkede 
synspunktet op.
 -Det er nødvendigt at ra-
tionalisere. Ellers bliver det 
alt for dyrt for os borgere, 
når vi får flere ældre, og vi 
samtidig kræver stadig 

mere ekspertise af den 
offentlige sektor, sagde 
hun og frygter ikke for 
nærheden med større 
kommuner.
 -For mig er nærhed, at jeg 
på kommunen straks kan 
få kontakt med en person 
med den nødvendige viden 
evt. via telefon eller 
internet, sagde hun.
  Frode Larsen så en ny 
struktur som en udfodring 
og mulighed for fornyelse.
 -Hvis ikke der sker forny-
else, så går vores samfund 
i stå, sagde han.
  Age Lindballe var medlem 
af de daværende sogneråd, 
som blev opløst med kom-
munalreformen i 1970.
 -Den gang fik en reform, 
fordi vi havde brug for den. 
Men er der smidt noget på 
bordet nu, som betyder, at 
der behov for en ny 
struktur. Hvis der er et 

behov, hvorfor har man så 
ikke peget på det? Er vi 
borgere blevet så 
nævenyttige, at man vil af 
med nærdemokratiet, 
spurgte han om 
bevæggrunden for at 
ændre på et 
velfungerende system.
  Men Jens Dige efterlyste 
derimod opbakningen til 
nærdemokratiet.
 -Hvor er det, at folk står i 
kø for at være med i en væl-
gerforenings eller 
idrætsforenings bestyrelse, 
spurgte han.
 -Tror I politikere, at bør-
nene har de samme lokale 
bindinger som Jer. Hvorfor 
tager I ikke og ryster 
posen. Hvem tror, at den 
varme mad til de ældre 
bliver dårligere af, at vi 
bliver en stor kommune, 
sagde han.

Hold alle kortene i spil
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 04.03.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Det er oplagt, 
at Aabybro går sammen 
med Pandrup, var der 
enighed om på 
borgermødet om en ny 
kommunestruktur.
  Derimod var der ikke en-
tydig opbakningen til en 
Jammerbugtkommune 
eller om om Aabybro og 
Brønderslev har noget at 
være fælles om.
 -Hold alle kortene i spil. I 
den verden, jeg kommer 

fra, har vi mere at gøre 
med Brønderslev end med 
Brovst, som også er en 
fattig kommune, sagde 
Birgitte Nielsen og havde 
en meningsfælle i Frode 
Larsen.
 -Vi skal selvfølgelig sam-
men med Pandrup, vi kan 
ikke nøjes med Brovst, så 
bliver vi en fattig 
kommune. Og skal vi være 
flere, har jeg heller ikke 
noget imod, at Brønderslev 
eller Løkken/Vraa kommer 
med. Men vi står i en god 
situation, fordi vi er en 

velstillet kommune, sagde 
Frode Larsen.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
har svært ved at se ideen 
ved at gå sammen med 
Brønderslev. Han mener 
ikke, at der er den 
sammenhørighed, som 
Jammerbugt-kommunerne 
har.
  Eva Rytter (S) understre-
gede, der ikke er truffet be-
slutning om, hvem 
Aabybro eventuelt skal gå 
sammen med
  Byrådets anbefaling er, at 

Holdninger til en ny struktur
DEBATMØDE: Borgmester og viceborgmester uenige om fremtidens 
kommuner
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 04.03.2004



såfremt der kommer en 
ny struktur, så peger 
Aabybro på 
Jammerbugtkommunen, 
og det fik opbakning fra 
Leif Holm.
  Jørn Baandrup så 
perspektiver i fusion med 
Pandrup og Løkken.
 -Så får vi en meget stærk 
turistkommune, og det er 
måske det, vi skal leve af i 
fremtiden, sagde Jørn 
Baandrup og pegede på 
snak, om at Løkken og 
Vraa ikke fortsat skal 
være i samme kommune.
  Erik Dragø ville vide om 
Brovst og Pandrup har 
interesse i Aabybro.
 -De synes, at en 
sammenlægning med os er 
naturlig, svarede Ole 
Lykkegaard Andersen.
  Jørn Krogsgaard (V) sag-
de, at Aabybro skal være 

positiv, og borgmesteren 
skal tage føretrøjen på og 
gå i front.
  Ole Lykkegaard Andersen 
sagde, at Aabybro bestemt 
ikke er bagstræberisk.

 -Det er ikke os, som ikke 
vil sætte handleplaner i 
gang for at undersøge 
muligheden for en 
sammenlægning, sagde 
han.

Aabybro Kommune har på sin hjemmeside, aabybro.dk, haft en vejlende afstemning om nye 
kommuner. Og den afstemning sættes igang igen oplyste Ole Lykkegaard Andersen på mødet.                                       
ARKIVFOTO

AABYBRO

  Sagt om strukturen
 -Giv en hest til den mand, 
der tør sige sandheden, for 
han har behov for at 
komme hurtigt væk, 
citerede Bruno Mølgaard 
et læserbrev.
 -Hvis der kan være 40 
børn i en børnehave inden 
en sammenlægning, hvor 
mange kan der så være 
bagefter? Hvis 
hjemmehjælpen skal bruge 
to timer hos fru Jensen før 
en sammenlægning, hvor 
mange timer skal hun så 
bruge efter, spurgte han.

 -Hvilke opgaver er det, 
kommunerne ikke kan 

klare i dag? Jeg er imod 
det 
enstrengede arbejds-
markedssytem, og vi har 
ikke brug for en 
sammenlægning, sagde 
Jørgen Hellum (S).

 
Jeg kan godt se behovet for 
større kommuner, men vi 
skal ikke nedlægge 
amterne. Dette er grebet 
forkert an fra Folketingets 
side. Der er et horribelt 
hastværk, sagde Eva 
Rytter (S).

 -Flere politikere taler om 
at bevare de små enheder. 
Men er det en reel 
mulighed, eller beslutnin-
gen allerede truffet, 
spurgte Christian Jensen.

 -Vi sætter en masse 
"hvis"er op og endnu flere, 
når vi går hjem. Det er i 
sidste ende et spørgsmål 
om Christiansborg vil have 
et bredt eller et smalt forlig 
om en ny struktur, sagde 
Lars C. Larsen (S).

 -En reform er så 
vidtgående, at folket bør 
høres via en bindende 
folkeafstemning, sagde 
Karl Schrøder (S).
 -Der tales så meget om 
rationale. Men hverken 
Indenrigsministeriet eller 
Finansministeriet kan sige 
noget om, hvor meget vi 
sparer med en 
sammenlægning, hvis vi 
fatsholder det nuværende 

serviceniveau, sagde Karlo 
Jensen (V).

 -Det offentlige system 
bidrager ikke til vores 
samfund. Det tærer på 
vores samfund. Derfor skal 
vi effektivisere det, og vi 
kan spare på 
administration med 
sammenlægning af 
kommuner, sagde Lars 
Christiansen.

 -Hvis vi skal bruge lige så 
mange penge per indbygger 
til administration som 
Aalborg. Så skal vi bruge 
12-13 millioner kroner 
flere end i dag. Man bruger 
ikke færre penge på 
administration, fordi man 
er en stor kommune, sagde 
Ole Lykkegaard 
Andersen.
  Et rationale ligger 15-20 
år ude i fremtiden, med 
mindre man vil ændre 

vores service og eksempel-
vis nedlægge skoler, sagde 
han.

 -Giv forældre- og 
skolebestyrelser større 
beføjelser. Så bevarer vi 
nærdemokratiet i også de 
store kommuner, sagde 
Jørn Krogsgaard (V).
De små kommuner kan 
ikke 
blive ved med at rekruttere 
unge mennesker. De 
ønsker sparring og 
spændende opgaver på 
arbejdspladsen, sagde han.

 -Det er uhyggeligt. Jeg 
havde aldrig troet, jeg 
skulle være enig med 
noget, som Jørn 
Krogsgaard siger. Men det 
er jeg i det her, sagde Jens 
Dige.

 -Vi bliver nok nødt til at gå 
sammen med andre 
kommuner. Jeg var også 

imod reformen i 1970, men 
det er jo gået meget godt, 
sagde Tage Christensen 
inden mødet.

 -Der er fordele og ulemper 
ved en sammenlægning, og 
de skal så vejes op mod 
hinanden. Hvad der vejer 
mest, ved jeg, når jeg 
kender model og 
opgavefordeling for en ny 
struktur, sagde Henning 
Pedersen inden mødet.

 -Jeg vil have Brovst, 
Pandrup og Brønderslev 
med i en ny kommune. 
Brønderslev er en dejlig 
handelsby. Og beregninger 
viser, at kommuner på 
50.000 indbyggere vil være 
rentable, sagde Marianne 
Andersen inden mødet, 
mens manden, Per 
Andersen, vil have en 
kommune med 30.000 
indbyggere.KORT NYT

NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 04.03.2004

AABYBRO

Møde om ny vej 
ved Rådhusparken

Økonomiudvalget har 
besluttet, at borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) og Erik Ingerslev (SF) 
skal holde møde med 
bygherren af 
Rådhusparken om 
linieføringen af en ny vej i 

området.
  I lokalplanen er der tale 
om en gennemgående vej, 
som går fra det nye kvarter 
via Bakgården til Aaby 
Sdr. Gade.
  Men bygherren har 
foreslået, at vejen i stedet 
skal gå fra rådhusets p-
plads via vejen langs 
Banestien til Aaby Sdr. 
Gade.
  Det kunne Erik Ingerslev 
og Jørgen Hellum (S) dog 
ikke gå ind for i teknisk 

udvalg, og de forlangte sa-
gen i byrådet, hvor der var 
mere modstand mod 
bygherrens forslag. Derfor 
blev sagen sendt i 
økonomiudvalget.
 -Vi vil drøfte de to 
muligheder med bygherren 
og se på, om det i det hele 
taget er hensigtsmæssigt 
med en gennemgående vej, 
siger Ole Lykkegaard 
Andersen.

KORT NYT
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 08.03.2004

Peger ikke kun på Jammerbugten
SÆRSTANDPUNKT: Venstre er splittet i høringssvar for nye 
kommunestruktur
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 08.03.2004



Af Martin Frandsen

AABYBRO: Venstres by-
rådsgruppe kunne ikke 
blive enige, da et flertal i 
byrådet onsdag aften 
besluttede at sende et 
høringssvar om den ny 
kommunestruktur til be-
styrelsen i Kommunernes 
Landsforening.
  Ole Legaard (V) og vice-
borgmester Jørn 
Krogsgaard (V) er imod 
byrådets anbefaling af den 
brede amtsmodel og vil 
hellere have den brede 
kommunemodel.
  Dette særstandpunkt fik 
de ført med i 
høringssvaret, ligeom de 
kan vedlægge begrundelse 
for deres synspunkter.
  Jørn Krogsgaard mener, 
høringssvaret er fuld af 
selvmodsigelser og kaldte 
det et makværk og mener, 
at Aabybro Kommune har 
optrådt trægt.
  Han fandt sine ord bevist 
ved, at byrådsflertallet lige 
indtil beslutningen blev 
truffet ændrede i hørings-
svaret.
  Således peger Aabybro 
Byråd ikke længere på et 
samarbejde specifikt med 
Pandrup, Brovst og 
Fjerritslev om en ny 
storkommune, men på 
omegnskommunerne, så 
flere muligheder er nu i 
spil.
  Byrådsflertallet mener 
først og fremmest, at Aaby-
bro Kommune ikke 
behøver bliver større end 
den er i dag. Først når de 
fremtidige kommunale 
opgaver er klarlagt, vil 
byrådet overveje, om det er 
hensigtsmæssigt med et 

samarbejde. I givet fald vil 
det ske med de om-
kringliggende kommuner.
  Inden havde borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
oplyst, at de enkelte kom-
muner ikke er blevet bedt 
om at give et hørinsgsvar. 
Høringsperioden frem til 7. 
april gælder for 
Kommunernes 
Landsforening, hvor be-
styrelsen 18. marts holder 
møde om emnet.
  Men KLs bestyrelse har 
sat mandag som frist for 
svar fra kommunerne.
 -Dette svar er to skridt 
frem og to tilbage. Der er 
selvmodsigelser i flere 
afsnit. Lad os droppe 
svaret, når vi nu alligevel 
ikke kan overholde 
tidsfristen, opfordrede 
Jørn Krogsgaard.
 -I Aabybro har vi haft en 
træg holdning og ikke 
efterkommet 
indenrigsminsterens 
opfordring til at se på, med 
hvem vi kan have 
sammenfaldende grænser, 
siger Jørn Krogsgaard.
  Borgmesteren sagde til 
sin partifælle, at der fra 
politisk side ikke er 
kommet nogle bud, ej 
heller fra 
indenrigsministeren, om 
hvilken model der skal 
anbefales.
 -Tværtimod har ministe-
ren opfordret til, at vi ikke 
går i selvsving og holder for 
mange kaffemøder, sagde 
borgmesteren og tilføjede 
om sin viceborgmester.
 -Jørn Krogsgaards syns-
punkter er ikke dækkende 
for Venstre i Aabybro.
  Og det fik følgende svar 
fra Jørn Krogsgaard.
 -Jeg vil gerne stå for de-

