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Entusiasterne tog en tår
Beerwalk:
For andet år i
træk blev
Øllets Dag
markeret
med guidet
ølvandring
rundt til
byens
værtshuse
Af Stian Fabricius Swane
stian.swane@nordjyske.dk

AALBORG: Der blev skålet,
smagt, tænkt, smagt igen og
noteret da lokalafdelingen
for Danske Ølentusiaster i
Aalborg lørdag fejrede Øl
lens dag med en gåtur i Aal
borg midtby. Selvfølgelig
med indlagte ølpauser på
flere af byens velassorterede
"vandhuller". Både ægte en
tusiaster og nybegyndere var
med på turen, hvor humøret
var ligeså højt som skummet
i ølglasset.

Beerwalk for anden gang
Lige godt tre kilometers gang
med otte stop på lige så man
ge beværtninger. Det var det
program de 51 deltagere på
lørdagens Beerwalk kunne
se frem til, da de lørdag mor
gen mødtes hos Vinspeciali
sten i Vingårdsgade.
Det er andet år i træk, det
bliver hold et sådan arrange
ment i byen. Og fra ølentusi
asternes side er de glade for,
at de har fået gang i en lille
tradition.
- Det er en sjov og anderle
des måde at se værtshusene
på og måske komme nogle
andre steder end man er
vandt til. Og så har vi jo rig
tigt mange gode ølsteder i
Aalborg, som vi bør benytte
os af, forklarer Gert Svan
borg Sloth, formand for
Danske Ølentusiaster, lokal
afdeling Aalborg.
En svær konkurrence
Deltagerne gik opdelt i hold
rundt til værtshusene, hvor
de hvert sted blev præsente
ret for en af i alt otte hemme
lige øl. Selvom det sociale
omkring øllet var det vigtig
ste ved dagen så var der ind
lagt en lille konkurrence
hvor Øltypen skulle gættes.
Selvom hver af de otte øl
kom med tre svarmulighe
der, var det nemt at fornem

Rund om bordene blev smagsprøverne diskuteret inden det endelige bud blev afgivet. 

»

Det er en sjov og
anderledes måde
at se værtshusene på
og måske komme
nogle andre steder
end man er vandt til.
Og så har vi jo rigtigt
mange gode ølsteder i
Aalborg, som vi bør
benytte os af.

Gert Svanborg Sloth, formand for
Danske Ølentusiaster, lokalafdeling
Aalborg

me en smule usikkerhed
rund om de små værtshus
borde.
- Valgmulighederne er jo
øl, som ligner hinanden.
Men vi regner selvfølgelig
med at have alle rigtige. Men
det er nok ikke realistisk, for
klarer en af dagens deltage
re, Lone Gregersen, med et
smil på læben.
Hun havde taget manden
Bent med på Beerwalk, og

Gert Svanborg Sørensen måtte erkende, at konkurrencen var svær. Også selvom man er formand for ølentusiasterne i Aalborg.

Søndag 6. september 2009 NORDJYSKE Stiftstidende

af byen

Aalborg 7

Lokaldebat

Afviser fejl i integration
Af Mai-Britt Iversen
Rådmand for Familie- og beskæfti
gelse.

SVAR: I et læserbrev af 27.
August 2009 kommer Kar
sten Lauritzen og Marian
Geller begge fra Venstre,
med den helt uhørte på
stand, at Aalborg Kommune
har fejlet i integrationsind
satsen og ikke har handlet de
sidste fire år. Begge påstan
de vil jeg på det kraftigste af
vise.
De fleste der beskæftiger
sig med emnet, og det burde
således også gælde de to om
talte venstrefolk, ved, at lan
dets kommuner har ret for
skellige forudsætninger. Vi
er en storby. De store byer
har eksempelvis flere ind
byggere med sociale proble
mer. Man kan også se i den
rapport, som Lauritzen og
Geller henviser til, at de stør
re byer under samlet set lig
ger dårlige. Det giver således
ikke mening at sammenlig
ne Aalborg med Rudersdal.
Derfor er det mest korrekte
at sammenligne Aalborg
med de andre store kommu
ner. Gør man det! - også i
den omtalte rapport - vil
man se, at Aalborg Kommu
ne klarer sig ret flot!
Et eksempel er, at beskæf
tigelsesfrekvensen for ikkevestlige indvandrere og ef
terkommere i Aalborg Kom
mune er højere end den er i

