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El-biler til nye familier
AALBORG: 10 nye aalborgensiske familier er blevet udstyret med en elbil, som frit stilles til rådighed i tre måneder. Bag ordningen står EU-projektet ARCHIMEDES og elbiloperatøren
CLEVER, der har som mål at gøre det nemt og praktisk muligt at bruge elbilen som almindelig hverdagsbil. Elbilerne har været udlånt flere gange for at indsamle viden og erfaringer.

Preben K. blev ”Årets borger”
STORVORDE: I flere end 30 år har Preben Kærager Thom-

sen (63) virket som frivillig leder i forskellige sammenhænge. Hans uegennyttige indsats blev honoreret med
titlen ”Årets borger” i forbindelse med Storvorde-Sejlflod
Flaglaugs 24. kræmmermarked. Lavets oldermand Lars
P. Frisk overrakte prismodtageren et æresdiplom som bevis for hæderen.
Preben K. Thomsen har i væsentlig grad lagt sine kræfter inden for idrætsgrenene badminton og tennis samt i
den selvejende institution Båndby-Hallens bestyrelse,
hvor han har mange år på bagen som kasserer.
Han var med i Båndbyernes Badmintonklub af 1977,
inden den blev fusioneret med Storvorde-Sejlflod Boldklubs badmintonafdeling og blev til Sejlflod Badminton
Club (SBC). Her har han i en ubrudt årrække fungeret
som formand for seniorafdelingen og senere som træner.
Tillige er han også et stort aktiv for Båndbyernes Tennisklub (BTK). Preben K. Thomsen husker ikke, hvor mange
år han har haft sæde i tennisbestyrelsen. Men det har i
hvert fald stået på i flere end 10 år, mener han.
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Aalborg oser
af forurening
Af Jens Neustrup Simonsen
og Inger Tvorup
På vegne af Skipper Samrådet

OS: Luftforureningen i Aal-

borg er den værste i landet,
kun overgået af København.
Oplysningen blev bragt i
TV2 Nord 6. juni 2012 efter
målinger på Vesterbro i Aalborg.
Allerede i sommeren 2008
dokumenterede Danmarks
Miljøundersøgelser, at Aalborg overskrider EU-grænseværdier for forurening.
Selv om det er lykkedes København at sænke forureningen, så er der altså absolut ingen forbedringer sket i
Aalborg. Tværtimod.
I læserbrev af SF’s Lisbeth
Bech-Poulsen her i NORDJYSKE 10. dec. 2011 ytrer
hun ønske om renere luft i
de store byer, da forureningen i landets fem største byer er alt for høj til skade for
både miljøet og vores sundhed. Mængden af skadelige
artikler har længe overtrådt
EU’s luftkvalitetskrav og det
anslås, at det årligt forårsager 3400 for tidlige dødsfald.
En af årsagerne er, at antallet af personbiler vokser.
De seneste fem år er det
samlede antal personbiler
på vejene steget med
178.000, så der ved årsskiftet var næsten 2.198.000
personbiler iflg. Danmarks
Statistik.
De mange stillestående biler i Aalborg centrums smalle gader øger problemer
med fremkommeligheden,
ligesom den øger luftforureningen. På hverdage bruger
danskerne 250.000 timer på

at vente i trafikken. Det koster samfundet 13 milliarder
kroner årligt. DI’s beregninger i rapporten ’Vision 2050’
viser, at tallet vil vokse til 25
milliarder kroner i 2020.
Foruden de mange milliarder til ventetid giver forureningen hvert år store
sundhedsudgifter på grund
af bronkitis, astma, hjertekarsygdomme og hundredetusinder af dage med nedsat
aktivitet og livskvalitet - for
slet ikke at tale om de for
tidlige dødsfald.
Med den forventede tilvækst i antal indbyggere i
Aalborg og flere biler må det
stå klart for enhver, at byen
ikke kan klare sig uden en
aflastning af trafikken. Kollektiv trafik og cykelstier
skal fortsat udbygges, men
en ny Limfjordsforbindelse
over Egholm er den eneste
løsning, der i.h.t VVM redegørelsen reelt kan flytte den
gennemgående trafik ud af
Aalborg midtby. Hvis Aalborg Kommune skal leve op
til EU’s grænseværdier for
henholdsvis luft- og støjforurening i midtbyen og have
et sundt og attraktivt bymiljø, haster det med en Vestforbindelse.
Vi har med glæde noteret,
at Thomas Kastrup-Larsen
har meldt ud, at han vil følge
flertallet i Aalborg Kommune for en linjeføring over Egholm. Vi håber, at også Lisbeth Bech-Poulsen har reelle ambitioner på miljøets og
menneskers vegne og aktivt
vil medvirke til at løse byens
luftforurening ved at få trafikken uden om byen og
over Egholm.

