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Af Jesper Schouenborg
jesper.schouenborg@nordjyske.dk

AALBORG: Fjordbyen i Aal-
borgs vestby er kendt som et 
farverigt og rummeligt sted 
ved Limfjordens bred

Men på mandag skal Aal-
borg Byråd behandle et for-
slag fra Kirsten Algren (UP), 
der kræver ordnede forhold i 
Fjordbyen, hvis 121 huse har 
status som kolonihave- 
forening. Forslaget kommer 
efter, at byrådspolitikeren 
har fået henvendelser fra 

borgere fra andre koloniha-
veforeninger i området. 

- De er utilfredse med, at 
det er, som det er, derude. 
Fjordbyens aftale er jo paral-
lelt med andre kolonihaver, 
så de kan ikke forstå den  
forskel, der er, siger Kirsten 
Algren.

Hun vil have byrådet til at 
sætte en række undersøgel-
ser i gang som bl.a. af stør-
relsen på og afstanden mel-
lem husene samt en vur- 
dering af brandrisikoen, 

- Vi er jo også politisk an-

svarlige, hvis der kommer 
brand derude. 

Kirsten Algren vil også ha-
ve en vurdering af konse-
kvensen af de nuværende 
spildevandsforhold. Råd-
mand Hans Henrik Henrik-
sen (S) har svaret, at ”Fjord-
byen ikke er omfattet af spil-
devandsplanen, og at Kloak 
A/S ikke dækker området”.

- Der skal være noget kloa-
kering, når der bor så mange 
mennesker derude. Og 
fjordbyen er jo ikke registre-
ret til beboelse, der er ikke 

noget derude, der er, som 
det skal være. Det synes jeg 
ikke, at man kan bekendt, 
når man sidder i et byråd. 
Hvis ikke forvaltningen altså 
embedsmændene vil tage 
sig af det, så bliver vi nødt til 
at gøre det politisk.

Er loven overholdt?
Hun vil også have forvalt-
ningen til at undersøge om 
elforsyningsloven er over-
holdt, ”da det enkelte skur 
ikke er forsynet med egen 
måler”. Elselskabet Eniig har 

oplyst, at der kun er registre-
ret en elinstallation.

- Det må man jo ikke, når 
man bor der hele året rundt, 
så skal der være en måler pr. 
husstand. 

Hun peger også på, at der i 
brugsretsaftalen står, at 
man ikke må bo i Fjordbyen 
hele året. Alligevel er der 
ifølge et svar fra rådmanden 
pr. 4. maj 2017 18 personer 
med folkeregisteradresse.

Kirsten Algren mener ikke, 
at brugsretsaftalen automa-
tisk skal forlænges, når den 

udløber 31. december 2022. 
I stedet skal anvendelsen af 
af området ifølge Algren 
medtages i en helhedsplan 
for vestbyen, som det ny by-
råd skal beslutte. 

- Hvis man ikke overholder 
den aftale, der er, så kan 
man jo ikke forlænge den. 
Man kan jo ikke forlænge 
noget for nogen, der gør no-
get ulovligt, sådan er det.

Hun mener, at der er prin-
cipper på spil i sagen.

- Hvis man har en kontrakt 
og en brugsaftale, så skal 

Forslag: Der skal styr på Fjordbyen
REGLER: Kirsten Algren (UP) kræver handling fra byrådet og mener ikke, at brugsretsaftale automatisk skal forlænges

den overholdes, ellers dur 
det jo ikke. Det nytter jo ikke 
noget, at alle bare kan gøre, 
som de har lyst til. 

Med hensyn til, om der ik-
ke er stiltiende accept af til-
standene, når kommunen 
ved, at 18 personer har fol-

keregisteradresse i Fjord-
byen uden at foretage sig 
noget, siger hun

- Det er det ikke i min ver-
den. Jeg mener, at det er no-
gen, der begår nogle ulovlig-
heder, og det skal stoppes. 

Hun understreger, at hun 
ikke har noget imod Fjord-
byen.