batten og går ud fra, at jeg 
må have andre holdninger 
end borgmesterens, sagde 
Jørn Krogsgaard.
  Lars C. Larsen (S) opford-
rede også til at droppe 
skrivelsen.
 -Den bliver for tynd, hvis 
hele byrådet skal stå bag 
den, forklarede han og 
hans ord blev understreget 
af Jørgen Hellum (S), som 
er imod sammenlægninger, 
men kan gå ind for 
svarskrivelsen.
  Derimod fandt Erik 
Ingerslev (SF) det vigtigt, at 
der kommer tilkendegivel-
ser fra kommunerne.
  Inge Pedersen foreslog, at 
byrådet undlader at sætte 
navn på mulige 
samarbejdspartnere, og det 
det fik hurtigt bred 
opbakning, mens Grethe 
Dragsbæks (Å) forslag om 
at pege på 
urimelighederne i 
tidsplanen ikke blev taget 
med.
  Karlo Jensen undrede sig 
over forløbet.
 -Vi er bedst til at 
debattere, når vi ikke ved 
noget om tingene. Og vi 
ved ikke noget om 
fremtiden, sagds han.
  Eva Rytter (S) fandt det 
forkert, at de enkelte kom-
muner ikke skal høres om 
det spørgsmål.
 -For mig er det vigtigere at 
finde ud af, hvordan vi sik-
rer en udvikling i også 
Nordjylland og ikke kun i 
Københavnsregionen, end 
at finde ud af, om vi skal 
være 12.000 eller 20.000 
indbyggere, sagde hun.

AABYBRO

Generalforsamling den 9. marts 2004 i SiD's lokaler Østergade Aabybro

dagsorden
1. valg af dirigent
2. beretninger
3. regnskab og fastlæggelse af kontingent
4. indkomne forslag
5. valg af:
  - kasserer (Lars Hasager)
  - 2 bestyrelsesmedlemmer (Peder og Per Overgaard)
  - 2 suppleanter
  - 2 revisorer ( Helle O. Christensen og Torben Ertmann)
6. eventuelt

ad 1.
Per Overgaard valgt som dirigent
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

ad 2.
Beretninger vedlagt
organisatorisk beretning gennemgået og vedtaget
Politisk beretning gennemgået og vedtaget

ad 3.
Regnskabet vedlagt

 årets indtægter  kr. 18.148
 årets udgifter  kr.   9.881
 årets resultat  kr.   8.267

Overskuddet overføres til 2004

Regnskabet godkendt

Kontingentsatser fastsættes uændret

ad 4.
Der er ikke indkommet forslag

ad 5.
Ejvind Pedersen valgt som kasserer
Peder Overgaard og Uffe Lerbjerg valgt til bestyrelsen
Per Overgaard og Lars Hasager valgt som suppleanter
Helle Overgaard Christensen og Torben Ertmann valgt som revisorer

ad 6.
Under eventuelt orienterede Erik om den igangværende proces med hensyn til ændrede 
opgaver i kommunerne.

referent: Lars Jacobsen Hasager



Vejledning flyttes til Aalborg
FRAVALG: Nye regler for råd til unge om uddannelse flytter opgaven 
ud af Aabybro
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 15.03.2004

Af Martin Frandsen 

  AABYBRO: Et flertal i 
byrådet har besluttet, det 
fremover bliver Aalborg 
Kommune, som skal stå 
for vejledning af unge 
under uddannelse med 
bopæl i Aabybro 
Kommune.
  Dermed sagde flertallet 
nej til at indgå i et nyt 
samarbejde med syv 
landkommuner. Det 
stemte 
Socialdemokratiet ellers 
for.
  Folketinget har med den 
ny vejledningsreform be-
sluttet, at hver enkelt skole 
ikke længere skal have sin 
egen vejleder, men at de 
skal samles i centre. 
Samtidig udvides 
vejledningen til ikke kun at 
gælde for folkeskoleelever, 
men også for unge mellem 

16 og 25 år.
  Alternativet til at købe 
ydelsen i Aalborg Kommu-
ne er at opbygge et nyt cen-
ter sammen med Brovst,. 
Fjerritslev, Dronninglund, 
Hals, Pandrup og 
Brønderslev kommuner 
med kontor hos 
sidstnævnte. Det udgør 
den såkaldte nordmodel.
 -Den går vi ind for, fordi 
den indeholder vores egen 
uddannelsefolk, og vi ved, 
hvad de står for, sagde 
Lars C. Larsen (S).
 -Desuden vil vi få indfly-
delse, når vi skal være med 
til at bygge det nye op, 
modsat hvis vi køber 
ydelsen i Aalborg. Vi 
vedstår os budgetforliget, 
men der vil komme 2.171 
lærertimer i overskud, når 
vi flytter opgaven ud af 
kommunen. Det er at 
stramme forliget, sagde 
han.

  Inge Pedersen slog fast, 
at dette igen kommer til at 
gå ud over skolerne i 
Aabybro, da de mister 
deres 
uddannelsesvejleder og de 
2.171 lærertimer.
 -Hvis vi går med i nord-
modellen flyttes vores egne 
ansatte. Køber vi derimod 
ydelserne i Aalborg, så mis-
ter vi en kommunal stilling 
i Aabybro, sagde hun.
  Erik lngerslev (SF) under-
stregede, at der ikke er øko-
nomisk forskel på de to 
modeller.
 -Vi peger på entrepre-
nørmodellen. Det giver os 
en større frihed, vi kan 
stoppe samarbejdet, 
hvornår vi vil, sagde han.
  Karlo Jensen (V) pegede 
på, at de unge i Aabybro er 
vendt mod Aalborg, og at 
det er i Aalborg, de søger 
job og uddannelse.

Liberal lokalplan for nye boliger
FLAGSKIB: Alle sejl sættes til for at sælge grunde i 
Thomasmindeparken
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 16.03.2004

Anden etape af byggemodning i 
Thomasmindeparken er klar.

"Jeg kan ikke forstå, at 
det er politikerne, som 
skal være smags-
dommere."

Ole Legaard  (V)

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Allerede inden 
de 31 nye grunde i 
Thomasmindeparken 
sættes til salg efter først-
til-mølle princippet 
klokken 9 onsdag 31. 
marts er der stor interesse 
for grundene.
 -Vi får daglige henvendel-
ser på grunden, og vi skal 
sende materiale ud til 14 
potentielle købere, sagde 

borgmester 
Ole 
Lykkegaard 
Andersen (V) 
kort efter, 
byrådet 
vedtog 
lokalplanen.
Ideologisk debat
Lokalplanen fik mange 
kommentarer med på 
vejen, fordi de otte af 
grundene ud mod St. 
Vildmose som et forsøg har 
fået en ekstra liberal 

lokalplan.
  Og ud af alle 
emner i byrådet var 
det en lokalplan, 
som fik den 
ideologiske debat 
på banen.
  Der må bygges i to 

fulde etager og i en afstand 
på 2,5 meter til vejen og 
fem meter til naboer samt 
med anderledes 
taghældninger, og der 
tillades en større bebyggel-
sesprocent på grundene, 

der alle på nær én er over 
1.000 kvadratmeter.
Smagsdommere
 -Jeg er glad for, vi har en 
så fri lokalplan som 
muligt. Jeg kan ikke 
forstå, at det er politikerne, 
som skal være 
smagsdommere og bestem-
me om et hus må være i 
forskudte plan eller ej, 
sagde Ole Legaard (V).
 -Jo mere liberal lokalplan, 
desto færre kræfter skal vi 
efterfølgende bruge på dis-
pensationerne, for de kom-
mer jo, sagde han.
Smertegrænse for tegl
  Aage Toftegaard (V) roste 
oplægget, men ville gerne 
tillade brug af glaserede 
teglsten, men fik ikke med-
hold, da det var 
smertegrænsen for SF, da 
stenene reflekterer sollys.
 -Vi ser på helheder og ik-
ke, hvordan den enkelte 
får mulighed for at udfolde 

sig. Jeg ved, at mange 
borgere i byen synes, den 
nye udstykning i 
Thomasmindeparken er 
noget rod uden helhed, 
sagde Erik Ingerslev.
  Ole Legaard roste SF for 
at være med til planen.
 -Selvfølgelig skal der være 
nogle rammer, men der 
skal være så få som 
muligt. Og vi kan aldrig 
blive enige om, hvilken del 
af byen der er flot eller ej, 
sagde han.
Frihed uden ansvar
  Det fik Jørgen Hellum til 
at omtale Venstre-
mandens ideologi.
 -Liberalisme er efter din 
mening frihed uden 
ansvar, sagde 
socialdemokraten.
  Inge Pedersen (S) pegede 
også på de offentlige myn-
digheders ansvar for at 
sikre en helhed.
 -Ellers får vi kritik af vores 

efterkommere, sagde hun, 
mens Karl Schrøder (S) 
fandt det spændende, at 
man må bygge på 
anderledes måder.

Borgmestre venter på regeringens udspil
PUSLESPIL: Kaffemøder uden yderligere effekt nu og her
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 02.04.2004

I januar blev Strukturkommisionens rapport offentliggjort i Vingsted Centret, hvor Hals-
borgmester Bent Sørensen (forrest), Aabybros Ole Lykkegaard Andersen og borgmesteren i 
Brovst, Mogens Gade, fik et vink med en vognstang om, at det kommunale landskab 
ændres.                      FOTO: LARS PAULI

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Kaffen var efter 
en række af møder skiftet 
ud med en god bøf, da 
borgmestrene fra Aabybro, 
Brovst, Pandrup, 
Løkken/Vraa og 
Brønderslev var samlet for 
at debattere det fremtidige 
puslespil for at få en evt. ny 
kommunestruktur.
 -Vi afventer nu et udspil 
fra regeringen og Christi-
ansborg om, hvor mange og 
hvilke nye opgaver vi skal 
løse, og dermed hvilken 
størrelse kommunerne skal 
have fremover, siger 
Aabybros borgmester Ole 



Lykkegaard Andersen (V).
  Han mener ikke, at 
mødet gav afklaring for nye 
storkommuner.
 -Lige nu mangler vi afkla-
ring og et udspil fra 
Christiansborg. Derfor var 
der ikke så meget at tale 
om på vores møde, tilføjer 
Ole Lykkegaard Andersen 
om forsamlingen, hvor 
Fjerritslev Kommune ikke 
var inviteret til at deltage.
  Alligevel fandt Ole 
Lykkegaard Andersen det 
vigtigt at deltage i mødet 
med de andre borgmestre.
 -Vi sagde ja til invitatio-
nen for ikke at være 
afvisende. Såfremt vi fra 
centralt hold får at vide, at 
kommunerne skal have en 
størrelse på cirka 50.000 
indbyggere, så er et 
samarbejde med Pandrup, 

Brønderslev, Brovst og 
Løkken/Vraa kommuner jo 
vores eneste mulighed, 
hvis vi ikke må blive lagt 
sammen med Aalborg, 
siger borgmesteren.
  Han forudser, at kommu-
nereformen vil betyde, at 
kommunerne vil få tilført 
få nye opgaver som 
specialundervisning, og 
derfor skal op på 20-
30.000 indbyggere for at 
kunne løfte opgaverne.
  Desuden vil de på denne 
måde blive økonomisk og 
fagligt mere bæredygtige.
 -En anden mulighed er, at 
amterne bliver større end i 
dag, og man så lader kom-
munerne lægge sig 
sammen ad frivillighedens 
vej med tiden, siger han.
  Tidligere har et flertal i 
byrådet i Aabybro sendt et 

høringssvar til Kommuner-
nes Landsforening.
  Først og fremmest mener 
flertallet, at Aabybro Kom-
mune ikke behøver blive 
større, end den er i dag. Og 
først når de nye opgaver er 
klarlagt, vil det overveje, 
om det er hensigtsmæssigt 
med et samarbejde, og i 
givet fald skal det ske med 
de omkringliggende 
kommuner.
  Flertallet anbefaler den 
brede amtsmodel med kom-
muner med ca. 20.000 ind-
byggere og peger ikke læn-
gere kun på en 
Jammerbugtkommune. 
Viceborgmester Jørn 
Krogsgaard (V) og Ole 
Legaard (V) har særstand-
punkter og anbefaler den 
brede kommunemodel.

