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Af Lise Stenbro
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AALBORG: Plejehjemmet 
Smedegården i Aalborg Øst 
slipper for at blive omdannet 
til et sted, hvor der kun er 
plads til demente. Det be-
sluttede Aalborg Kommunes 
ældre- og handicapudvalg 
onsdag, og ifølge udvalgs-

medlem Felix Henriksen 
(UP) hænger det blandt an-
det sammen med den store 
lokale modstand mod pro-
jektet.

- Smedegården er det ene-
ste plejehjem og aktivitets-
center i området, så mange 
ældre vil komme til at mang-
le et tilbud, hvis det udeluk-
kende blev målrettet de-

mente, mener han.
Udvalget skulle oprinde-

ligt tage stilling til en plan 
om at omdanne Lions Park, 
Skipper Klement, Smede-
gården og Gug Plejehjem til 
demensplejehjem, og samti-
dig var der også planer om at 
bygge et nyt demenspleje-
center med 60 pladser. Men 
det dropper man nu til for-
del for et forslag om, at det 
foreløbig kun er Skipper Kle-
ment i Svenstrup, der skal 
laves om til demenspleje-
hjem sammen med et helt 
nybygget plejehjem i Aal-
borg Øst. 

- Det er vigtigt for os, at vi 
får samlet fagligheden og 
skabt et fyrtårn, hvor der bå-
de er plads til og viden om 
demente, siger ældre og 
handicaprådmand Tina 
French Nielsen (V).

Hun understreger, at pla-
nerne fortsat skal godken-
des som en del af næste års 
budget. Men det er vigtigt, at 
man kommer i gang med det 
samme, for antallet af de-
mente vokser hele tiden, og 
det samme gør ventelisterne 
til en plads på et plejehjem, 
hvor man har den fornødne 
ekspertise.

Plejehjem skal fortsat     være åbent for alle
DEMENS: Smedegården i Aalborg 
Øst undgår at blive omdannet til 
hjem kun for demente

AALBORG: Den hollandske 
violin-virtous André Rieu 
vender tilbage til Aalborg 
fredag 3. maj 2013.

Han var her sidst til en 
udsolgt koncert i Giganti-
um i marts 2011, men da 
havde han heller ikke væ-
ret i Danmark i otte år.

Siden har han været en 
mere flittig gæst her til 
lands. I år har han således 
optrådt i både København 
og Odense, og næste års 
Aalborg-koncert, der igen 
er henlagt til Gigantium, 
suppleres af besøg i Her-
ning, Ballerup og Odense.

- I 2011 blev alle kultur-
pakker revet væk på første-
dagen, og koncerten blev 
udsolgt på omkring 14 da-

ge, så vi har lige siden ar-
bejdet på at få en ny kon-
cert, siger direktør Ernst 
Trillingsgaard fra Aalborg 
Kongres & Kultur Center, 
der arrangerer koncerten.

Som vanligt kommer An-
dré Rieu med sit 50 mands 
Johan Strauss Orchestra 
samt dansere, solosangere 
og hele pivetøjet. Så der er 
lagt op til en festlig majaf-
ten i tre fjerdedelstakt.

Billetsalget starter man-
dag, og som appetitvækker 
til koncerten kan man i øv-
rigt lørdag 30. juni i Biffen 
i Nordkraft se en film opta-
get under André Rieus 
koncert i fødebyen Ma-
astricht tidligere i år.

Valsekongen  
vender tilbage

NØVLING: Kun få sekunder skilte de øverste placeringer, da 
Aalborg Cykle-Ring Motion kørte tredje afdeling af Craft 
Enkeltstart Cup for motionister.

Vinder blev Jens Würtz, der gennemførte  kom ind i ti-
den i 46,49 minutter. 12 sekunder hurtigere end num-
mer to, Jan Staunstrup. 

I alt 16 ryttere stillede til start på den kuperede rute 
omkring Nøvling med en rundstrækning på 6 km, der 
skulle køres fem gange. Fjerde og sidste afdeling køres 
21. august på en flad rute ved Restrup Enge.

Enkeltstart afgjort på sekunder

Jan Staunstrup på vej op ad Brådalsvej. Han blev nummer to. 

