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AABYBRO: SFs gruppefor
mand i Aabybro, 57-årige 
Erik Ingerslev, melder ud, at 
han genopstiller til kommu
nalvalget til november.

Han vil dermed gerne væl
ges til en af de 27 pladser i 
byrådet for den ny storkom
mune med Aabybro, Brovst, 
Fjerritslev og Pandrup.

- Arbejdet interesserer

mig stadig, og der venter 
mange nye og store opgaver 
i at få den ny kommune til at 
hænge sammen og fungere 
som en helhed, siger han.

- Når jeg har været med til 
at anbefale denne løsning på 
strukturreformen så skal jeg 
heller ikke rende af pladsen 
og overlade arbejdet til an
dre, mener Erik Ingerslev.

Han går ind for en decen
tral struktur med den kom
munale service som børne

pasning og skoler så tæt ved 
borgerne som muligt.

- Det vil være med til at 
styrke interessen for det 
samfund, som man lever i, 
mener Erik Ingerslev.

Han har sæde i Aabybro 
byråd på 19. år og er medlem 
af økonomiudvalget, børn 
og unge udvalget samt tek
niskudvalg.

Desuden peger Erik IN- 
gerslev på at fordele ledelsen 
af de forskellige forvaltnin

gerne på de nuværende fire 
rådhuse. Og nye opgaver til 
kommunerne indenfor 
sundhed og miljø betyder, at 
det skal overvejes at oprette 
nye forvaltninger og nye po
litiske udvalg, mener Erik 
Ingerslev.

I øvrigt har SF i Aabybro 
inviteret partiforeningerne i 
Brovst/Fjerritslev og i Pand
rup til et møde 24. januar for 
at debattere oprettelsen af 
en fælles vælgerforening.
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■  VALG: I formiddag er SFs 
lokale folketingskandidat, 
Thomas Krog, at finde i Aa
bybro Centret for sammen 
med SFs byrådsrådsmedlem
mer Erik Ingerslev Larsen og 
Lars Hasager at invitere til 
en politisk snak. Tidligere i 
dene uge var kristendemo
kraternes folketinsgmedlem, 
Mogens Nørgaard Pedersen, 
Birkelse, tidligt oppe for at 
dele valgaviser ud i Vester
gade.
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Ny plads til biogasanlæg
MØDE: Kommune og amt enige om afstand på mindst en kilometer til naboer
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SØENGENE: Aabybro'
Kommune og Nordjyllands 
Amt er enig om, at Han Her
red Biogasanlæg ikke bliver 
placeret ved Sdr. Røn på Sø
engene.

Derimod arbejdes der nu 
med mulige placeringer 
længere mod syd i Søengene 
nær Gjølvej, oplyser Jørn 
Krogsgaard (V), formand for 
teknisk udvalg i Aabybro 
Kommune.

Han har sammen med ud
valgets næstformand, Erik 
Ingerslev Larsen (SF) til mø
de med formand og næstfor
mand for amtets teknik- og

miljøudvalg, Niels Kr. Kir
keterp (V) og Henrik Ring
bæk Madsen (S). Derefter 
havde politiskerne en drøf
telse med Han Herred Bio
gasanlæg.

Det sker som en opfølg
ning på amtspolitikernes be
sigtigelse af de mulige place
ringer af anlægget i Søenge
ne.

- Vi havde en god politisk 
drøftelse og er enige om, at 
anlægget skal placeres så 
langt fra naboer som muligt. 
Det betyder en afstand på 
mindst en til halvanden kilo
meter, siger Jørn Krogs
gaard.

I første omgang opererede 
Han Herred Biogasanlæg

med en placering få hundre
de meter fra nærmeste nabo, 
men det protesterede bebo
erne på Søengene over.

- Derfor har vi opgivet 
placeringen umiddelbart øst 
for Sdr. Røn, mens vil under
søge mulige placeringer 
længere mod syd i området 
ved Gjølvej, siger Jørn 
Krogsgaard.

Han understeger, at Aaby
bro Kommune regner kyst
zonen fra Limfjorden og ik
ke fra Ulvedybet, hvorfor en 
placring ved Gjølvej er mu- 
%•

- Hverken et anlæg eller 
trafikken til og fra det vil ge
nere fuglelivet ved Ulvedy
bet, der kører jo i forvejen

biler på Gjølvej. Han Her
red Biogasanlæg forventer 
en transport af gylle på 15 til 
17 lastbiler dagligt, fortæller 
Jørn Krogsgaard.

Det er også med til i første 
omgang at udelukke en mu
lig placering af anlægget i 
Sandmosen, som foreslået af 
beboerne i Søengene.

- Det er for langt væk, da 
60 procent af gyllen skal 
transporteres fra Gjøl. Det 
er hverken en rentabelt eller 
miljømæssigt forsvarlig af
stand, siger Jørn Krogs
gaard.