både Århus og Odense, mens
den er på niveau med Kø
benhavns. I stedet for at
plukke i en tilfældig under
søgelse kunne Karsten Lau
ritzen og Marianne Geller
have spurgt, nogen der rent
faktisk kender til Aalborg
Kommunes integrationsind
sats. De kunne jo f.eks. have
spurgt deres egne kolleger
fra Venstre, der sidder i By
rådets
beskæftigelsesud
valg. Så ville de have fået at
vide, at siden 2004 er antal
let af flygtninge omfattet af
Aalborg Kommunes integra
tionsindsats blevet halveret
- fra ca. 1.400 til ca. 600.
Det skyldes, at Byrådet i
Aalborg med har prioriteret
integrationsindsatsen. Vi er i
Aalborg Kommune meget
bevidste om at ægte integra
tion bedst klares gennem et
job. Modsat Geller og Laurit
zens påstande, har vi faktisk
brugt de muligheder, som
regeringen har givet os. F.
eks. har vi ansat flere job
konsulenter.
Vi er heller ikke bange for
at gå helt nye veje. For ek
sempel har vi et fantastisk
godt samarbejde med AaB.
Med støtte fra kommunen er
der ansat en medarbejder,
der i løbet af 3 år skal få flere
unge nydanskere med i for
eningslivet. Ved hjælp af det
kontaktnet, som AaB har, er
målet at få dem i uddannelse
og job.

»

Derfor er det mest
korrekte at sam
menligne Aalborg
med de andre store
kommuner. Gør man
det! - også i den omtal
te rapport - vil man se,
at Aalborg Kommune
klarer sig ret flot!

Hertil kommer medarbej
dere, der har deres daglige
gang på kommunens uddan
nelsesinstitutioner og som
arbejder på at fastholde un
ge nydanskere i uddannel
sessystemet. På denne måde
sikrer vi, at unge nydanskere
ikke falder ud af uddannel
sessystemet, men i stedet får
sig en uddannelse, der kan
skaffe dem i job bagefter.
Ikke alene er flygtningene
kommet i job, men de behol
der det også. Selv om vi ser
mange fyringer i virksomhe
derne, formår de at holde
fast i jobbet. Det gælder også
i Aalborg.
Selv om der lejlighedsvis
er problemer i vores bolig
områder, har Aalborg Kom
mune ikke egentlige ghetto
er som f.eks. Vollsmose i
Odense og Gjellerup i Århus.
Det er flere gange dokumen
teret. Det skyldes et godt
samarbejde med boligforen

ingerne. Aalborg Kommune
deltager i flere projekter i
Aalborg Øst, Skelagergårde
ne og Løvvangen. Der arbej
des bredt med at integrere
flygtninge og indvandrere i
deres lokalområde. Som no
get nyt arbejdes med at øge
deres sundhedstilstand, da
det vil styrke deres mulighe
der på det danske arbejds
marked. Yderligere er der
særlige jobklubber, hvor de
får hjælp fra jobkonsulenter
til at komme i job.
Jeg vil meget gerne tilbyde
Karsten Lauritzens og Mari
anne Geller et besøg på vo
res Integrationscenter, for at
få de nødvendige fakta om
Aalborg kommunes integra
tionsindsats. Og jeg kan i øv
rigt oplyse dem om, at an
svaret for integrationsind
satsen er min og beskæfti
gelsesudvalgets. Det undrer
mig, at en byrådskandidat
som Geller ikke ved det.
Til sidst vil jeg bare konsta
tere, at integrationsindsat
sen fortsat prioriteres højt i
Aalborg. Vi hviler ikke på
laurbærrene. Der er fortsat
både på kort sigt og langt
sigt behov for fortsat at gøre
mere. Også i den sammen
hæng vil jeg opfordre Geller
og Lauritzen til at komme
med konstruktive forslag,
frem for at bruge området til
personangreb på Borgmes
teren. Det er området alt for
vigtigt til.