SF: Skattestop bag besparelse
SVÆRDSLAG: Ideologier pudset af, da forældre ville have forklaring 
på skolebesparelse
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 02.04.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Ideologierne
blev pudset af, da omkring 
200 forældre og elever på 
Aabybro Skole onsdag 
aften gik i protestmarch og 
afleverede cirka 350 
underskrifter mod 
besparelser på skolen til 
byrådet.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
prøvede at forklare 
byrådets 
muligheder, og det førte til 
et udfald fra Erik Ingerslev 
(SF) mod den siddende 
regerings skattepolitik. 
Han mener, den betyder, 
at kommunerne er tvunget 
til at spare.

  Ole Lykkegaard 
Andersen
fortalte de mange 
fremmødte, at 
kommunen er 
tvunget til at få 
budgettet til at 
balancere.
 -Og vi har stort 
set kun fire områder at 
spare på, nemlig skoler, 
ældre, børnepasning og 
kultur, sagde han.
 -Vi har forsøgt at sprede
besparelserne ud over alle 
områder, sagde 
borgmesteren og pegede 
på, at kommunen 
investerer mere end ti mio. 
kr. i skolens bygninger.
  Men Erik Ingerslev (SF) 
fremhævede, at hans parti 
stemte imod skolebesparel-

sen.
 -Den var for 
stor. Vi ville i 
stedet hæve 
grundskylden 
for at finde 
pengene. Vi 
føler os ikke 
forpligtiget af 

regeringens skattestop, 
sagde han.
 -Vi har fået at vide, at der 
venter os alle 
skattelettelser for ni mia. 
kr. til juni. Hvis vi sagde 
nej til det og gav kom-
munerne pengene, så ville 
Aabybro Kommune få 1,8 
mio. kr. sagde han med 
hentydning til den samlede 
skolebesparelse i 
kommunen på 1,5 mio. kr.
 -Derfor er spørgsmålet, 

om vi vil have flere penge 
til det offentlige, eller om vi 
vil have flere penge til 
vores private forbrug. Det 
er I med til at bestemme 
ved at pege på, hvilken 
regering I vil have. Dermed 
er I inddirekte med at til 
bestemme, om der skal 
spares i Aabybro eller ej. 
Jeg synes, det er en hån 
mod de besparelser, vi har 
været nødt til at 
gennemføre i 
kommunerne, at der nu 
kommer ni mia. kr. i 
skattelettelser oven i de tid-
ligere skattelettelser, sagde 

Erik Ingerslev.
  Karlo Jensen (V) tilføjede, 
at den første store 
kommune-besparelse kom 
i 1993, og den gang havde 
SF indflydelse på den førte 
politik.
 -Og lige siden har 
kommunerne måttet spare 
og spare, og det er træls, 
sagde han.
  Eva Rytter (S) afslørede, 
at det havde været en svær 
beslutning for 
Socialdemokratiet at 
stemme for 
skolebesparelsen under 
forhandlingerne om budget 

2004, som fandt sted i 
efteråret.
 -Vi var nødt til at få bud-
gettet til at hænge samme, 
og SF har også tidligere 
stemt for skolebesparelser, 
sagde hun.
  Borgerlisten i Aabybro 
havde også stemt for.
 -Det er ligesom et hus-
holdningsbudget. Vi kan jo 
ikke låne til vore forbrug. 
Ovenikøbet har vi ikke mu-
ligheden for at øge indtæg-
terne, da vi ikke må sætte 
skatten op, så vi kan ikke 
give flere penge til 
fællesskabet, sagde hun.

"Det er en hån mod de 
besparelser, vi har været 
nødt til at gennemføre i 
kommunerne, at der nu 
kommer ni mia. kr. i skat-
telettelser".

Erik Ingerslev (SF)

Penge til borgernes ønskeliste
UDMØNTNING: Foreløbig er en halv million frigivet fra den ny 
udviklingspulje
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 03.04.2004

Af Martin Frandsen 

  AABYBRO: Et enigt byråd 
besluttede onsdag aften at 
frigive 505.000 kroner fra 
udviklingspuljen på en 
million kroner for at følge 
op på nogle af de ønsker, 
der kom frem på forårets 
borgermøder i alle 
lokalsamfund.
 Dog er der endnu ikke sat 
midler af til ønsket om lys 
rundt om søen i Aabybro 
samt et medborgerhus.
  Men det skyldes udeluk-
kende, at ønskerne endnu 
ikke er tilstrækkeligt kon-
krete, ligesom man ikke 
ved, hvad det vil koste at 
opfylde ønskerne, gjorde 
både Eva Rytter (S) og 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V) det klart.
Opdelt i tre kategorier
Efter borgermøderne og 
opfølgende møder med de 
lokale erhvervs- og 

borgerfor-
eninger er 
ønskerne fra 
lokalsam-
fundene blevet 
inddelt i tre 
kategorier.
  Den første er 
med ønsker, som skal 
løses via kommunens 
almindelige drift. Kategori 
to omfatter ønsker, som 
skal opfyldes med midler 
fra puljen, mens den sidste 
kategori er for ønsker, som 
afventer fremtidens be-
slutninger.
 -Vi er tilfredse med, at det 
sættes igang og håber, at 
det vil være med til at 
skabe aktivitet i 
lokalsamfundet, som også 
skal være med til at løfte 
opgaverne, sagde Erik 
Ingerslev (SF).
  Karl Schrøder undrede 
sig over, at der for 
Birkelses vedkommende 
intet er nævnt om 
lystanlægget.

 -Det mangler et 
løft, og det er sted, 
hvor mange 
Birkelseborgere 
samles til bl.a. 
fodbold, sagde han
  Ole Lykkegaard 
Andersen svarede, 

at hverken på borgermødet 
i Birkelse eller på det 
opfølgende møde med 
Birkelse Håndværker- og 
Borgerforening blev dette 
ønske nævnt, hvilket Karl 
Schrøder ikke var enig i.
  Midlerne fra puljen er for-
delt med 45.000 kroner til 
Nørhalne og 100.000 
kroner til Biersted.
  Ønsker i Birkelse skal op-
fyldes med 75.000 kroner, 
mens der på Gjøl afsættes 
35.000 kroner.
  Aabybro afventer som 
sagt at få penge.  
Derudover er der afsat 
250.000 kroner til en land-
distriktspolitik, kommende 
konferencer og borgermø-
der samt evt. uddannelser.

"Lystanlægget mangler et 
løft, og det er sted, hvor 
mange Bir- kelse-borgere 
samles til blandt andet 
fodbold."

Karl Schrøder (S)



Priser på at vedligehold af de grønne områder
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 01.05.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Der er nu sat 
pris på, hvad de forskellige 
kommunale institutioner 
skal betale for at få 
vedligeholdt de grønne 
områder.
  Dog har kommunen til-
ført institutionerne midler 
til den nye udgift.
 -Det er fint, vi nu får en 
ægte prissætning på, hvad 
det koster at holde de 
grønne områder, så 
''kunderne" kan se, hvad 
det koster, og om de vil 
entrere med andre, siger 
Ole Legaard (V).
  Partifællen Finn Kornum 

vil dog gerne have, at insti-
tutionerne har mulighed 
for at skifte entreprenør 
mere end én gang om året.
  Det er en tredje partifælle 
dog ikke enig i.
 -Det er nødvendigt af 
hensyn til planlægningen 
samt ansættelse og 
opsigelse af mandskab. 
Det vil stadig i høj grad 
være kommunens 
gartnerafdeling, der vil ud-
føre arbejdet, og de er bun-
det af, at mandskabet har 
opsigelsesvarsler på et 
halvt år, sagde borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V).
 -Også private firmer teg-
ner kontrakter for en 

sæson, tilføjede han.
  Desuden gjorde Erik 
Ingerslev (SF) opmærksom 
på, at ikke alle områder 
var regnet med i 
prissætningen.
 -For eksempel får 
kloakforsyningsområdet 
også udført opgaver af 
kommunens 
gartnerafdeling. Har de 
også fået tilført midler til 
de nye udgifter, spurgte 
han.
  Jørn Krogsgaard (V), for-
mand for teknisk udvalg, 
måtte erkende, at pengene 
ikke er tilført det område, 
men tilføjede at det selvføl-
gelig vil ske.

Modstand mod nye regler for tilskud
ANLÆG: Folkeoplysningsudvalget skal nu høres
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 02.05.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: De nye regler 
for kommunalt tilskud til 
byggeri af nye haller og an-
dre foreningslokaler mødte 
på byrådsmødet modstand 
og blev ikke vedtaget, men 
sendt til høring i 
Folkeoplysningsudvalget.
  Kritikken går på, at 
reglerne er ukonkrete og 
uretfærdige. Der var ellers 
lagt op til, at den 
automatiske regel om, at 
foreningerne skal stille 
med 25 pct. af finansierin-
gen til nye anlæg - for at få 
kommunalt tilskud til 
resten af beløbet - falder 
bort.
  I stedet skal der tages 

stilling fra gang til gang, og 
foreningerne skal komme 
med mindst 25 
procent af 
finansieringen, 
men skal 
muligvis lægge 
et endnu større 
beløb.
  Forslaget er 
nemlig, at byrådet fra sag 
til sag skal vurdere, hvor 
stort behovet er for 
byggeriet, og hvor stor 
foreningens finansiering 
skal være.
  Det fik panderynkerne 
frem hos Lars C. Larsen 
(S).
 -Det er betænkeligt, at vi 
skal sidde centralt og 
vurdere, hvor stor en 
procentdel den enkelte 

forening skal yde. 
Foreningerne kan ikke 

være tjent med, 
at de ikke ved, 
hvor mange 
penge de skal 
rejse, sagde han.
  Han frygter, der 
lægges op til, at 
de initiativrige 

foreninger risikerer ikke at 
få et kommunalt tilskud, 
fordi de selv kan stille med 
mange penge, mens den 
inaktive forening læner sig 
tilbage og håber på 
kommunens hjælp.
 -Og hvor stort et overskud 
skal en forening have, før 
det spiller ind på finan-
sieringen, spurgte han.
  Inge Pedersen (S) 
bakkede ham op.

  Det er dog kun de 60.000 
kroner, der allerede øre-

mærket til at udarbejde en 
politik, som skal fremme 

de forskellige 
lokalsamfunds styrker.

 -Vi skylder foreningslivet, 
at det bliver hørt. Det kan 
ikke være rimeligt, at de 
ikke ved på forhånd, hvor 
mange penge de skal spare 
op til et byggeri. Det er 
ikke retfærdigt, sagde hun.
 -Vi taler om frivilligt ar-
bejde, og dette kan være 
med til at tage initiativet 
væk fra foreninger, og det 

er en kultur, som tager 
mange år at opbygge, 
sagde hun.
  Grethe Dragsbæk anbefa-
lede, at reglerne blev sendt 
til høring i 
Folkeoplysningsudvalget 
med opbakning fra Erik 
Ingerslev (SF).
 -Men vi vil aldrig opnå et 
resultat, som er retfærdig 

for alle, og dette lægger op 
til, at byrådet kan komme 
med en vurdering. Vi 
undgår en automatik og 
skal hver gang se på det 
konkrete behov, sagde 
han. Karlo Jensen (V) 
sagde, det er nødvendigt, 
der sker en prioritering, da 
der ikke er råd til alle øns-
kerne.

"Foreningerne kan ikke 
være tjent med, at de 
ikke ved, hvor mange 
penge de skal rejse."

Lars C. Larsen (S)

Institutioner bestemmer selv over lønnen
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 02.05.2004

AABYBRO: Allerede 1. 
januar fik børnehaver og 
andre kommunale 
institutioner mere ansvar 
og frihed for deres egne 
budgetter med indførelse 
af lønsumsstyring, men 
først i byrådet onsdag blev 
de sidste detaljer om at 
overføre beløb fra år til år 
vedtaget.
 -Hovedprincippet i løn-
sumsstyringen er rigtig. Vi 
har på mange dialogmøder 
med institutionerne fået 
mange roser for den 
økonomiske 

decentralisering, som giver 
dem mulighed, frihed og 
ansvar. Og det giver et 
større ejerskab, sagde 
Karlo Jensen (V), formand 
for kulturudvalget.
  Institutionerne kan nu 
selv bl.a. råde over 
lønbudgetter.
 -Jeg synes, vi er nået 
langt på dette område, og 
vi har førertrøjen på, sagde 
han.
  Men Lars C. Larsen (S) 
pointerer, at dette kun kan 
blive effektivt, såfremt 
byrådet kommer med gode 
mål og rammer, som kan 
blive to gode værktøjer 

for institutionerne.
  Det fik Ole Leegaard (V) 
til at advare mod at lægge 
for meget kontrol ind i de 
opstillede mål og 
rammerne, mens Erik 
Ingerslev (SF) er i den 
anden grøft.
 -Vi skal omvendt passe 
på, at vi ikke laver så 
udvandede mål og 
rammer, at ingen ved hvad 
der står i dem. De skal 
derimod kunne fortælle in-
stitutionerne, hvordan 
byrådet vil have tingene til 
at køre politisk, sagde han.