Det er aftalt, at Nordjyl
lands Amt nu skal prøve at 
finde en ny placering i den 
sydlige del af Søengene.
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SF har oprettet ny fælles forening" ^
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SFs tre partiforeninger i Aa- 
bybro, Pandrup og 
Brovst/Fjerritslev har ned
lagt sig selv for at gå sammen 
i en ny fælles SF-partiforen- 
ing, der skal dække den 
kommende storkommune 
med Aabybro, Borvst, Fjer- 
ritslev og Pandrup.
Det skete på en stiftende ge
neralforsamling tirsdag af
ten for at forberede sig på 
det kommende byrådsvalg 
til storkommunen i novem
ber. Og en nyvalgt bestyrelse 
skal på sit første bestyrelses
møde 6. april tilrettelægge, 
hvordan partiet får opstillet 
en række kandidater, oply
ser Uffe Lerbjerg Christen
sen, Birkelse, der er formand 
for den ny SF-forening.

I følge byrådsmedlem og 
gruppeformand for SF i Aa
bybro, Erik Ingerslev, håber 
SF at kunne opstille en liste

med ti kandidater, som re
præsenterer alle geografiske 
områder i den kommende 
kommune.

I denne byrådsperiode er 
SF dog kun repræsenteret i 
Aabybro Byråd med Erik In
gerslev - der har bekendt
gjort, at han genopstiller - 
og Lars Jacobsen Hasager, 
der endnu ikke har givet en 
melding, om han vil fortsæt
te i lokalpolitik.

Dog havde SF tidligere 
også sæde i Pandrup Byråd.

SF havde også et medlem 
af byrådet i Brovst i perio
den 1986 til 1990, hvorimod 
partiet aldrig har været re
præsenteret i Fjerritslev By
råd.

Erik Ingerslev hæfter sig 
ved, at SF i Aabybro ikke har 
haft tilbagegang ved nogle af 
valgene siden partiet stillede 
op første gang i 1984 og fik 
valgt Erik Ingerslev til byrå
det, hvor han har haft sæde 
siden. I 1998 fik partiet så

også valgt Lars Jacobsen 
Hasager. Det mener Erik In
gerslev kan overføres til den 
ny partiforening.

- Et vigtigt element i vores 
politik er at fastholde den 
decentrale struktur, hvor vi 
sikrer alle lokalsamfund et 
godt grundlag for at kunne 
videreføres i den kommende 
kommune, oplyser han.

Den ny bestyrelse skal nu i 
gang med det politiske ar
bejde.

- Vi har ønsket, at SFs ar
bejde skal afspejle den nye 
kommune som helhed, hvil
ket i høj grad understreges af 
den geografiske sammen
sætning i den nye bestyrelse, 
oplyser Uffe Lerbjerg Chri
stensen.

Den øvrige bestyrelse tæl
ler kasserer Ejvind Peder
sen, Aabybro. Orla Bentzen, 
Pandrup. Brian Andersen, 
Brovst og Ulla Schønberg, 
Fjerritslev.

25 cyklister var på protest-tur
PEDÅLTRAMP: Børn, ældre og politikere i sadlen for at få en mere sikker skolevej
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NØRHALNE: Med tre by
rådspolitikere i spidsen tro
dsede 25 cyklister i alle aldre 
tirsdag morgen kl. 07.30 den 
kraftige trafik på Bakmølle
vej og cyklede et par kilome
ter på den befærdede stræk
ning til Nørhalne Skole for

at gøre Nordjyllands Amt 
opmærksom på behovet for 
en cykelsti.

- Heldigvis havde vi det 
meste af trafikken mod os. 
Det er det eneste formilden
de ved turen, sagde Inge Pe
dersen (S) umiddelbart efter 
at have sluppet styret.

Men politikerne havde og
så prøvet turen på vej ud

mod mødestedet og havde 
en lang perlerække af biler i 
ryggen.

- Det var frygteligt. Man 
føler sig så lille. På et tids
punkt kom der en lastbil for
fra og en bag mig, og jeg hav
de lyst til at springe i grøf
ten, sagde Inge Pedersen..

Lars Hasager (SF) og Jan 
Andersen (V) kunne supple-

re med at konstatere, at bi
lerne kører alt for stærk på 
vejen, og det ér en ubehage
lig oplevelse at være cyklist 
på strækningen.

Forældre tør ikke lade de
res børn cykle i skole, og 
protest-turen var et led i for
søget på at få den knapt to 
kilometer lange cykelsti, 
som amtet forberedte til at

anlægge tilbage i 1997.
- Vi håber, at det her kan få 

amtet til at overveje sine 
prioriteringer af nye cykel
stier næste år, så vi kan få vo
res cykelsti, sagde en af ini
tiativtagerne, Ib Nielsen.

Trafiktallet er firdoblet si
den åbningen af motorvejen 
til Hirtshals. Der kører 
4.000 biler i døgnet på vejen.

■  BANKRÅD: Der blev 
valgt to nye til Spar Nord 
Bank i Aabybros bankråd på 
aktionærmødet mandag af
ten på Aabybro Ungdoms- -J) 
skole. Per Larsen og Bruno 
Mølgaard ønskede ikke at ^  
genopstille. Derimod var 
der genvalg af Poul Øster- ^  
gaard, Nørhalne,og Christi- ^  
an Jensen, Aabybro. Der " v  
var nyvalg af købmand Kim \T> 
Larsen, Aabybro, og fysio- 
terapeut Britta Walker, Aa
bybro. Det øvrige bankråd 
er Frode Larsen, Vagn Tid
selbak, Allan Jensen, Erik 
Ingerlsev og medarbejder
nes Leif Skaarup.
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