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Af Lars Termansen
lars.termansen@nordjyske.dk

NØRRESUNDBY: Beliggenhed, 
beliggenhed, beliggenhed. 

Alle kender ejendoms-
mæglerremsen om det vig-
tigste element i en god bolig-
handel, og ud fra den logik 
står Aalborg Kommune med 
en eftertragtet vare, når næ-
sten en hel vej kommer til 
salg i Nørresundby.

 Kommunen ejer det meste 
af Sydvestvej - en mindre 
sidevej til Thistedvej i byde-
len Lindholm. 

Opkøbet går tilbage til 
1980’erne, da vejen var ud-
peget som en forbindelses-
vej til motorvejsanlægget, 
hvis en 3. Limfjordsforbin-
delse skulle føres via Lind-
holm.

Tæt på centrum
Men linjeføringen blev pillet 
ud af planlægningen i 2012, 
og det betyder, at Sydvestvej 
nu er fri af de planmæssigt 
snærende bånd.

Byråd forventes inden 
sommerferien at ophæve 
arealreservationen og næste 
skridt er efter sommerferien 
at sætte to af de tre kommu-
nalt ejede ejendomme til 
salg. To andre huse på vejen 
er i privat eje.

Kommunen lokker med, at 
man kan blive husejer få ki-
lometer fra bycentrum i bå-
de Nørresundby og Aalborg, 

og at der er nærbanestation i 
Lindholm nærmest lige 
rundt om hjørnet. 

Husene er vurderet til en 
pris på cirka 1,2-1,3 mio. kr. 
Niveauet afspejler, at der ik-

ke er tale om topmoderne 
boliger. 

Nok er de gamle (fra 
1920’erne), og en ny ejer 
skal formentlig også have 
hænderne op af lommen til 
en omgang modernisering, 
men i bund og grund er hu-
sene solide nok, mener land-
inspektør Lene Dokkedal, 
Aalborg Kommune.

- Nok så interessant for 
hobbymennesker er der ved 
de to huse ret fine udhuse 
perfekte til hobbyværkste-
der, atelier, eller hvad man 
nu sysler med i sin fritid, ly-
der hendes vurdering.

Det tredje kommunalt eje-
de hus er p.t. udlejet og kom-
mer først til salg på et senere 
tidspunkt.

Også grunde til salg
Kommunen ejer også fem 
byggegrunde på vejen. De 
kommer også til salg på et 
senere tidspunkt, når en ny 
lokalplan for området er 
vedtaget.

- Vi har ikke prissat grun-
dene, men de vil formentlig 
lande et sted omkring 
600.000-800.000 kr. inklu-
sive tilslutning og moms. En 
kommende lokalplan skal 
også afdække, om man vil 
kunne bygge almindelige 
villaer, og om det også skal 
være muligt at bygge række-
huse på dobbeltgrundene, 
tilføjer landinspektør Lene 
Dokkedal.

Næsten en hel  
vej sættes til salg
BELIGGENHED: Sydvestvej i Lindholm kommer fri af snærende areal- 
reservationer til 3. Limfjordforbindelse

Sydvestvej ligger som en blind sidevej til Thistedvej i krydset ved Vi-
aduktvej. De grønne felter angiver de huse, kommunen ejer og vil 
sælge. De hvide felter er tomme grunde, som senere kommer til 
salg.  Illustration: Aalborg Kommune

Kristian Lange er begyndt, men hele sommeren vil han arbejde 
videre med sceneriet ”Ikke det klogeste brøl i skoven”.  
 Foto: Lange Kunsthåndværk

AALBORG: ”Ikke det klogeste 
brøl i skoven”. 

Sådan lyder den under-
fundige titel på et stort 
vægmaleri, som bliver en 
del af Galleriloftets som-
merudstilling.

Stedet er familien Langes 
kunsthåndværkergård i 
Hjelmerstald midt i Aal-
borg. Udstillingen åbner 
torsdag 19. juni kl. 16, og 
publikum er velkommen til 
at kigge forbi og følge ud-
viklingen i maleriet, hvor 
skoven gradvist vokser sig 
tættere og tættere.

Vægmaleriet udføres af 
Kristian Lange, som virke-
lig breder sig. Maleriet 

kommer til at fylde 12,5 
meter i bredden og er 3,5 
meter i højden og fortæller 
med et glimt i øjet, hvad 
der kan ske, når bylivet 
møder den vilde natur. 

Louise Lange - søster til 
Kristian - er også en del af 
sommerudstillingen på 
Galleriloftet, og hun er in-
de i samme tema. Hun ud-
stiller vaser udsmykket 
med dekorationer inspire-
ret af street art og det vilde 
storbyliv.

Udstillingen har åben 
hver dag fra 10-17.30 (luk-
ket søndag) frem til 1. ok-
tober.