Holger K. og fornyelsen
FREMAD: Holger K. Nielsen forsøger med ny bog at forny SF, men de 
gamle diskussioner  rykker han ikke afgørende ved
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 06.05.2004

Af Martin Hein

KØBENHAVN: Hvad skal vi 
egentlig med venstre-
fløjen?
  Det har SFs formand Hol-
ger K. Nielsen tænkt 
tanker om op til SF's 
landsmøde i weekenden. 
Tankerne er blevet til en 
bog, som kommer på 
mandag - sent nok til, at 
landsmødedeltagerne ikke 

får den læst, men tidligt 
nok til, at den kan sætte 
dagsorden op til landsmø-
det.
  I denne uge har der 
derfor stået Holger på det 
hele. Han har taget turen 
rundt i alle medier og tager 
beredvilligt imod i sit 
hjørnekontor på 
Christiansborg.
 -SF's rolle er at skabe en-
gagement og begejstring 
om en forandringspolitik 
med fokus på 

retfærdighed, lighed og 
frihed, fortæller Holger K 
Nielsen om visionen for 
fremtidens SF, og 
fortsætter:
 -Den politiske diskussion 
er alt for ideforladt, og jeg 
tror, folk er trætte af det. 
Jeg savner næsten Uffe 
Ellemann-Jensen, som i 
det mindste sagde, hvad 
han mente.
  Holger K. Nielsens 
analyse bygger på en 
selverkendelse. SF var 



-Hvis man ikke kan klare diskussionerne, så skal man ikke være i politik. Jeg har en bred 
ryg, siger Holger K. Nielsen, som i øvrigt ikke har nogen planer om at trække sig.                       
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simpelthen alt for ringe til 
at sætte egen dagsorden 
under den social-
demokratiske regering.
 -Vi står for en forand-
ringsdagsorden, men vores 
støtte til Socialdemokrater-
ne gjorde os til 
systembevarende. Ved 
sidste valg var det 
højrefløjen, der stod for 
fornyelsen, og os, der stod 
for det bestående, og det er 
jo helt uholdbart, siger 
Holger K. Nielsen.
Værdikamp
Det smerter især Holger K. 
Nielsen, at det er Anders 
Fogh Rasmussen, der er 
løbet med værdikampen.
  Her burde venstrefløjen 
have været meget mere syn-
lig, for Holger K. Nielsen er 
enig med statsministeren i, 
at egentlige ændringer i 
samfundet kun kommer, 
hvis folks værdier ændrer 
sig. Derfor skal det også ta-
ges alvorligt, når Anders 
Fogh Rasmussen vil tale 
værdier.
 -Anders Fogh er i gang 
med en pendant til Maos 
lange march. Han har ikke 
opgivet sine tanker fra 
socialstat til minimalstat, 
men først vil han ændre 
folks holdning. 
Venstrefløjen har 
traditionelt stået stærk i 
værdikampen, men det er 
jo ikke sådan, at vi har 
vundet. Der er stadig stor 
udstødning, dårligt miljø 
og ulighed i samfundet, 
siger Holger K. Nielsen.
  SF vil derfor blæse til 
kamp for det gode liv.
 -Det handler om, at men-
nesket ikke bare skal være 
en lille brik i systemet. Der 
skal være mulighed for at 
bruge sit engagement og 

have indflydelse på eget 
arbejde.
  Midlet er den gamle tanke 
om økonomisk demokrati 
kombineret med mere ind-
flydelse. Helt konkret fore-
slår Holger K. Nielsen, at 
medarbejderne skal have 
kontrollen over pengene til 
efteruddannelse. Det vil 
sikre, at kompetencerne 
bliver  udviklet, og hvis 
virksomhederne inddrager 
medarbejderne i ledelsen, 
så vil de også sørge for at 
uddanne sig i den rigtige 
retning
 -I mange moderne virk-
somheder er man i gang 
med for eksempel 
aktieoptioner, men der er 
også mange virksomheder, 
hvor folk er ansat på helt 
traditionelle vilkår. Vi skal 
sørge for, at vi ikke får en 
opsplitning i samfundet og 
sikre livslang læring for 
alle, siger han.
  SFs formand vil også ger-

ne ramme en tyk pæl gen-
nem myten om, at arbejds-
løshed er uundgåelig. Hvis 
folk ikke kan få et job hos 
det private erhvervsliv, så 
må det offentlige træde til, 
mener Holger K. Nielsen. 
Han peger på, at der er 
nok at lave med nedslidte 
skoler og dårlig 
ældrepleje.
 -Vi bruger 20 milliarder til 
passiv forsørgelse af de 
arbejdsløse. De penge 
kunne vi dele ud til 
lokalområdet, som kan 
bruge dem, der hvor der er 
behov, siger han.
Kulturmøde
Fornyelsen stopper dog ved 
indvandrerdebatten.
  For tre år siden fik Holger 
K. Nielsen læst og 
påskrevet, da han op til 
landsmødet forsigtigt 
forslog, at der er nogle 
problemer i mødet mellem 
danskere og indvandrere, 
som SF skulle kigge på. 

Det fastholder han i bogen, 
men hvis det skulle give 
problemer, så kan han på 
landsmødet bede folk om 
at slå koldt vand i blodet 
og læse hele bogen 
mandag.
  Partiet har da også flyttet 
sig på området. Der er ved-
taget et integrationsudspil, 
og SF er kommet så langt, 
at det er ok at sige, at der 
er et problem, men 
konkrete løsninger på 
tvangsægteskaber og 
ghettodannelse er ikke god 
tone. Holger K. Nielsen slår 
godt nok til lyd for at 
sprede indvandrerne, så 
koncentrationen ikke bliver 
alt for stor i boligområder 
og skoler.
 -Der er tale om et socialt 
problem, men hvis 

balancen tipper, så er det 
ikke godt for nogen. 
Danskerne er pragmatiske, 
og det er noget, der skal 
løses af folk med fingeren 
på pulsen, men jeg har 
ikke nogen patentløsning, 
siger han.
  Med andre ord, så skal 
problemerne, som trods alt 
er der, løses lokalt, men 
hvis det står til SF, så skal 
der ikke laves nogen 
lovgivning. Holger K. 
Nielsen indrømmer da 
også, at den model godt 
kan sender problemet 
direkte tilbage til 
politikerne, når de lokal 
begynder at lave løsninger.
  Netop indvandrerdebatten 
er et godt eksempel, at 
fornyelse i SF ikke sker fra 
den ene dag til den anden. 

Holger K. Nielsen erkender, 
at det nogle gange godt 
kan være irriterende, at det 
er så svært at flytte partiet, 
men betoner hellere den 
positive side af de seje 
debatter.
 -Der har altid været en 
levende debat i SF. Vi er 
ikke topstyredc som Dansk 
Folkeparti. Vi har en 
anden tradition, men det 
er ikke en svaghed. Det er 
en god tradition, fordi det 
ansporer folk. Hvis man 
ikke kan klare 
diskussionerne, så skal 
man ikke være i politik. 
Jeg har en bred ryg, siger 
Holger K. Nielsen, som i 
øvrigt ikke har nogen 
planer om at trække sig.
 -Jeg sidder fint, hvor jeg 
sidder.

Fløjkampe uden fornyelse
LANDSMØDE: SF skal igen finde ny formand, og fløjkrigen fortsætter
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 06.05.2004

KØBENHAVN: SF skal på 
weekendens landsmøde fin-
de sin tredje næstformand 
på kun to år.
  Senest er det den unge 
Mette Feifer, som har 
kastet håndklædet i 
ringen. Hun vil ikke give 
nogen forklaring på 
opsigelsen, men i partiet er 
der bred enighed om, at 
hun ikke længere ville stå 
model til kampen mod det 
bestående.
  Hun tilhører SFs EU-
kritiske børnebande, der 
forsøger at trække SF 
længere mod venstre. 
Folketingsmedlem Morten 
Homann er på samme fløj, 
og han begræder hendes 
farvel.
 -Jeg synes, det er ærger-
ligt, at gode næstformænd 

vælger at bruge deres tid et 
andet sted. Hvis det bliver 
et generelt billede, at unge 
med noget at byde på 
vælger SF fra, så bliver det 
et problem, siger han.
  På den EU-positive forny-
erfløj er der derimod ikke 
mange tårer over Mette 
Feifers farvel. Her er de 
glade for, at SF nu er på 
vej mod et mere hjerteligt 
forhold til EU, og hvis det 
koster en næstformand i 
ny og næ, så er det spillets 
regler.
 -Mette Feifer går efter po-
litisk uenighed, fordi 
børne-banden ikke kan 
komme igennem med deres 
synspunkter, og det er jo 
fair nok. Jeg synes ikke, 
det er et alvorligt problem. 
Jeg kan godt forstå, at 
man ikke vil sidde som 

næstformand, hvis man 
ikke kan vinde gehør for 
for sine synspunkter, siger 
Margrethe Auken.
I vadestedet
Anne Grete Holmsgaard er 
enig, men nedtoner i det 
hele taget fløjsnakken.
 -Der vil altid være nogen, 
der er uenig i 
hovedlinjerne. For 10 år 
siden var det mig, der var 
uenig, men nu er mange af 
mine holdninger blevet 
SF's politik, siger hun.
  Imens de to fløje strides 
og magtforholdet med 
jævne mellemrum skifter, 
sidder Holger K. Nielsen 
trygt på formandsposten. 
Det er ham, der tegner 
partiet og skaber 
fornyelsen, mens fløjene 
neutraliserer hinanden, og 
det er ikke en holdbar si-



  Op til SF's landsmøde, 
hvor der - igen - skal 

vælges ny næstformand, 
har vi spurgt tre af partiets 
nordjyske folkevalgte, 
hvorfor det er så svært at 

holde på næst- 
formændene i SF - og om, 
hvor partiet i øvrigt efter 
deres mening står lige nu.

Thomas Krog, 
amtsrådsmedlem

  SF bevægede sig sidste år 
til EU- landsmødet i 
retning af at være mere po-
sitiv over for EU. Jeg tror 
dog ikke, vi i de kommende 
år bliver mere positive. 
Tværtimod. SF's modstand 
vil være mere central.
- Jeg er helt sikker på, at 
SF vil beholde ØMU-
forbeholdet. Der er nok 
heller ikke opbakning til, 
at EU skal udvikle sig til 
en militær stormagt.

Erik Ingerslev, 
byrådsmedlem, Aabybro

  Der er ingen tvivl om, at 
der har været nogle 
politiske uover-
ensstemmelser, siden der 
har været en del 
udskiftning på næst-
formandsposten. Én ting 
er at være uenig med sine 
politiske modstandere, 
noget andet er sine 
partifæller, og det er noget 
sværere. Jeg kender dog 
ikke den konkrete årsag.
 -Jeg tror ikke, vi får et 
særlig godt valg 13. juni. 
Det bekymrer mig meget, 
at vi nok ikke får så 
mange stemmer, fordi vi er 
blevet for EU-venlige. 
Desuden er der mange af 
vores vælgere, som mener, 
vi ligner de andre partier 
for meget.

Mogens O. Madsen, 
byrådsmedlem, Nibe

  Det er svært at gen-
nemskue, hvorfor næstfor- 
mændene i SF's hoved-
bestyrelse ikke holder ret 
længe, men der er måske 
noget galt med arbejdskli-
maet. Måske føler man, at 
man ikke har så meget ind-
flydelse i hovedbestyrelsen 
på den aktuelle politik, si-
den man giver op efter så 
kort tid.
-Jeg er sikker på, at SF vil 
stå fast på ØMU-
forbeholdet, men jeg kan 
godt forestille mig, at SF 
har en konkurrent i 
Junibevægelsen op til 
Europaparlamentsvalget.

  Fornyerne eller "Blåt 
hold": Blokken er EU-
positiv og har det seneste 
års tid for alvor fået vind i 
sejlene. Tidligere levede de 
en hensygnende tilværelse 
og mistede op gennem 
90'erne markante profiler 
som Christini Antorini og 
Steen Gade. I dag tegnes 
de i folketingsgruppen af 
Margrethe Auken og Anne 
Grete Holmsgaard, mens 
Villy Dyhr står på spring i 
kulissen. Fløjen har på det 
seneste tiltrukket mange 
unge SF'erne, og 
modstanderne beskylder 
dem for at ville gøre SF til 
et Radikalt Venstre 2.