- Jeg har jo ikke noget 
imod Fjordbyen, det har jeg 
ikke. Men det skal være så-
dan, at de aftaler og vedtæg-
ter, som man har, de skal 
overholdes.

 { Forvaltning skal redegøre for lovligheden af, at der er borgere, 
der har folkeregisteradresse i Fjordbyen.

 { Forvaltning skal undersøge om brugsretsaftalen overholdes.

 {Beredskabscenter skal undersøge brandrisiko.

 { Forvaltning skal undersøge de miljømæssige konsekvenser af, 
at der ikke er nogen form for håndtering af spildevand fra sku- 
rene.

 { Forvaltning skal undersøge, om elforsyningsloven er overholdt, 
ad det enkelte skur ikke er forsynet emd egen måler.

 {At brugsretsaftalen ikke automatisk forlænges, når den ud- 
løber i 2022. Den fremtidige benyttelse af området skal medtages 
i en helhedsplan for vestbyen, som det nye byråd skal vedtage. 

 {At redegørelser og vurderinger sættes i gang, så de kan fore-
lægges byrådet til beslutning i oktober 2017. 

FAKTA
FORSLAG OM FJORDBYEN GÅR PÅ AT

gøre det, der fungerer bedst.
Det, der fungerer bedst, kan 

vel også være ulovligt?
Ja, det kan det sagtens. 

Men loven siger også at, vi 
alle skal køre 50 i byen og 80 
på landevejen. Men det sker 
jo heller ikke hele tiden.

Så Fjordbyen kører 90 på 
landevejen?

Vi kører efter forholdene. 
Og så gør vi det, vi kan, for at 
komme kommunens krav i 
møde. Vi afviser ikke jo ikke 
Kirsten Algrens kritik. Over-
hovedet ikke. Vi vil gerne 
komme hende i møde. 

Jeg vil gerne invitere Kir-
sten Algren på stegt flæsk 

med persillesovs i mit skur, 
så vi kan få en dialog om 
Fjordbyens fremtid.

Kan Fjordbyen blive helt 
lovlig?

Det ved jeg ikke, om den 
kan. Men min holdning er: 
der kan findes en vej i alt. 
Jeg kan kun se, at Fjordbyen 
har en berettigelse og en lys 
fremtid.

Af Morten Brændstrup 
og Laura Guldhammer (foto)
morten.brandstrup@nordjyske.dk

AALBORG: I Fjordbyen ved 
man, at sommeren er ved at 
være ovre, når Kirsten Al-
gren (UP) igen har en ind-

vending mod det lille sam-
fund. Det siger bestyrelses-
medlem og kasserer i Fjord-
byen, Jens Munk: 

- Vi kunne godt tænke os at 
invitere Kirsten Algren til et 
dialogmøde og høre, hvor-
for vi skal opleve sådan en 
heksejagt hvert eneste år, si-
ger han.

Som nævnt i artiklen oven-
for har byrådsmedlemmet i 
Aalborg Kommune indstillet 
til byrådet, at hun ønsker en 
redegørelse for ulovligheder 
i området, samt at brugsaf-
talen ikke automatisk for-
længes i 2022, når denne 
udløber.

Jens Munk har gjort sig 
tanker om, hvorfor det lige 
præcis er Fjordbyen, der har 
fået malet en skydeskive på 
ryggen.

- Vi er det lette mål. Vi er 
synlige. Nogle mennesker 
kan ikke lide den diversitet, 
der er i Fjordbyen. Nogle sy-
nes, det er rodet. Nogle sy-
nes, det er grimt.

Hvis alle forhold skal være 
efter bogen inden 2022 vil 
det ifølge Jens Munk være 
en katastrofe for Fjordbyen.

- Hvis alle Kirsten Algrens 
forbehold skal imødekom-
mes inden 2022, vil vi miste 
de svageste 50 % i Fjord-

byen, siger han.
- Og vi vil ikke vide, hvad vi 

skal gøre af dem efterfølgen-
de.

