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       Gandrup, 05.09.2016  

 

Kære Samråd, kære partier Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance og hvem der i 

øvrigt måtte ønske at opstille fra vores lokalområde.    

 

Kan vi gøre vores lokalområde mere synligt og få mere indflydelse i  

Aalborg Byråd efter næste kommunalvalg,,, ??? 

 

Det ved vi ikke……. men vi har en tro på at det kan lade sig gøre. 

 

Det vigtigste parameter for en succes er at vi får de lokale kandidater frem i rampelyset, 

at de får markeret deres lokale mærkesager og at vi får lokalbefolkningen overbevist om 

hvor vigtigt det er at stemme personligt. 

Alle foreninger mv. opfordres til at bruge lokale kandidater ifm. Div. Arrangementer, 

åbning af faciliteter, ved receptioner o.lign. 

Hvordan gør vi det…? 

 

De lokale kandidater sætter sig sammen og finder fælles focusområder, der blev fremsat 

forslag om at Samrådene i fællesskab indrykker en hel side i Hals avis og fremhæver de 

fælles focusområder, vigtigheden i at der stemmes personligt og lokalt, mv. 

Der er kun 1 tilbagemelding vedr. Facebook side: 

I Ulsted må anvendes siden ” Ulsted Samråd” 145 medl. 

I Gandrup kan anvendes siden ” Gandrup” 711 medl. 

Der opfordres til at alle hjælper med at dele…. 

 

EMNER… fra mødet i tilfældig rækkefølge 

Koldkær Svømmeklub 

Ulsted Plejehjem 

Cykelstier: 

Ø-Hassing-Ulsted-Hou…Der er tilsyneladende ingen som seriøst tager sig af problemer 

med det manglende stykke og vedligehold af det eksisterende. 

Har vi sendt et oplæg til en debat med Kommunen ?? ( Hvis nogen ligger inde med evt. 

kopier af korrespondance vil det være rart at få dem frem) 

Fifles der med prioriteringsliste for cykelstier og vejes vedligehold generelt ? ift. 

Forbrug på Aalborg Havnefront. 

Reduceret åbningstid i Børnehaver. 

Lokale arbejdspladser, der mangler erhvervsgrunde og lejeboliger i området. 

Manglende vedligehold af vejnet, rastepladser, borde/bænkesæt, stier mv. 
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Mødedeltagere: 

John Buhl  Hou Samråd 

Flemming Johannesen Gandrup Samråd 

Arne Jacobsen Gandrup Samråd 

Bjarne Jensen Socialdemokratiet 

Johannes Elsnab Venstre 

Ole Jensen  Venstre 

Grethe Nielsen Socialdemokratiet 

Birgit Balling Hals Samråd 

Egon Christensen Gandrup Borgerforening 

Maibrit Korsgaard Ulsted Samråd 

Søren Kjeldgaard Ulsted Samråd 

Jørgen Hansen Gandrup Samråd 

Carsten Kristensen Liberal Alliance 

 

Det kommende valg til Byrådet: 

Vi skal gå benhårdt efter at få valgt min. 4 personer fra Gl. Hals Kommune. 

Socialdemokratiet opstiller 2 kandidater 

Venstre opstiller 2 kandidater. 

Liberal Alliance opstiller 1 kandidat 

Gert Andersen V-Hassing  ????? 

 

Valgmøder: 

De lokale kandidater skal fremhæves, om partiernes spidskandidater skal inviteres 

drøftes på senere møde. Der ønskes ikke ”partisoldaters” dominans ved fremsættelse af 

spørgsmål og deltagelse i debat. 

Der kunne planlægges faste Temaer med lokal forankring…. 

 

Det vil være godt for processen hvis vi kunne få de forhenværende byrådsmedlemmer 

fra lokalområdet på banen. Hvordan gør vi det ??? 

 

Næste møde: 

Onsdag den 26. Oktober kl. 19,00 på Værestedet Bredgade Gandrup 

Der sendes invitation til alle partier som har kandidater opstillet i lokalområdet. 

På mødet skal der drøftes strategi op mod valget, Kommunens budget, mærkesager fra 

lokalområdet mv. 

Alle samråd opfordres til at fremsende lokale vigtige emner forud for mødet.. 

 

    Således opfattet….  Arne 
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