•  Traditionalisterne: Vil 
helst beholde SF, som SF 
altid har været. Var 
tidligere i direkte 
opposition til fornyerne, 
men i folketingsgruppen 
har de to fløje nærmet sig 
hinanden kraftigt. Det er 
her ledelsen sidder med 
Holger K. Nielsen og Aage 
Frandsen som frontfigurer.

•  "Børnebanden" eller den 
nye venstrefløj: Gruppen 
var i vælten indtil for nylig, 
men har ikke rigtig fået 
noget ud af kampen for at 
trække SF længere ud på 
venstrefløjen. De to 
seneste næstformænd har 
været en del af 
børnebanden, men har 

ikke fået den ønskede 
indflydelse. Børnebanden 
er EU-kritiske og ser 
gerne, at SF komme med 
konkrete bud på, hvordan 
for eksempel 
indvandrerproblemerne 
skal løses. De beskyldes af 
modstanderne for at være 
reaktionære. I Folketinget 
er de repræsenteret af 
Morten Homann.

•  Uden for bande: SF har 
selvfølgelig også en række 
medlemmer, der ikke 
definerer sig i forhold til 
nogen fløje. I Folketinget 
har Kamal Qureshi og 
Kresten Touborg formået 
at holde sig væk fra de in-
terne slagsmål

TRE FRAKTIONER

tuation i længden, mener 
hovedbestyrelsesmedlem 
Peter Goll, fra 
børnebanden.
 -SF står i et vadested. Vi 
skal vælge om vi vil være 
Det Radikale Venstre nr. to 
eller et venstrefløjsparti.  
Det vadested har vi stået i i 

lang tid, og det er usundt 
for partiet. Vi skal have en 
afklaring, og jeg håber det 
blive en ny venstrefløj, 
men kun med en afklaring 
kan SF blive et stærkt 
parti, siger han.
  Foreløbig er der dog ikke 
udsigt til afklaring. Til gen-

gæld er der udsigt til en af-
klapsning af børnebanden. 
Holger K. Nielsen tager den 
bagvedliggende ballade 
med sindsro.
 -Jeg er meget fortrøst-
ningsfuld, når det kommer 
til generationsskiftet, siger 
han blot.

Nordjyderne og SF



Ingen gennemgående vej
RÅDHUSPARKEN: Efter lang tids politisk spil er der fundet en løsning
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.05.2004

Af Troels Donnerborg

AABYBRO: Der bliver 
ingen gennemgående 
vejforbindelse mellem 
Toftevej og Aaby Søndre 
Gade. Økonomiudvalget 
har efter et møde med 
bygherren Troels Hjortlund 
fraveget den eksisterende 
lokalplan. Den sagde 
nemlig, at der skulle gå en 
vej ned igennem 
boligområdet i 
Rådhusparken fra Toftevej 
til Aaby Søndre Gade. 
Økonomiudvalget frygtede, 
at en gennemgående vej vil 
skabe for meget trafik ned 
igennem boligområdet.
 -Holdningen var, at det 
ikke var så godt med gen-
nemgående veje, fordi de 

vil blive brugt af for 
mange, siger borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V).
Boligformand hørt
Formanden for 
andelsboligforeningen i 
Rådhusparken er ifølge 
Borgmesteren blevet hørt i 
sagen og ønsker ikke den 
gennemgående vej ned 
igennem boligområdet. 
Rådhusparken vil fortsat 
blive betjent af den 
eksisterende vej, mens de 
nye boliger på 
Rådhustorvet vil blive be-
tjent af vejen forbi 
rådhuset eller direkte fra 
Aaby Søndre Gade.
  Hele spørgsmålet om lo-
kalplan og en 
gennemgående vej kom op, 
da der blev arbejdet på, at 
lave en anden vej på den 

anden side af rådhuset. 
Den skulle også gå fra 
Toftevej, skråt over 
parkeringspladsen og ned 
til Aaby Søndre Gade. Den 
skulle have forbindelse til 
den såkaldte bagvej til 
Rådhuset. Det ville Erik 
Ingerslev (F) og Jørgen 
Hellum (S) ikke være med 
til. De mente, man skulle 
holde sig til en oprindelige 
lokalplan og ønskede 
sagen i byrådet. Det kom 
den, og senere besluttede 
økonomiudvalget, at Ole 
Lykkegaard og Erik Ingers-
lev skulle holde et møde 
med bygherren. Det er 
altså det møde, der nu har 
resulteret i, at der ingen 
gennemgående vej er 
kommet.

Imod større svinefarme nær boliger
GRISERI?: Mindretal efterlyser principel debat om udvidelser af 
svinebrug
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 02.06.2004

Af Martin Frandsen 

GJØL: En udvidelse af 
svineproduktionen på 
Nørredigevej 64 fører til en 
principiel debat om, hvor 
store svinefarme der må 
være nær beboede 
områder. Det ønske har et 
mindretal i teknisk udvalg, 
mens et flertal finder det 
underligt, og 
svineproducenten har en 
forklaring på ønsket om at 
gå fra 150 til 360 
dyre-enheder.
  Nordjyllands Amt skal gi-
ve en evt. tilladelse efter at 
have foretaget en 

VVM-redegørelse for at 
klarlægge, hvordan det vil 
påvirke miljø og 
omgivelser. Men kom-
munen skal også høres.
 -Det sker for at høre, om 
vi har andre ideer. Det har 
vi ikke, og derfor undrer de-
batten, siger Jørn 
Krogsgaard (V), formand 
for teknisk udvalg og en af 
fire V- folk for udvidelsen.
  I mod er Jørgen Hellum 
(S), Karl Schrøder (S) og 
Erik Ingerslev (SF).
 -Det er en voldsom forøg-
else af produktionen, og 
det er ikke smart med 
store svinefabrikker nær 

beboede områder. Vi skal 
derfor råbe vagt i gevær og 
ikke kritiktløst give 
tilladelser, siger Erik 
Ingerslev.
 -Svinefarmene er efter-
hånden blevet så store, at 
der er tale om fabrikker og 
ikke almindeligt landbrug. 
Derfor skal vi finde andre 
placeringer til denne 
industri og ikke bare lade 
dem bygge ud, hvor der 
findes landbrug i forvejen. 
Der er behov for en 
principiel og 
landsdækkende debat, og 
det kræver, at vi gør 
indsigelse lokalt, siger han.

  Jørn Krogsgaard undrer 
sig.
 -Vi vil give svinefarmene i 
Aabybro Kommune samme 
mulighed for at udvikle sig, 
som andre steder i landet. 
Desuden vil amtets VVM-
redegørelse afdække miljø-
forholdene, siger han.
  Det er Brian Rom Peder-
sen, der søger om udvidel-
sen. Han oplyser, der er 
150 meter til nærmeste 
nabo.

 -Men vi vil ikke have flere 
grise. Vi vil beholde samme 
antal som idag. Vi har 
siden 1998 haft 330 søer 
og sælger smågrise med en 
vægt på 33 kg. Det vil vi 
stoppe med og gøre grisene 
færdige selv. Vi vil sælge 
dem til slagtning når de 
vejer 100 kg. Afsætningen 
af smågrise er alt for 
ustabil. Nogle gange går vi 
nærmest og jokker i dem, 
fordi vi ikke kan komme af 

med dem, siger han.
  Ændringen betyder en 
større mængde gylle og der-
for behovet for tilladelse til 
flere dyre-enheder.
 -Men vores ansøgning er 
betinget af, at Han Herreds 
Biogasanlæg bliver opført 
og aftager vores gylle. 
Ellers har vi ikke jord nok 
til en udvidelse, forklarer 
han.

11 bestemmer fremtiden
STRUKTUR: Seks byrådsmedlemmer peger på Aalborg - 
eller selvstændighed
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 11.08.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Endnu har 
byrådet ikke formelt stemt 
om Aabybros fremtid i det 
ny kommunale landkort. 
Men alle 
byrådsmedlemmer har 
givet deres mening til 
kende på et lukket 
temamøde, oplyser 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V).
  Et flertal på 11 peger på 
en ny kommune med 
Aabybro, Brovst og 
Pandrup har tænkt sig at 
bruge majoriteten til at 
arbejde henimod denne 
løsning.
  Men seks medlemmer fra 
Venstre, 
Socialdemokrartiet og SF 
står tilbage med ønsker om 
enten at bevare Aabybros 
selvstændighed eller fusion 
med Aalborg.
  Tre af de seks kan til nød 
gå ind for en 
Jammerbugtkommune, 
når det nu ikke kan være 
anderledes, mens den 
anden halvdel vil giftes 

med Brovst, og kun Brovst.
  Karlo Jensen (V), Finn 
Kornum (V) og Jørgen Hel-
lum (S) havde alle gerne 
set, at Aabybro havde 
benyttet sig af den 
såkaldte kattelem til at 
forblive selvstændig, mens 
de tre byrådsmedlemmer 
fra kommunens østligste 
område, Nørhalne, går ind 
for sammenlægning med 
Aalborg. Det er Jan Ander-
sen (V), Inge Pedersen (S) 
og Lars Jacobsen Hasager 
(SF).
 -Kulturelt, arbejds- og 
uddannelsesmæssigt er vi 
knyttet til Aalborg, særligt i 
Nørhalne, begrunder Jan 
Andersen sin holdning.
  Men han er villig til at føl-
ge flertallet, når nu 
Aalborgmodellen ikke ser 
ud til at være levedygtig og 
bakker som 2. prioritet op 
om en Jammerbugt-
kommune i en eller anden 
udformning, ligesom Finn 
Kornum
  Den holdning møder 
modstand hos Karlo 
Jensen, Lars Jacobsen 
Hasager, 

Jørgen Hellum og Inge 
Pedersen. De har 
sammenlægning med 
Brovst og kun Brovst som 
2. prioritet.
 -Der har været meget po-
lemik med Pandrup, der 
orienterer sig mod 
Brønderslev, siger Inge 

FORDELINGEN
• For en kommune med 
Aabybro, Brovst og 
Pandrup er Ole 
Lykkegaard Andersen 
(V), Jørn Krogsgaard (V), 
Birger fischer (V) Ole 
Leegaard (V),
Annemie Pedersen (V),
Aage Toftegaard (V), Eva 
Rytter  (S) Lars C. 
Larsen (S), Karl 

Schrøder (S), Grethe 
Dragsbæk (Å) og 
Erik Ingerslev 
(SF).
• For 

sammenlægning 
med Aalborg er Jan 
Andersen (V), Lars 
Jacobsen Hasager (SF) 
og Inge Pedersen (S)
• For en fortsat 
selvstændig Aabybro 
Kommune er Karlo 
Jensen (V), Finn Kornum 
(V) og Jørgen Hellum (S)

FAKTA



Pedersen.
  Hun frygter, det får 
betydning for et 
samarbejde mellem 
Aalborg og en fremtidig 
Jammerbugt-kommune.
  For sikkert er det, at en 
Jammerbugtkommune 
også med 30.000 
indbyggere bliver nødt til 
at samarbejde med andre 
for at løse de nye opgaver, 

der også følger med 
strukturforliget.
 -Når Pandrup ser så me-
get mod Brønderslev kan 
det betyde, at Pandrup vil 
have et samarbejde mellem 
en Jammerbugt-kommune 
og Brønderslev eller måske 
endda Hjørring, siger Inge 
Pedersen.
 -Og det er den forkerte 
retning. Aabybro er inden-

for uddannelse, kulturliv 
og arbejdsmarked vendt 
mod Aalborg, som også er 
åbne over for et sådan 
samarbejde, siger hun.
  Også Jørgen Hellum og 
Karlo Jensen vil nøjes med 
ægteskab med Brovst ud 
fra den begrundelse, at det 
vil betyde færrest mulige 
ændringer i forhold til 
idag.

Borgmester-brev med ønske om afklaring
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 11.08.2004

Til venstre er det borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V), der nu vil have en melding fra sine borgmester-kollegaer ved Jammerbugten.