- Fjordbyen gør, at nogle 
mennesker overlever.

Erkender overtrædelser
Jens Munk er godt klar over, 
at alle ting ikke er helt, som 
de skal være ifølge loven i 
Fjordbyen.

- Ja, der er ting, som de ik-
ke burde være, og som ikke 
helt følger det omkringlig-
gende samfunds normer, 
men jeg vil håbe, der er 
plads til, at vi kan finde en 
vej.

- Men jeg har til gengæld 
svært ved at forstå, hvorfor 
man jagter et så lille klientel, 
når man har tusindvis af ha-
veforeninger, ejendomme 
og lejemål, hvor der sker kri-
tisable ting. Udlejninger, 
hvor udlejerne på det grove-
ste sætter høje priser til stu-
derende og andre med lav 
indkomst. 

- Så jeg har virkelig svært 
ved at forstå, hvad intentio-
nen er i alt det her.

I samme åndedrag fastslår 
han dog, at man fra Fjord-
byens side forsøger at kom-
me kommunen i møde.

- Vi har løbende møder 

med kommunen, siger han.
- Der prøver vi at finde ud 

af, hvordan vi kan få det til at 
hænge sammen med deres 
regler og vores skæve eksi-
stenser.

Lovlig fremtid?
Jens Munk ved ikke, om 
Fjordbyen på sigt kan blive 
lovlig. 

- Vores tidligere formand 
havde en ret anarkistisk til-
gang til det hele. Siden den 
ny overtog for 3-4 år siden, 
har vi forsøgt at tage hånd 
om nogle af forholdene der-
ude. 

- Vi forsøger hele tiden at 

- Fjordbyen er 
det lette mål
DIALOG: Bestyrel-
sesmedlem i 
Fjordbyen foreslår 
dialog og stegt 
flæsk frem for 
heksejagt

Fjordbyen lå i 30’erne længere inde mod Limfjordsbroen men blev 
gradvist flyttet længere ud. I 80’erne blev den placeret, hvor den er 
i dag.

Fjordbyen var originalt en fiskerklynge, hvor arbejdere på Aalborg 
Værft kunne drage hen for at tjene en ekstra skilling på fiskeri.

Der er plads til diversitet i Fjordbyen - også når det gælder boliger.

Der kan synes langt til Vestbyen i Aalborg, når man slentrer ned af grusvejene i Fjordbyen. Stedet blev 
oprindeligt brugt til erhvervsfiskere, men i dag bruges fjorden fra Fjordbyen hovedsageligt til rekreati-
ve fornål såsom roning, sejlads og lystfiskeri.

 { Fjordbyen har en bred  
befolkningsgruppe. Her- 
under følger et udpluk af de, 
der bruger området.

 {Der er 71 håndværkere.

 {5 studerende.

 { 16 handicappede.

 { 14 akademikere

 {60 misbrugere

 {2 direktører

 {8 bistandsklienter

 {49 rekreative formål,  
såsom roning, lystfiskeri osv.

 {24 under 18 år

FAKTA
BRUGERE AF FJORDBYEN

Af Jesper Schouenborg
jesper.schouenborg@nordjyske.dk

AALBORG: Forslaget fra Kir-
sten Algren bliver ikke mod-
taget med kyshånd hos 
borgmester Thomas Ka-
strup-Larsen (S). 

- Det er selvfølgelig klart, 
at de ting, der foregår ude i 
Fjordbyen, de skal være i 
overensstemmelse med de 
forskellige love og regler, 
der er. Men jeg synes, at det 
forslag minder mere om en 
jagt på Fjordbyen, end det 
minder om et ønske om, at 
regler og love skal overhol-
des, siger Thomas Kastrup-
Larsen.

Han giver opbakning til 
Fjordbyen. 