Kys til brostenen. I mål kan Hans Jørgen Pedersen løfte sit diplom
for at have overkommet strabadserne.

Retroryttere til start på løbet med gamle hjelme, remme på pedalerne og ekstra dæk over skuldrene.

På hjul af
legenderne
BROSTEN: Løbet Paris-Roubaix er en drøm, der endelig blev realiseret for
68-årig motionscyklist
Af Lars Termansen
lars.termansen@nordjyske.dk

ROUBAIX: Målet i sigte.

Vejskiltet viser 3 km til
Roubaix. Nu kan det ikke gå
galt.
På de sidste meter før indkørslen til velodromen kommer gåsehuden.
”Det er stort det her, Lasse”, udbrød jeg spontant.
For 68-årige Hans Jørgen
Pedersen fra Nøvling er en
gammel drøm gået i opfyldelse.
Han har kørt løbet ParisRoubaix - den måske største
af cykelløbets endagsklassikere.
Sammen med makkeren,
Lasse Riis Jensen, stillede
han til start søndag 10. juni
til amatørudgaven af løbet
med de berømte og berygtede
brostensstrækninger.
Begge kom over målstregen
på cykelbanen i Roubaix, og
så skulle man tro, at det var
tid til hvil.
Bussen var kørt
Men de to Nøvling-ryttere
måtte op på cyklen igen og
køre 60 km tilbage til det
sted, hvor de var stået på løbet, nemlig ved Arenbergskoven.
Motionisterne fra Nøvling
havde tilmeldt sig en arrangeret tur, men den blev aflyst på grund af manglende
tilmelding. Så måtte de selv i
gang med at bestille plads.
På det tidspunkt var det
umuligt at få en bus fra Roubaix tilbage til startbyen Bohain.
- Med hjemturen på cirka

Lasse Riis Jensen i omklædningsrummet til velodromen, hvor alle de store vindere igennem tiden har
fået deres navn på messingplader.
60 km på cykel - efter de 120
km på pavéerne og med 6 kilo bagage i rygsækken - synes vi, at vi godt kan tillade
os at sige, vi har gjort det, bemærker Hans Jørgen Pedersen, som så frem til at prøve
de brosten, som han har studeret i mange år - men kun
på tv og film.
Ved de gamle kultårne i
Arenberg steg de på løbet.
Rolf Sørensens vise ord
- Efter pavéen ved Arenbergskoven, da det første chok
havde fortaget sig, listede vi
os videre mod næste pavé,
som skulle vise sig at være
endnu vanskeligere. Godt at
cykeltøj sidder stramt, for
alt, der kunne ryste, rystede.
3700 meter med stærkt de-

fakta
om løbet
{{2220 ryttere deltog i amatørernes udgave af Paris-Roubaix
2012. Af dem var 7 danskere.
{{Startsted: Bohain med 210 km til Roubaix. Fra Arenberg 120
km til Roubaix.
{{Lasse Riis Jensen og Hans Jørgen Pedersen kørte 4.34.20 timer
uden defekt eller punkteringer og var også forskånet for regn.
{{Dæktrykket var 7 bar i forhjul og 8 i baghjul. Det gav en lidt hårdere kørsel, men til gengæld undgik de to ryttere punkteringer
ved ”klemmere” på stenene.
{{Løbets officielle hjemmeside www.vc-roubaix-cyclo.fr

forme brosten, der tilmed lå
i en bue med højeste punkt
på midten. Pludselig randt
Rolf Sørensens ord mig i hu:
Kør altid midtpå. Hvor har
han dog ret. Vi prøvede at
finde en god måde at holde

på styret. Det vil sige ikke at
holde på, men kun at holde
om og så lade styret bevæge
sig op og ned inden i hånden, fortæller Hans Jørgen
Pedersen.
Inden hjemturen var der
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120

kilometer cyklede
Hans Jørgen Petedersen for at nå
Roubaix

Lille sal i Lundby
Forsamlingshus
indviet

Malthe Nielsen, manden bag Lundby Valsen, og formanden for
forsamlingshuset, Kirsten Lomborg, glæder sig over den nyrenoverede lille sal med kunst på væggene.
NIBE: Gennem nogle måne-