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Byrådet i 
Aabybro har slået en streg 
i sandet, og flertallet på 11 
af 17 medlemmer peger på 
et fællesskab med Brovst 
og Pandrup i en ny 
kommune som løsning på 

kravene i strukturforliget.
  Og for at skabe skred i 
tingene har borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
skrevet til sine kollegaer i 
Brovst og Pandrup.
Ud af busken
Han beder dem arbejde 
henimod en afklaring af 
Brovst og Pandrups ønsker 

for det nye kommunale 
landkort, selv om Aabybro 
byråd endnu ikke formelt 
har foretaget en 
afstemning om 
spørgsmålet.
 -Vi kan jo ikke blive ved 
med at vente. Nogle af os 
er nødt til at komme ud af 
busken, hvis der skal 

Nej, nej og atter nej til forslag
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 21.08.2004

AABYBRO: Aabybro vil ik-
ke være med i stor-
kommune med Pandrup, 
Brønderlsev, Brovst og 
Løkken/Vraa. Det har 
byrådet i Aabybro endnu 
en gang understreget.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
henviste til en 
pressemeddelse fra 
Pandrups borgmester 
Flemming Jansen (V) om at 
danne en kommune, der 
kan blive et kraftcenter i 
Nordjylland og tiltrække 
medarbejdere i 

konkurrence med det 
øvrige kommunale 
landskab.
 -Vi ser ikke os selv i den 
rolle. Vi skal ikke sammen 
med Brønderslev være i 
konkurrence med det 
øvrige kommunale 
landskab. Vi er en del af 
Aalborgs opland, og 
afhængig af, hvordan det 
går i Aalborg, siger Ole 
Lykkegaard Andersen.
  Aabybro er 31. august in-
viteret til møde i Pandrup 
for at diskutere 
mulighederne for en 
storkommune. Erik 

Ingerlsev (SF) stiller 
spørgsmål ved nødvendig-
heden af dette møde.
 -Der er ingen grund til 
yderligere debat om en 
storkommune. Det har vi 
tidligere flere gang 
tilkendegivet overfor 
Flemming Jansen. Jeg kan 
ikke forstå, det skulle være 
nødvendigt at sige en gang 
til, slet ikke når også 
Brønderslev og 
Løkken/Vraa har meldt fra 
overfor tanken, siger Erik 
Ingerslev.

skred i tingene, og senest 
til nytår skal vi jo have 
fundet frem til en ny 
kommune, forklarer Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
henvendelsen.
 -Der er jo mange ting og 
konstellationer, der skal 
overvejes, tilføjer han.
  Prioriteringen i Aabybro 

Byråd viser, der er stor op-
bakning til en ny 
kommune med Brovst, 
Pandrup og Aabybro 
kommuner, står der bl.a. i 
brevet.
  Det vil nemlig give en bæ-
redygtig ny kommune, som 
både hænger naturligt sam-
men, og som kan udvikle 

sig.
  Desuden henstiller Ole 
Lykkegaard Andersen i bre-
vet til, at der hurtigst 
muligt sker en tilsvarende 
afklaring i Brovsts og 
Pandrups byråd, eller der i 
det mindste bliver taget 
stilling til Aabybro byråds 
ønske.

Formelt frieri til naboer
VEDTAGET: Et dusin i byrådet peger på 
Jammerbugten som ny kommune
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 27.08.2004

JAMMERBUGTEN
• For stemte Ole 
Lykkegaard(V), Jørn 
Krogsgaard (V), Birger Fischer 
(V), Aage Toftegaard (V), 
Annemie 
Pedersen (V). Jan Andersen 
(V),

Ole Leegaard (V), Eva 
Rytter (S), Lars C. 
Larsen (S), Karl 
Schrøder, Grethe 
Dragsbæk (Å) og Erik 
Ingerslev(SF).

• Imod Karlo Jensen (V), Finn 
Kornum (V), Jørgen Hellum (S) 
og Lars Hasager (SF). 
Afbud: Inge Pedersen (S).

Forhandlingsudvalget er Ole • 
Lykkegaard Andersen, Ole 
Leegaard, Aage Toftegaard, 
Finn Kornum, Eva Rytter, Lars 
C. Larsen, Erik Ingerslev.

FAKTA

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Efter lang debat 
og uenighed internt i parti-
erne besluttede et flertal på 
12 i byrådet på det åbne 
møde onsdag at gøre frieriet 
til Brovst og Pandrup om at 
indgå i en ny stor-kommune 
til et formelt forslag.   
  Spørgsmålet skulle dog til 
afstemning, og Karlo Jensen 
(V) krævede, at der først 
skulle stemmes om et ægte-
skab mellem kun Aabybro 

og Brovst ud fra den 
betragtning, at det vil gøre 
mindst skade på 
demokratiet, nærheden 
og det folkelige islæt. 
Men Karlo Jensen var 
eneste stemme for, mens 
Lars Jacobsen Hasager (SF), 
Jørgen Hellum (S) og Finn 
Kornum (V) alle undlod at 
stemme.
  Flere omtalte dog Aaby-
Brovst Kommune som et al-
ternativ, såfremt Pandrup 
ikke vil være med.
  Derimod stemte oven-
nævnte firkløver imod 



flertallets beslutning om at 
arbejde for en 
Jammerbugt-kommune 
med Aabybro, Brovst og 
Pandrup.
  En anden erklæret mod-
stander af tanken, Inge Pe-
dersen (S) , havde meldt 
afbud til byrådsmødet, og 
Jan Andersen (V) opgav sin 
modstand og føjede sig til 
flertallet.
 -Det er ejendommeligt, at 
byrådet skal beslutte, 
hvem vi vil arbejde 
sammen med, når vi ikke 
ved, hvad vi skal 
samarbejde om, hvad det 
vil koste, eller hvad det vil 
betyde for vores borgere, 
sagde Jan Andersen.
 -Det er træls, at Aabybro 
Kommune ikke kan 
fortsætte, men med en 
Jammerbugtkommune kan 

vi forhåbentligt få en lige 
så stærk oplandskommune 
til Aalborg, som vi har i 
dag, sagde Jan Andersen.
  Samtidig blev det beslut-
tet, at økonomiudvalget 
skal være 
forhandlingsudvalget og 
udpege deltagerne, når 
Aabybro 31. august er 
inviteret til Pandrup for at 
debattere den fremtidige 
kommunestruktur.
  Men generelt var der en 
trist stemning i byrådet 
onsdag aften og vemod 
over at skulle stemme for 
en nær nedlæggelse af 
Aabybro Kommune.
  Kun Venstres Ole 
Legaard og Jørn 
Krogsgaard kunne tale 
varmt for den ny struktur 
og så visioner i ideer som 
de mener vil udvikle 

kommunen. Omvendt 
kaldte partifællen Finn 
Kornum strukturreformen 
for regeringens makværk. 
Og Jørgen Hellum syntes 
ikke at kunne få et svar 
på, hvor denne udvikling 
vil komme, eller hvad det 
ville koste.
  Det er første gang, 
byrådet træffer en 
beslutning uden at vide, 
hvad det vil koste, sagde 
han.
  Lars Hasager fandt det 
beskæmmende, at 
kommuner er nødt til at 
indgå tvangsægteskaber 
med hinanden istedet for 
at blive af kærlighed.
Karlo Jensen (V) kaldte det 
hele for «Kejserens nye 
klæder». Han mener nemlig 
ikke, at kommunerne reelt 
får nye opgaver.

Vil øge grundskylden
BUDGET: Alternativet er at tage pengene i 
kommunekassen
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 15.09.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Både SF og 
Socialdemokratiet vil på by-
rådsmødet i aften foreslå, 
at kommunen hæver 
grundskylden med tre 
promille, eller at der tages 
penge i kommunekassen 
for at få budget 2005 i 
balance.
  Politikerne har fundet og 
er enige om besparelser for 
cirka tre millioner kroner, 
men der skal stadig findes 
to millioner.
  Og det bør ske uden 
yderligere nedskæringer 
mener både SF og 
Socialdemokratiet.
  Det vil give en indtægt på 

2,5 millioner kroner at 
hæve grundskylden med 
tre promille.
 -Nu har vi skåret i servi-
cen og sparet de seneste 
tre år. Det er ikke rimeligt, 
at vi skal blive ved med at 
lade den offentlige sektor 
finansiere et øget privat 
forbrug. Besparelser i det 
offentlige har betalt den 
skattelettelse, som vi fik til 
privat forbrug i foråret, 
mener Erik Ingerslev (SF).
  Han finder det beskæm-
mende, at der ikke er 
penge til at tage nye 
ønsker ind på 
driftsbudgettet og mener, 
det er tiden til at øge 
indtægterne for kom-
munen.

BUDGET 2005

•Biblioteks-fillialerne i 
Biersted, Birkelse, 
Nørhalne og Gjøl skal 
slåes sammen med 
skole-biblioteker. Det 
giver besparelse på 

driften på
150.000 kr. årligt 
og en halv mio. kr. 
for salg af fillialer.

•En pulje på 1 
mio. kr. til 

sygedagpenge er 
opgivet. Men indsatsen 
øges med 350.000 kr.

•Beløbet til fleksjob 
reduceres fra 1 mio. kr. til 
650.000 kr.

•Der spares 300.000 kr. 
på teknisk udvalgs 
område.

•Skattecenter Aabybro 
skal spare 300.000 kr, 
Aabybros andel er 
107.000 kr.

FAKTA

 -Uanset hvilken nabo-
kommune, vi går sammen 
med i den nye 
kommunestruktur, så 
kommer de 
nuværende Aabybro-
borgere til at betale mere i 
skat fremover, siger han.
  Alternativet kan være at 
finde de to millioner kroner 
i kassebeholdningen, som 
er stor nok
 -Vi kunne jo tidligere i år 
beslutte at tage toppen af 
kassebeholdningen og 
bruge den til investeringer, 
siger Erik Ingerslev.
  Også Socialdemokratiet 
går ind for en højere 
grundskyld eller at finde 
pengene i kassen, men Eva 

Rytter (S) peger på, at alle 
muligheder for besparelser 
endnu ikke er debatteret 
færdig, og hun forudser 
modstand fra Venstre, når 
det gælder en højere 
grundskyld.
 -Vi mangler stadig at blive 
færdige med at diskutere 
muligheden for at spare på 
administrationen på 
rådhuset samt en 
omlægning af dagpleje-
distrikter og skole-
buskørslen, siger hun.
Dagpleje-distrikt
Socialdemokraterne er 
imod spareforslag på det so-
ciale område.
  Det gælder højere pris på 
mad til pensionister og en 

ringere service i 
hjemmeplejen. Ydermere 
kan der være brug for 
penge til nye tiltag som en 
demenspolitik og til 
specialundervisning.
  Trods forventet modstand 
mod en højere grundskyld 
fra Venstre mener både SF 
og Socialdemokratiet, at 
muligheden for et bredt for-
lig er realistisk.
 -Det er så få penge, vi skal 
finde, at vi bør kunne blive 
enige og i stedet kan kon-
centrere os om større 
udfordringer, siger Eva 
Rytter med henblik på 
kommunalreformen.

Afviser øget grundskyld
BUDGET: Alle enige om, at bredt forlig er inden for rækkevidde
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.09.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Det bliver ikke 
en højere grundskyld, som 
skal være med til at 
finansiere de knapt to mio. 
kr., som politikerne nu 
skal finde for at få budget 
2005 til at hænge 
sammnen. Det står klart 
efter Venstres meldinger 
fra på byrådsmødet 
onsdag.
  Erik Ingerslev (SF) indled-
te med at foreslå en højere 
grundskyld, at tage penge i 
kommunekassen, at finde 
en smule besparelser eller 
en kombination af alle tre 
muligheder og fik 
opbakning af 
Socialdemokratiet.
 -Der er efterhånden meget 
snævre rammer for at blive 
ved med at spare på de 
samme områder. Så en mu-
lighed er at tage af kassen 

og fordele skattebyrden 
mere rimeligt via 
grundskylden, sagde Eva 
Rytter (S)
  Selv om Venstres flertal 
ikke afviste at tage af 
kassen, så vil Venstre ikke 
bryde skattestoppet.
 -Vi risikerer at komme til 
at tilbagebetale den 
indtægt, vi får ud af det, og 
der er stadig muligheder 
for 
besparelser, sagde Karlo 
Jensen (V).
  Han peger på, at mange 
kommuner vil hæve 
skatten, og dermed bliver 
det svært at overholde 
aftalen mellem regeringen 
og Kommunernes 
Landsforening om at 
skatten på landsbasis ikke 
må stige. Sker det alligevel, 
så kommer de kommuner, 
som har hævet skatten, til 
at betale halvdelen af 
beløbet tilbage, mens de 

øvr
ige 

kommuner skal betale 
resten.
 -Derfor anbefaler Venstre, 
at vi følger reglerne om 
skattestoppet, sagde Karlo 
Jensen og var nysgerrig ef-
ter, om grundskylden 
skulle stige for at nærme 

JORDSKAT
•Aabybro Kommune skal 
spare i alt fem mio.kr. og 
har fundet de tre.
•SF og Socialdemokratiet 
foreslår at øge grund-

skylden med tre 
promille fra 12 til 
15. Det giver en 
indtægt på 2,5 
mio.kr. Venstres 
flertal siger nej.

•Aabybro er på vej ind i 
en Jammerbugtkommune 
med Brovst og muligvis 
Pandrup.
•Grundskylden i Brovst er 
i år på 12 promille.
•I Pandrup er den 18,9 
promille, og der synes 
flertal for en stignig 
næste år.