Maleri breder  
sig helt vildt

AALBORG: Efter at have vun-
det danmarksmesterska-
bet for jagthorn (es-parfor-
cehorn populært kaldet 
Hubertushorn), forrige 
søndag deltog de otte med-
lemmer af Aalborg Jæger-
klubs Blæsergruppe i en in-
ternational konkurrence i 
Günzburg i Bayern, som de 
også vandt.

Aalborg Jægerklubs Blæ-
sergrupper består af musi-
kere fra store dele af Nord-
jylland med medlemmer 
fra Frederikshavn og Thy 
som de fjernest boende. De 
resterende medlemmer 
bor tættere på Aalborg.

I konkurrencen i Günz-
burg deltog over 800 blæ-
sere, fordelt i 53 grupper 
fra de fleste tyske delstater 
samt Holland, Østrig, Tjek-
kiet, Schweiz - og Aalborg 
som den eneste gruppe fra 
Danmark - i ”Wettbewerb 
des Bayerischen Jagdver-
bandes”.

Alle grupper skulle spille 
to pligtstykker og et selv-
valgt musikstykke, og iføl-
ge dommerne var der i år 
et væsentligt højere niveau 
end sidste gang, mester-
skaberne blev afholdt for 
to år siden, og det viste sig 
også ved, at placeringerne 
lå meget tæt.

Aalborg Jægerklubs Blæ-
sergruppe blæste sig til en 
guldplacering, og samlet 
set blev gruppen placeret 
på en andenplads i gæste-
grupperne - kun tre point 
efter førstevinderne fra 
Schweiz.

Jagthornsblæsere 
hentede guld

Blæserne fra Aalborg vandt i 
Bayern.

Af Niels Brauer
niels.brauer@nordjyske.dk

AALBORG: Fjordbyen bør flyt-
tes et andet sted hen i forbin-
delse med den kommende 
gennemgribende renove-
ring og nyanlæg af frilufts-
badet og området omkring i 
det vestlige Aalborg.

Det siger byrådsmedlem 
for Dansk Folkeparti Kirsten 
Algren, der mener, at det an-
derledes byområde kommer 
til at skille sig for meget ud i 

forhold til Vestre Fjordpark, 
når området efter planen 
skal fremstå i ny, opdateret 
skikkelse i forbindelse med 
DGI’s landsstævne i 2017.

- Når man bruger så man-
ge penge på at lave sådan et 
flot område, så synes jeg, at 
man skulle tage det hjørne, 
hvorpå Fjordbyen ligger, 
med, siger Kirsten Algren 
med henvisning til, at der 
budgetteres med en samlet 
anlægssum på cirka 50 milli-
oner kroner, hvoraf byrådet 

har bevilget godt 32, mens 
resten søges hos diverse fon-
de.

Kolonihaveagtigt
Spurgt nærmere om, hvad 
der er galt med Fjordbyen, 
drager Kirsten Algren en pa-
rallel til Fristaden i Køben-
havn.

- Der er nærmest tale om et 
lille Christiania. De hverken 
overholder loven eller ryd-
der op derude, siger DF’- 
eren, der mener, at ”byde-

len” har bevæget sig for 
langt væk fra den oprindeli-
ge tanke med stedet.

- Tidligere var det et sted, 
hvor fiskere kunne sidde og 
ordne deres garn, og for ud-
satte borgere, men det er det 
ikke mere. Det er nærmest 
blevet kolonihaveagtigt, og 
nogle bor der året rundt. Det 
har aldrig været tanken, at 
der skulle bygges ”sommer-
huse” til flere hundrede tu-
sinde kroner. Folk, der øn-
sker det, må erhverve som-

- Flyt Fjordbyen 

 » Der er nærmest tale om et lille 
Christiania. De hverken overholder 
loven eller rydder op derude.
KIRSTEN ALGREN (DF), byrådsmedlem
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Helnan Phønix Hotel
tlf. 98 12 00 11
phoenix@helnan.dk

Helnan Phønix Hotel
- historien forpligter

F.eks.
velkomstdrink

kokkens
3 retters menu
vin ad libitum

under middagen

pr. person fra...

495,-

Festen
- som vi gerne selv ville

inviteres med til...

Aalborg Kommune opkøbte det meste af Sydvestvej i 1980’erne for at sikre sig adgang til et eventuelt motorvejsanlæg.  Foto: Grete Dahl

ULSTED: Det store telt på pladsen bag Ulstedhallen bliver 
centrum for sammenkomsterne, når Ulsted Event 2014 
løber af stablen 20. og 21. juni. Her bliver der musikalsk 
underholdning af navne som Lille Palle, Trykkogerne, 
Tom Donovan, Tør Salat, De sidste 3, Fenders og Ib Grøn-
bech med band.

Festteltet danner også rammen om fællesspisning beg-
ge dage. På festpladsen er der aktiviteter som udstilling 
og salg af kunst, loppemarked, veteranudstilling, tombo-
la, hestevognskørsel og stort legeland for børn. 