André Rieu i Gigantium i marts sidste år. Næste år vender valse-
kongen tilbage. Arkivfoto: Claus Søndberg
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NØRRESUNDBY: To drenge på 17 år blev sent onsdag aften taget på fersk ger-
ning, da de forsøgte indbrud i et pizzeria i Skrågade i Nørresundby. I en bag-
gård knuste de ruden til butikken, men det blev hørt og anmeldt til politiet, 
oplyser vicepolitikommissær Ole Jensen. Begge blev løsladt efter  afhøring.

17-årige forsøgte indbrud

Af Niels Brauer
niels.brauer@nordjyske.dk

AALBORG: Endnu et stort styk-
ke af godsbanearealet er på 
vej til at blive afsat til bygge-
ri.

Det drejer sig om arealet 
på hjørnet af Jyllandsgade 
og Dag Hammarskjølds Ga-
de, hvor der kan bygges op 
imod 10.000 etagemeter.

- Der foregår i øjeblikket 
slutforhandlinger med en 
køber, fortæller erhvervs-
mægler Torben Nielsen, 
partner og nordisk salgsdi-
rektør hos Colliers Internati-
onal, som står for salget på 
vegne af ejeren, DSB Ejen-
domme.

 Fordi underskriften ikke 
er sat endnu, kan han ikke 
sætte navn på køberen ud-
over, at der er tale om en bo-
ligorganisation.

- Projektet handler om en 
dagligvareforretning samt 
100 almennyttige boliger, 
tilføjer han.

To byggerier er indledt og 
er langt fremme i byggepro-
cessen. Det drejer sig om 
henholdsvis Aalborg Stu-
denterkursus og Boligfor-

eningen Fjordblink, der er 
undervejs med 175 ung-
domsboliger og 35 familie-
boliger. De to uddannelses-
institutioner, SOSU Nord og 
VUC Nordjylland, fik for ny-
lig bevilling til samlet at byg-
ge 23.000 kvadratmeter på 
godsbanearealet.

25.000 kvm tilbage
Med førstnævnte salg på 
plads mangler der aftager til 
jord, hvor der kan opføres 
henved 25.000 kvadratme-
ter på den del af godsbane-
arealet, som ligger vest for 
Dag Hammarskjølds Gade, 
også benævnt 1. etape.

2. etape omfatter godsba-
nearealet øst for Dag Ham-
marskjøldsgade.

I første omgang gælder det 
1. etape, men kommer der 
en uddannelsesinstitution 
eller et firma med ønske om 
at lægge sit nye domicil på 
stedet, vil det kunne lade sig 
gøre.

- Det kan være en uddan-
nelsesinstitution, som for at 
få en selvstændig profil øn-
sker at ligge mere for sig selv 
i forhold til institutionerne 
vest for Dag Hammarskjølds 

Gade, siger Torben Nielsen, 
som ser beliggenheden som 
attraktiv for netop uddan-
nelsesinstitutioner.

- Nærheden til busser og 
banegård gør det let for ele-
verne at komme til og fra. 
Man kan komme fra Frede-
rikshavn og Hjørring uden 
at skulle skifte transport-
middel, siger Torben Niel-
sen, der som erhvervsmæg-
ler mærker resultatet af de 
anstrengelser, byens politi-
kere gennem en årrække har 
gjort sig for at udvikle Aal-
borg fra industri- til videnby.

- Det er godt i gang med at 
lykkes. De mange ungdoms-
boliger signalerer, at Aal-
borg byder unge velkom-
men, og det er noget, der bli-
ver bemærket rundt om-
kring, siger Torben Nielsen, 
der fortæller, at bl.a. arkitek-
ter på besøg i byen overfor 
ham har udtrykt overraskel-
se over alt det, der er gang i.

Tro på fremtiden
- Det giver en tro på, at der i 
fremtiden bliver brug for 
kontorhuse. Derfor er inve-
storer villige til at komme til 
byen, siger Torben Nielsen, 

der i den forbindelse afslø-
rer, at Colliers er i forhand-
linger med pensionskasser 
omkring nybyggerier i Aal-
borg.

- For første gang i flere år 
er de klar til at gå ind i kam-
pen igen, tilføjer Torben 
Nielsen, der ellers kan for-
tælle om en del af ejen-
domsmarkedet, hvor finan-
sieringslysten er tæt på nul-
punktet.

- Der hersker stor forsigtig-
hed i markedet. Frygten for 
at gøre noget forkert får 
mange til helt at lade være 
med at gøre noget.

Et til stykke af 
godsbanen  
er tæt på salg
BYGGERI: Mægler i slutforhandling om projekt på 
hjørnearealet i centrums nye bydel