FAKTA



sig niveauet i 
nabokommuner i 
forbindelse med 
oprettelsen af en ny 
kommune.
 -Nej. Men indenfor per-
sonskatten er der loft over 
trækprocenten, så derfor 
kommer personer med de 
højeste indtægter ikke til 
at betale mere, hvis vi 
sætter personskatten op. 
Den rammer derimod 
personer med de lavere 
indkomster. Derfor er 
grundskylden mere fair, og 
flere Venstre-ledede 

kommuner sætter den 
også i vejret, forklarede 
Erik Ingerslev.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
oplyste, at selvom der igen 
i år skulle spares, så er 
driftsbudgettet for næste 
år alligevel 20 millioner 
kroner større end i år, og 
det må da betyde bedre 
service. Men Erik Ingerslev 
var ikke enig.
 -Borgerne får ikke bedre 
service for alle pengene. 
Eksempelvis skal en del af 
de penge gå til to 

fratrædelsesgodtgørelser til 
kommunale chefer, som 
stopper på åre-
målskontrakt, pointerede 
SFeren.
  Dog var der bordet rundt 
enighed om, at et bredt for-
lig bør være en mulighed, 
da der i forvejen er enighed 
om besparelser for cirka 
tre millioner kroner, 
hvorfor de sidste to 
millioner kroner ikke bør 
kunne bliver en for-
hindring.

Forældre afgør forslag
BUDGET: Forældrebestyrelse beslutter om dagplejedistrikter skal 
ændres
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 21.09.2004

AF Martin Frandsen 

AABYBRO: Forældrebesty-
relsen for den kommunale 
dagpleje får den afgørende 
indflydelse, når det skal be-
sluttes, om de fem 
nuværende 
dagplejedistrikter skal 
samles til bare tre eller ej.      
Forældrebestyrelsen 
mødes torsdag for at 
udarbejde et høringssvar 
til forslaget, som kan give 
en årlig besparelse på 
400.000 kroner for 
Aabybro Kommune.
  Og politikerne har på for-
hånd besluttet sig for at 
rettet sig efter bestyrelsens 
svar, uanset om det bliver 
et ja eller nej.
  I forbindelse med for-
handlingerne om budget 
2005 var et af forslagene til 
besparelser nemlig at 
lægge dagplejedistrikterne 
sammen, så Aabybro og 
Birkelse bliver til ét, 

Biersted og Nørhalne til et 
andet og Gjøl forbliver et 
selvstændigt distrikt.
  Og det skulle have været 
et af elmenterne i i budget 
2005, som har opbakning 
fra alle partier i byrådet.
Ikke varm på ideen
Men Socialdemokratiet og 
SF strittede imod og har 
nu fået Venstre med på 
ideen om, at forældre-
bestyrelsens mening skal 
være afgørende.
 -Forslaget var ikke or-
dentligt gennemarbejdet. 
Derfor skal vi ikke have 
det med i budgettet. Vi er 
nødt til at høre 
forældrebestyrelsen og lade 
forslaget afhænge af deres 
tilbagemelding, siger Eva 
Rytter (S).
  Samme opfattelse ligger 
lige for i SF, der som ud-
gangspunkt ikke er særlig 
varm på ideen.
 -Der kan blive tale om, at 
forældre skal transportere 
deres børn til og fra 
pasning over store 

afstande, siger Erik 
Ingerslev.
 -Derfor mener vi, at det 
kræver et positivt svar fra 
forældrebestyrelsen, hvis 
vi skal gå ind for denne 
ændring, siger han.

INDFLYDELSE
•Forældrebestyrelsen for 
den kommunale dagpleje 
skal torsdag beslutte om 
dagplejedistrikterne skal 
ændres. Dermed er der 
direkte indflydelse.
•Samme bestyrelse 

holder valg tirsdag 
aften på Aabybro 
Rådhus. Der skal 
vælges 
repræsentanter fra 

alle lokalsamfund 
samt de fem grupper i 
Aabybro.
•Bestyrelsen er nu 
formand Lene 
Bundgaard, næstfor-
mand Helle Standhave, 
Louise Skov, Helle Rom 
Poulsen, John 
Rasmussen, Rikke Brlx, 
Mette Drustrup Sønder 
og Mads Abildgård.

FAKTA

  Erik Ingerslev peger på, 
at mens det ikke behøver 
at have den store 
betydning, at man skal 
aflevere sit barn i 
Nørhalne, når man bor i 
Biersted og arbejder i 
Aalborg, så kan den 
omvendte situation få stor 
indflydelse på hverdagen.
 -Og i Aabybro har vi slået 
os op på, at vi ikke alene 
har pasningsgaranti, men 

også et decentralt 
pasningssystem, så man 
kan få passet sit barn i det 
område, man bor i, siger 
han.
  Dog kan en ændring af 
distrikterne betyde en 
større sikkerhed i 
ansættelsen for 
dagplejerne, som med 
større distrikter ikke bliver 
så sårbare overfor faldende 
børnetal i de mindre 

lokalsamfund.
 -Men vi har den opfattelse, 
at vi primært skal tage 
hensynet til forældre, siger 
Erik Ingerslev. 
  Forældrebestyrelsen hol-
der møde om forslaget 
torsdag aften, og derfor 
optræder det ikke som en 
besparelse i budget 2005, 
der i øvrigt samler 
stemmer fra alle 17 
byrådsmedlemmer.

KORT STATUS
•Aabybro og Brovst har 
allerede indgået 
ringforlovelse, men 
afventer stadig om Pand-
rup vil deltage i bryllupet.

•Pandrup mangler 
at vælge mellem 
frieri fra 
Jammerbugten og 
fra Brønderslev.  
•Meningsmålingen i 
Pandrup gav 

nemlig ikke noget klart 
resultat, og der er derfor 
ekstra byrådsmøde 
torsdag 30. september.
•Fjerritslev har endnu 
ikke meldt klart ud, men 
mulighederne 
indskrænkes hurtigt ef-
terhånden, som de andre 
kommuner finder 
sammen.

FAKTA

Måske rum til Fjerritslev
STRUKTUR: Ny dansepartner kan give diskussion om musikken
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 23.09.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Fjerritslev som 
en mulig partner i en ny 
Jammerbugtkommune kan 
betyde, at Aabybros 
fremtid skal diskuteres en 
gang til.
  Byrådet i Aabybro har 
nemlig ikke taget stilling 
til, om Fjerritslev skal 
indgå i en ny 
Jammerbugtkommune, og 
umiddelbart vækker mu-
ligheden ikke begejstring.
  Spørgsmålet er blevet ak-
tuelt, fordi Fjerritslevs 
vestlige naboer i Thy tøver 
med at indgå partnerskab. 
Ydermere er Aars ikke 
meget for, at Fjerritslev 
skal med i en 
Himmerlandsmodel sam-
men med også Farsø og 
Løgstør.
  Det har fået Fjerritslevs 
borgmester Otto Kjær Lar-
sen til i NORDJYSKE at pe-
ge på et medlemsskab i en 
Jammerbugtkommune, 
som den mest realistiske 
løsning. Desuden 
foretrækker han personligt 
en model med Aabybro, 

Brovst, Fjerritslev og 
Pandrup.
  Men den udmelding kom-
mer efter lang tids tøven 
fra Fjerritslev byråd, og i 
mellemtiden har Aabybro 
og Brovst begge peget på 
et samarbejde eventuelt 
sammen med Pandrup, 
såfremt de vil.
  Faktisk mødes økonomi-
udvalgene fra Brovst og Aa-
bybro tirsdag for at tage 
første spadestik til en ny 
fælles kommune.
 -Men vi har i byrådet i Aa-
bybro ikke taget stilling til 
en deltagelse af Fjerritslev, 
og vi er også nødt til at 
høre Brovsts og Pandrups 
holdning, siger borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V).
 -Personligt ser jeg ikke det 
store problem i, at Fjer-
ritslev går med, siger han, 
men medgiver, at den geo-
grafiske afstand kan blive 
et problem.
 -Derfor har Aabybro byråd 
i første omgang også peget 
på en kommune med Aa-
bybro, Brovst og Pandrup 
som en naturlig geografisk 
enhed, siger Ole 

Lykkegaard Andersen.
  Også den socialdemokra-
tiske byrådsgruppe i Aaby-
bro er forbeholden.
 -Der er delte meninger i 
vores gruppe på grund af 
den geografiske afstand, og 
der er tvivl om, vi har til-
strækkeligt 
sammenhørighed med 
Fjerritslev, siger Eva Rytter 
(S), men hun tilføjer, at 



Det handler kommunens budget for 2005 om:
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE  08.10.2004

•Skatteprocenten er 
uændret 21 og grundskyl-
den uændret 12 promille.

•Der regnes med indtægt 
på 1,7 mio. kr. fra salg af 
Kærvej 11, Holtebakkevej 
23 og byggegrunde.

•Der oprettes en 
billedskole.

•Demente i eget hjem skal 

have hjælp i form af en 
udvidet demenspolitik.

•Administrationen skal 
spare 400.000 kr.

•Biblioteksfilialerne i 
Nørhalne og Biersted 
sælges. Filialerne flyttes 
ligesom i Birkelse til de 
lokale skoler.

•Fritterbørnehaven lukker 
pr. 1 januar. Special-

SFOen Solsikken flytter fra 
Kærvej 11 og ind i den 
tidligere børnehaves 
lokaler.

•Aabybro Skole skal fortsat 
renoveres, og indenfor en 
kort årrække samles på 
Kattedamsvej. I den 
forbindelse skal Aabybro 
Hallen udvides med en 
træningssal, som skolen 
også kan benytte.

17 smil bag budgettet
2005: Et historisk enigt byråd glade for økonomisk spådom
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 08.10.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: PÅ bare tyve 
minutter og med bare en 
enestes afstemning vedtog 
et historisk enigt byråd i 
Aabybro onsdag aften 
budgettet for 2005.
  Politikerne pointerede, at 
budgettet ikke indeholder 
skattestigning og for første 
gang i mange år indeholder 
budgettet heller ikke 
besparelser på servicen. 
Tværtimod er der sat 
penge af til nye ønsker, og 
der er stadig råd til et 
anlægsbudget på 15 mio. 
kr.
 -Vi har undgået at skulle 
reducere servicen, men vi 
har måttet foretage nogle 
omlægninger. Det er et 

godt budget, sagde 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V).
Ingen takststigninger
Han fremhævede det også 
på baggrund af, at det 
faktisk indeholder en 
realvækst på grund af 
stigende udgifter til ledige.
  Alligevel er det muligt at 
sætte penge af til 
oprettelsen af en 
billedskole for børn og til 
en øget indsats for de-
mente.
 -Det er vi meget glade for, 
og budgettet er uden takst-
stigninger. Endelig øger vi 
indsatsen for folk på  
overførselsindkomster, 
sagde den 
socialdemokratiske 
gruppefører Eva Rytter.
  Hendes kollega hos SF, 

Erik Ingerslev, hæftede sig 
også ved oprettelsen af en 
billedskole, som styrker 
børne- og 
ungdomspolitikken.
 -Vi er overordentligt til-
fredse med budgettet. Vi 
fastholder vore 
dagplejedistrikter og 
dermed den store 
tilfredshed, der er med 
vores kommunale dagpleje, 
sagde han.
Aabybro Skole samles
Og alle fremhævede de 
fortsatte investeringerne i 
Aabybro Skole, som inden-
for en kort årrække skal 
samles på Kattedamsvej, 
og dermed skal 
vestafdelingen på Kærvej 
lukkes.
 -Det er flot, vi tør marke-
re, at vi fastholder renove-

Fjerritslev jo ikke får lov til 
at ligge som en isoleret 
kommune, når stregerne er 
tegnet.
  Også Erik Ingerslev me-
ner, at Fjerritslev ligger i 
periferien.
 -Jeg har ikke noget imod, 

at Fjerritslev kommer med, 
men de ligger langt fra alt, 
og det bliver en kommune 
med stor geografisk 
afstand, siger han.
 -Vi er ikke indstillet på at 
gøre noget for at få 
Fjerritslev med, men vi vil 

omvendt heller ikke afvise 
dem. Det er et dårligt 
udgangspunkt for et nyt 
samarbejde, at In-
denrigsministeriet bliver 
nødt til at sige, at vi skal 
tage Fjerritslev. Så skal vi 
hellere selv først sige ja, 

ringen af Aabybro Skole, og 
at vi overfor den nye kom-
munestruktur viser, at vi 
har sat arbejdet i gang og 
ønsker at fastholde det 
også under den ny 
struktur, sagde 
viceborgmester Jørn 
Krogsgaard (V)
  Eneste smule malurt i bæ-
geret kom fra en ellers til-
freds Grethe Dragsbæk (Å).
  Hun huskede på, at der 
var kommet skriftlige 
henvendelser fra personale 

i Fritterbørnehaven i 
Aabybro, der som følge af 
budgettet skal lukkes 1. 
januar, og fra biblioteks-
personalet, som gerne vil 
vide, hvordan den ny 
struktur skal føres ud i li-
vet.
Lukning af institutioner
Det er nemlig meningen, at 
filialerne i Birkelse, 
Biersted og Nørhalne skal 
lukkes og i stedet have 
base på de lokale skoler. I 
budgettet er emnerne 

nemlig ikke konkretiseret.
 -Det er meningen, at vi 
sammen med personalet i 
Fritterbørnehaven og 
sammen med personalet 
på bibliotekerne skal finde 
ud af, hvordan det skal 
gøres, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen og 
blev suppleret af par-
tifællen Karlo Jensen.
 -Vi skal drøfte det på 
næste kulturudvalgsmøde.