Klar til Ulsted Event 2014

GISTRUP: Onsdag 18. juni er der mulighed for at tage med 
naturvejleder Tommy Jensen fra Nordjyllands Historiske 
Museum på en vandretur, hvor der sættes fokus på land-
skabet og kulturen i det smukt kuperede område vest for 
Gistrup. Et landskab formet af istidens enorme kræfter, 
hvor man stadig kan finde kulturspor fra Gistrups fortid.

Gårdene i Gl. Gistrup hører til de ældste og er de første 
spor af landsbyen Gistrup. Vandreturen går gennem 
gammelt overdrev og hede, landskabstyper, der mange 
steder nu er forsvundet i landskabet. 

- Området har flere velbevarede gravhøje fra bronzeal-
deren, og mon ikke vi med en god fantasi og fortælling 
kan leve os tilbage til dengang, man byggede disse her på 
stedet, selv om vi befinder os på en golfbane, siger Tom-
my Jensen. I dag er dele af landskabet fredet, og der er 
væsentlige vandvindingsinteresser knyttet til området. 

Der er afgang fra Gistrup Kirke onsdag 18. juni kl. 19. 
Turen er på seks kilometer og varer cirka to en halv time. 
Det er nødvendigt at tilmelde sig.

Vandretur i det gamle Gistrup

AALBORG: Torsdag 19. juni klokken 16 spiller Salvador Olmos, 
Mexico, i Langes Gård, Hjelmerstald 15 i Aalborg. Han spiller eg-
ne kompositioner sammen med vennerne Anders Ammitzbøll på 
bas og Frej Lesner på tommer. Der er som sædvanligt fri entré.

Atter musik i Langes Gård

Husene er nok gamle, men de rummer også muligheder. For ek-
sempel er der udhuse, der har en fin størrelse til hobbyformål.

Sydvestvej har stået på standby i alle de år, hvor en Lindholmlinje 
indgik i planlægningen omkring 3. Limfjordsforbindelse. 

- Flyt Fjordbyen 

Sydvestvej og området 
omkring byder på en blan-
ding af forskellige boligty-
per, og niveauet for moder-
nisering og vedligeholdelse 
er ujævnt. Desuden løber 
Thistedvej lige forbi med en 
del biltrafik. Men kommu-

nen mener også, at området 
har muligheder. For eksem-
pel er der kun et smut til 
Limfjorden og grønne ånde-
huller. Samtidig har by- og 
landskabsforvaltningen sat 
et arbejde i gang med at lave 
en samlet plan for udvikling 

af Thistedvejskvarteret.
Også på sydsiden af fjor-

den har arealreservationer-
ne til Lindholmlinjen lagt 
bånd på udvikling i området 
ved Aalborg Friluftsbad. I 
dag, mandag, vedtager by-
rådets magistrat formentlig 

at ophæve arealreservatio-
nen, så der kan komme skub 
i planerne om Vestre Fjord-
park, der forventes at være 
realiseret inden DGI’s lands-
stævne i 2017. 

merhus oppe på vest- eller 
østkysten, siger Kirsten Al-
gren, der medgiver, at det 
for mange udefrakommen-
de opleves som et spænden-
de område.

- Det synes jeg faktisk selv, 
det er, og jeg kommer der 
jævnligt, men det passer ba-
re ikke i forhold til alt det 
nye, der kommer til at ske. 
Derfor synes jeg, det skal lig-
ge et andet sted, uden at jeg 
kan sige hvor, siger Kirsten 
Algren, der erkender, at det 

formentlig er et synspunkt 
hun står meget alene med i 
såvel byråd som hele Aal-
borg.

Ikke opbakning
Hun vandt da heller ikke ge-
hør for forslaget, da udval-
get for by og landskab med 
anbefaling sendte forslag til 
lokalplan og kommuneplan-
tillæg for området videre til 
byrådets behandling i dag, 
mandag.

- Vi andre er enige i, at 

Fjordbyen er lidt af et Klon-
dike, men området har en 
hel speciel plads i vestbyens 
hjerte, og det er ikke noget, 
vi ønsker at gå ind i i forbin-
delse med Vestre Fjordpark, 
siger by- og landskabsråd-
mand Hans Henrik Henrik-
sen (S), der påpeger, at ud-
valget mest var optaget af, at 
området omkring friluftsba-
det nu får en tiltrængt op-
gradering.

- Det bliver alletiders, kon-
staterer rådmanden, der i 

øvrigt oplyser, at der ham 
bekendt er en god dialog 
med diverse fonde med hen-
blik på at finde de manglen-
de millioner kroner til pro-
jektet.

Trods sit syn på Fjordbyen 
stemte Algren sammen med 
det øvrige udvalg.

FJORDLIV: Området passer ikke ind i Vestre Fjordpark,  
mener Kirsten Algren