der har frivillige omkring
Lundby Forsamlings- og
Kulturhus arbejdet med en
omfattende renovering af
husets lille sal.
Den har fået hele turen
og fremstår i dag lys og
lækker med masser kunst
på væggene, blandt andet
formanden Kirsten Lomborgs sorthvide portrætter
af landsbyens beboere.
Resten af værkerne er
billeder, der alle har en lokal forankring, enten gennem motivet eller kunstnerens tilknytning til Lundby.
Forleden blev så den lille
herlighed indviet med en
velbesøgt reception, hvor
det faldt i rådmand Thomas Kastrup-Larsen at holde indvielsestalen og derefter klippe snoren til salen, der nærmest er en lille
lokal udgave af den berømte Brøndumske Spisesal på
Skagen Museum.
Det blev dog ikke rådmanden selv, der klippede
snoren, men hans lille søn,
som var kommet med far-

Pavéen ved Arenbergskoven helt tæt på. På tv-billeder ser det ikke ud af meget, men noget andet er mødet med virkeligheden. Hans Jørgen Pedersen fik dog lært taktikken. Op på toppen af stenene i midten og hold ikke på styret, men om styret.
lige tid til at kigge på de historiske omgivelser. De berømte og ydmyge omklædningsrum med vinderlegendernes navne sat på messingskilte gjorde indtryk Faber, Plankert, Tafi og andre store ryttere.
En gang til som 70-årig
- Jeg følte historiens berømte vingesus. Legenderne tår-

nede sig op på de grå mure,
siger Hans Jørgen Pedersen,
som grundlagde sin interesse for cyklingen ved at vinde
Aalborgs Stiftstidendes ”De
unges cykelløb” to år i træk,
da han var teenager.
- Min interesse for det
spektakulære i cykling blev
skabt ved avisomtalen af
klassikeren Paris-Roubaix,
og Jørgen Leths film ”En for-

årsdag i helvede” har jeg set
utallige gange og da motionsudgaven af løbet kun køres på lige årstal, var det i år,
slaget skulle slås. Jeg måtte
deltage - min fremskredne
alder taget i betragtning.
Næste chance er i 2014.
- Om vi gør det igen? Tja,
det vil passe fint med min
runde fødselsdag.

»

Min interesse for
det spektakulære i
cykling blev skabt ved
avisomtalen af klassikeren Paris-Roubaix.

Hans Jørgen Pedersen, motionscyklist, Nøvling

mand på job.
Thomas Kastrup-Larsen
udtrykte i sin indvielsestale stor beundring for den
indsats, borgerne har lagt
og lægger i huset, og han
slog fast, at Lundbys udnævnelse til Årets Landsby
11 var særdeles fortjent.
Efterfølgende præsenteredes Malthe Nielsens helt
nye Lundby Vals, som han
selv akkompagnerede
sammen med Preben Klitgaard, og som blev særdeles godt modtaget og afsunget to gange.
Derefter stod de to musikmænd for yderligere underholdning, inden den lokale sanger og sangskriver
Janne Franciska tog over
med et par af sine egne
kompositioner.
Det lille kultur- og forsamlingshus stopper dog
ikke med renoveringen af
den lille sal. Næste projekt,
en udskiftning af det gamle og nedslidte baghus med
en moderne og tidssvarende tilbygning, er allerede i
støbeskeen.
Flemø

Tenor skal synge i Dokkedal
DOKKEDAL: I rækken af sommerens vildmosekoncerter i
Musikhuset på Kystvej 224 ved Dokkedal er arrangørerne
nået til den tredje af i alt seks. Dén vil få den tidligere chef
for Aalborg Symfoniorkester, tenoren Poul Elming, som
hovedfigur. Han skal synge værker af Edvard Grieg, Robert Schumann og Paul Graener
Elming vil blive akkompagneret af nordmanden Arne
Jørgen Fæø på klaver. Efter pausen suppleres Færø (klaver) af to andre anerkendte musikere fra Aalborg Symfoniorkester: norskfødte Synnøve Gustavsson (violin) og
Hanne Houengaard (cello). De vil opføre den cirka halv
time lange Maurice Ravelss Trio, komponeret i 1914.
Violinisten Synnøve Gustavsson spiller også i symfoniorkesteret. 				
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