Enig om grønt areal
KILE: Rådhusparken kan beholde petanquebane og flagstang
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 25.10.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Beboerne i den 
nye Rådhusparken i 
Aabybro vil gerne kunne 
udnytte det grønne areal 
ud mod Toftevej til bl.a. at 
kunne spille petanque og 
lavet en afgrænsning af 
området.
  Men i følge lokalplanen 
skal området være en del 
af den gennemgående 
grønne kile på Toftevej, og 
området skal bevare 
indsigten til naboen, 
rådhuset.
  Derfor har teknisk 
udvalgs formand, Jørn 
Krogsgaard (V), og 
næstformand, Erik 
Ingerslev (SF), holdt et mø-
de med grundejerforenin-

gen Rådhusparken.
  Beboerne kom med et 
forslag til et kompromis, 
som teknisk 
udvalg nu har 
accepteret.
 -Men det er på 
betingelse af, 
at der ikke 
kommer 
indsigelser 
under den kommende 
nabohøring, hvor alle, der 
grænser op til Rådhuspar-
ken, skal høres, siger Jørn 
Krogsgaard.
  Forslaget er, at 
bøgehækken ud mod 
Toftevej får lov til at blive 
stående på betingelse af, at 
den ikke bliver højere end 
60 centimeter, oplyser 
Jørn Krogsgaard.
 -Desuden skal det fortsat 
være muligt på sigt at 

anlægge den planlagte sti 
gennem området, og 
kommunen skal ikke stå 

for den fremtidige 
vedligeholdelse af 
området, siger 
han.
  Flagstangen får 
også lov til at 
blive stående og 
petanquebanen 

skal omkranses af højst 
2,5 meter høje 
opstammede løvtræer samt 
et max. 1,2 meter højt 
buskads.
  En del af arealet nærmest 
husene ud mod Toftevej bli-
ver beplantet med stauder, 
og der skal være valmuer, 
kornblomster og kløver. En-
delig skal der i græsarealet 
plantes to klaser med hver 
tre opstammede træer.

"Det er på betingelse af, 
at der ikke kommer indsi-
gelser under den 
kommende nabohøring."

Jørn Krogsgaard (V)

Den ny kommune er vendt mod Aalborg
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 09.11.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Den ny kom-
mune ved Jammerbugten 
vil også med Fjerritslevs 

deltagelse være vendt mod 
Aalborg og satse på Region 
Aalborg Samarbejdet. 
Det understreger Erik 
Ingerslev (SF) om fremtiden 
for den ny kommune med 

Aabybro, Brovst, Pandrup 
og Fjerritslev.
 -Aabybro, Brovst og 
Pandrup har sammen be-
sluttet, at vi er vendt mod 
Aalborg, og når der ved 



" Vi vil have  Fjerritslev 
med. Geografisk kan vi få 
et problem, men det kan 
ikke være anderledes."

Erik Ingerslev (SF): 

20-års fødselsdag i SF Aabybro
AabybroPosten 10.11.2004

SF Aabybro bliver 20 år og 
holder fødselsdag med 
åbent hus i Fælleshuset på 
Torvestræde lørdag den 13. 
november, alle politiske og 
øvrige interesserede er 
meget velkomne til at 
mødes med SF Aabybros 
byrådsmedlemmer og 
organisationsfolk til en 
snak om for- og fremtid i 
en lokal progressiv 
partiforening. Til 
fødselsdagen er også 
indbudt tidligere 
folketingsmedlem Ebba 
Strange, der var med til 
den stiftende 
generalforsamling på den 
daværende Aabybro Kro og 
igen gæst på foreningens 
10 års fødselsdag. Ebba 
Strange vil fortælle lidt om 
sin politiske periode i 
folketinget der var præget 
af et vidende og sympatisk 
politisk parløb med Gert 

Petersen. Forhåbentlig får 
vi også en orientering om 
hendes nuværende aktive 
pensionisttilværelse. His-
torisk set har SF Aabybro 
været i en god politisk 
udvikling, allerede ved 
første opstilling til 
kommunalvalget i 1986 
kom SF's Erik Ingerslev i 
byrådet med efterfølgende 
genvalg i alle perioder og 
ved de seneste to valg, 
sammen med Lars 
Hasager. Ved samtlige de 
valg har der været 
stemmemæssigt fremgang, 
så SF Aabybro nu 
præsenterer 12% af 
Aabybro kommunes 
vælgere. Et flot og 
respekteret politisk arbejde 
er kendetegnet for 
byrådsgruppen og dets 
politiske bagland. For-
eningen har løbende 
udgivet medlemsblade, 
lavet en valg cd-rom ved 

det seneste valg og har sin 
egen hjemmeside på - 
www.sf-aabybro.dk - hvor 
de væsentligst oplysninger 
om valg, personer, politisk 
program og meget mere er 
tilgængelig. Vil du vide 
mere om SF Aabybro, 
møde Ebba Strange eller 
bare ha' en snak med 
lokale politikere og 
baglandet - er du meget vel-
kommen.

20 år med politik
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE  12.11.2004

Ebba Strange med til at fejre SF i Aabybro

AABYBRO: SFs Partiforen-
ing i Aabybro kan ikke læn-
gere kalde sig for en 
teenager, da

partiforeningen nu fylder 
20 år. Det fejrer SF med 
åbent hus i Fælleshuset i 
Torvestræde i Aabybro.
  Det sker lørdag 

NORDJYSKE 
STIFTSTIDENDE 27.11.2004

■  MAGT: SF mener, at det 
forretningsudvalg, som 
skal være med til at 
forhandle indhold i den 

nye storkommune, har for 
ukonkrete opgaver. 
Aabybros repræsentanter 
er Ole Lykkegaard 
Andersen (V) og Eva Rytter 
(S). Ingen af dem er 

intereseret i, der er en 
usikkerhed. Derfor 
besluttede byrådet at tage 
emnet op, når den politiske 
styregruppe mødes i 14. 
december.

Frit valg for ældre koster kroner
DEBAT: Udliciteringen kræver mere fleksibilitet end kommunen kan 
opfylde, mener SFer
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.12.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Udlicitering på 
ældreområdet koster 
Aabybro Kommune godt 
600.000 kroner, mener 
Erik Ingerslev (SF), som 
kritiserer regeringens 
ordning med frit valg for 
ældre.
  Den betyder, at ældre selv 
kan vælge, om de vil have 
det offentlige eller et privat 
firma til at udføre 
rengøringsopgaverne i 
hjemmet eller den 
personlige pleje.
  Det koster ikke den ældre 
noget, og den private udby-
der får samme pris for 
arbejdet, som det offentlige 
har regnet ud, at den 
offentlige service koster.
 -Problemet er bare, at 
kommunen skal stå klar 
med et beredskab fra dag 
ét, hvis den ældre 
pludselig vælger at skifte 
tilbage fra privat til 
offentlig service, siger Erik 
Ingerslev.
  Han henviser til årets 3. 
budgetopfølgning, der 
viser, at Biersted 
Storkøkken har tjent 

370.000 kr. færre end 
budgetlagt på sin madord-
ning til områdets 
pensionister, fordi flere af 
dem har valgt at få mad fra 
en privat leverandør.
  Ialt otte ældre har valgt at 
få udført rengøring af et pri-
vat firma, og en enkelt har 
fået hjælp til den 
personlige pleje fra et 
privat firma.
 -Vi har tidligere sagt, at 
det frie valg vil koste 
penge, og vi må nu give en 
tillægsbevilling på godt 
600.000 kr. Og det skyldes 
ikke konkurrence på 
området, da prisen er den 
samme for den private og 
den offentlige service, der 
også har samme niveau, 
siger Erik Ingerslev.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
mener, at kommunen må 
tilpasse sig 
efterspørgslen.
 -Hvis du driver et privat 
firma, er du også nødt til 
at være fleksibel og 
tilpasse din 
medarbejderstab til 
efterspørgslen, siger han.
  Men det er ikke muligt i 
dette 

tilfælde, mener Erik 
Ingerslev,
 -Kommunen kan jo ikke 
fyre medarbejdere, fordi en 
enkelt person vælger at få 
et privat firma til at stå for 
hjælpen til den personlige 
pleje, siger han.

folkeafstemngen i 
Fjerritslev var flertal for at 
gå sammen med os, så må 
det betyde, at de går ind 
for et fortsat og et 
udbygget samarbejde i 
Region Aalborg. Det er det 
mest fornuftige og det mest 
logiske, og der skal ikke 
rejses tvivl om det, fordi 
Fjerritslev træder med i 
den ny kommune, siger 
Erik Ingerslev.
 -Selv om der var 47 pro-

cent af borgerne i 
Fjerritslev, som ved 
folkeafstemningen 
pegede på at gå 
sammen
med Thisted, så er den 
ny kommune vendt 
mod Aalborg, 
understreger han.
  Han vil anbefale et ja i 
Aabybro Byråd til 
Fjerritslevs deltagelse i en 
ny kommune.
 -Vi vil gerne have Fjerrits-

lev med, 
det har 
ligget i 
kortene, 
at det 
ville være 
det mest 
naturlige. 

Geografisk får vi måske et 
problem, vi kommer til at 
dække et stort areal, men 
det kan ikke være 
anderledes, siger han.

eftermidag, hvor SFs 
tidligere folketingsmedlem, 
Ebba Strange, er inviteret 
til at komme og fortælle om 
sit politiske liv.     

  Hun var også med til 
partiforeningens stiftende 
generalforsamling. SF har 
idag to byrådsmedlemmer, 
Erik Ingerslev Larsen og 

Lars Jacobsen Hasager. 
Erik Ingerslev Larsen blev i 
1986 valgt til byrådet ved 
det første valg efter 
stiftelsen.

OVERSKRIDELSER

•Biersted Storkøkken for-
venter en indtjening 
370.000 kroner lavere 
end fastsat i budget 
2004. Det skyldes ho-
vedsagligt, at mange 

ældre vælger en 
privat leverandør 
af mad og ikke 
den offentlige 

ordning med 
madudbringning.

•Desuden benytter ni 
pensionister sig af Frit 
Valg ordningen for 
ældre. De otte har et 
privat firma til at klare 
rengøringen, mens en 
enkelt har et privat firma 
til at hjælpe med den 
personlige pleje. Det 
betyder en overskridelse 
af budgettet på 241.000 
kroner.

FAKTA



Tag flere hensyn til de nye i SFOerne
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 19.12.2004

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Det stikker i øj-
nene på Grethe Dragsbæk 
(Å), at tre SFOer overflytter 
2.775 personaletimer til 
næste år, og at der spares 
587.000 kr. på SFOerne i 
forhold til budget 2004.
 -Omregnet til en fuldtids-
stilling svarer timerne til 
375 arbejdsdage. Det er 
dumt at spare disse timer. 
De kan sagtens bruges til 
støtte af de nye børn, som 
begynder i SFOen. De 
kommer lige fra den 
beskyttede verden i bør-

nehaverne til et nyt sted, 
med nye voksne og nye 
rutiner, og de er bare seks 
år gamle, siger hun.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
afviser, at timerne spares.
 -Der er tale om, at de 
2.775 timer overflyttes til 
næste år, hvor de skal 
bruges til ansættelse af 
pædagogstuderende, siger 
han og peger på, at der er 
tale om et styringssystem. 
Antallet af børn 
bestemmer, hvor mange 
pædagogtimer der skal 
være. Hvis der kommer 
flere børn end beregnet, så 

udløser det flere timer, og 
færre børn betyder færre 
timer.
 -Hvis det her er et forslag 
om at vi skal ændre 
normeringen, så skal det 
vente, til vi skal forhandle 
om budget 2006 til 
efteråret, siger han.
  Grethe Dragsbæks ide får 
opbakning hos Erik 
Ingerslev (SF).
 -Man kan prøve at indret-
te normeringen i SFOer ef-
ter børnenes alder. Det er 
en debat værd under 
budgetforhandlingerne, 
siger han.
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