- Jeg synes, at Fjordbyen er 
et fantastisk godt fristed i 
Aalborg Kommune for folk, 
som måske har lidt svært ved 
at blive rummet i en almin-
delig bolig og dermed kan 
bruge det derude. Men der 
er også et fantastisk godt 
miljø og sammenhold. Jeg 
synes, at Fjordbyen er en 
klar kvalitet i Aalborg, siger 
Thomas Kastrup-Larsen.  

Han vil ikke undvære 
Fjordbyen.

Et stærkt fristed
- Jeg synes, at det er vigtigt, 
at vi skal bevare Fjordbyen, 
og selvfølgelig kan man altid 
diskutere om det hele fore-
går efter bogen derude. Det 
kan man godt tage en drøf-

telse af, og det kan godt væ-
re, at det er en god ide, at der 
bliver taget et møde mellem 
by og landskabsforvaltnin-
gen og miljøafdelingen og 
Fjordbyen. Men sådan noget 
med ikke at forlænge kon-
trakten derude, det ser jeg 
ikke noget behov for. Jeg sy-
nes, at Fjordbyen er et godt 
og stærkt fristed for Aalborg, 
som rigtig mange aalbor-
gensere holder af, siger Tho-
mas Kastrup-Larsen.  

Han mener, at der blandt 
borgerne er opbakning til 
det synspunkt.

Plads til Fjordbyen
- Jeg er ikke et øjeblik i tvivl 
om, at hvis der skulle være 
en offentlig debat om Fjord-
byen skulle bestå i fremti-
den, så ville der være et me-
get stort flertal blandt aal-
borgenserne for, at der selv-
følgelig skal være plads til 
Fjordbyen.

Med hensyn til, at 18 per-
soner har folkeregister-
adresse i Fjordbyen, siger 
han.

- Nej, men vi havde jo sam-
me debat i forhold til Heste-
skoen (kolonihaveområde 
red.), hvor der jo også er 
nogle regler, og hvor der alli-
gevel bor nogle mennesker 
fast i forhold til det. Selvføl-
gelig er der nogle ting, som 
man kan diskutere, om det 
kører fornuftigt og alt sådan 
noget, og er alle love og reg-
ler overholdt. 

Han fortsætter.
- Men jeg synes også, at vi 

skal have en kommune i Aal-
borg, hvor der også er plads 
til, at der kan være plads til 
noget forskellighed. Der er 
Fjordbyen et sted, hvor der 
er plads og rum. Jeg synes, 
at man skal gå dialogens vej, 
hvis der er nogle ting, der 
skal rettes til.

- Det skal ikke være sådan 
noget med, at vi skal sidde 
og vedtage en masse hårde 
forordninger.

En god landing
Han mener, at en god lan-
ding på sagen vil være, at 
den bliver sendt vider til by 
og landskabsforvaltningen 
og miljø- og energiforvalt-
ningen.

- Så de tager et møde med 
bestyrelsen i Fjordbyen og 
får de forskellige ting disku-
teret igennem. Det synes jeg 
kunne være en god løsning. 

Kastrup: Vi skal 
gå dialogens vej
REGLER: Fjordbyen er fantastisk, mener borgmesteren

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) mener, at man skal gå dialogens vej med hensyn til Fjordbyen. 
 Arkivfoto: Lars Pauli

» Jeg synes, at  
Fjordbyen er et 

fantastisk godt fristed i 
Aalborg Kommune”
THOMAS KASTRUP-LARSEN,  
borgmester (S)

Aalborg
Telefon 99353535  E-mail aalborg@nordjyske.dk    
Adresse Lang ager vej 1, 9220 Aal borg Øst

 » Jeg synes, at det forslag minder mere om 
en jagt på Fjordbyen, end det minder om et 
ønske om, at regler og love skal overholdes.
THOMAS KASTRUP-LARSEN, borgmester (S)

 » Jeg har jo ikke noget imod Fjordbyen, det har 
jeg ikke. Men det skal være sådan, at de aftaler og 
vedtægter, som man har, de skal overholdes.
KIRSTEN ALGREN (UP), byrådspolitiker