S og SF dumper Aalborg
Af Kristian Andersen
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Folketings- og regionsrådskandidat
(V), Johs. V. Jensens Vej 40, Aalborg

John G. Nielsen
byrådskandidat (V), Jeppe Aakjærsvej 4, Aalborg

godt tre kilometer blev der gået mellem dagens smagsprøver.
ægteparret kunne sammen
med resten af holdet, nemt
blive enige om, at de også
næste år vil deltage i Ølentu
siasternes markering af Øl
lets dag.
Lært af sidste års erfaringer
Den sidste øl med spørgs
målstegn på etiketten, blev
skænket på Søgaards Bryg
hus hvor dagens Beerwalk
sluttede med fælles middag.
Og det var en tilfreds for

mand, som med den sidste
smagsprøve i glasset, kunne
se tilbage på dagens Beer
walk.
- Det er gået over al for
ventning. Vi har lært rigtigt
meget af sidste års logistiske
problemer, så det er forløbet
gnidningsfrit i år, forklarer
formanden som samtidig
kunne afsløre, at han allere
de har indbudt de første del
tagere til næste års ølvand
ring i centrum af Aalborg.

SKAT: Socialdemokratiet og
SF dumper Aalborg. Aalborg
og Nordjylland bliver den
store taber, hvis den nye SSF-skatteplan realiseres. Det
fremgår klokkeklart af pla
nen. Mens Thorning og
Søvndal og deres partier på
Christiansborg vil investere
stort i København, Århus og
Odense, er der intet til Aal
borg – landets tredje største
kommune.
Vi er ikke enige i S-SF-pla
nen. Vi har verdens mest lige
samfund og verdens højeste
skatter og afgifter – og vi har
brug for alt andet end at op
kræve nye skatter på er
hvervsliv og familier, mens
vi står midt i en historisk kri
se, hvor mange virksomhe
der kæmper for livet, og
mange mennesker frygter
for deres job.
Men det er under alle om
stændigheder særdeles skuf
fende, at S og SF i den grad
forbigår Aalborg og Nordjyl

land, når man lover guld og
grønne skove til andre byer
og regioner:
Aalborg har brug for en
ringvej uden om byen og en
ny effektiv Limfjordsforbin
delse, der leder mest muligt
trafik uden om mennesker
og bymiljøer i Aalborg – og
samtidig sikrer os mod at
Limfjorden bliver en barri
ere for erhvervsudvikling.
Det forbigås fuldstændigt i
planen, mens der lægges
penge i trafikinvesteringer i
Århus, Odense og Køben
havn.
Aalborg har brug for en
let- eller nærbane, der bin
der Aalborg Lufthavn sam
men med Aalborg midtby,
Gigantium,
universitetet,
NOVI og det nye Aalborg Sy
gehus. Det er en ambition, vi
har fremført med andre Aal
borg-politikere. Men der er
ingen letbane til Aalborg og
Nordjylland i S-SF-planen.
Derimod skal nordjyderne
med nye S-SF-skatter og kør
selsafgifter finansiere letba
ner i Århus og Odense og ho
vedstaden…
Aalborg er heldig at have
en dygtig og kreativ luft
havn, som sikrer os mange
flyforbindelser til både ind-

og udland. Med S-SF-skatte
planen genindføres en pas
sagerafgift (som Venstre &
Co. har fjernet), som sætter
Aalborg Lufthavn bagud i
konkurrencen med lufthav
ne i udlandet – og mindsker
mobiliteten og adgangen til
Nordjylland
Aalborg, som i generatio
ner har kæmpet for at sikre
os motorveje og anden infra
struktur, der er nødvendig
for udvikling og beskæftigel
se i vores landsdel, vil med
S-SF-planen skulle betale en
ny kørselsafgift på 35 øre for
hver kilometer, vi kører på
motorveje. Dermed skal vi –
stadig ifølge S-SF-planen –
bidrage til finansiering af en
række trafikinvesteringer i
hovedstaden.
Aalborg og Nordjylland
har et uddannelsesefterslæb
i forhold til andre regioner i
ind- og udland. For mange

lader sig simpelthen friste af
en tilværelse som ufaglærte.
Og vi har særligt for få, som
tager en videregående ud
dannelse. Af samme grund
har ambitionen om at løfte
uddannelsesniveauet blandt
nordjyderne også en central
plads i den nordjyske udvik
lingsplan. Men med S-SFskatteplan og de nye er
hvervs- og misundelsesskat
ter får alle vores anstrengel
ser for at få flere til at tage
sig en videregående uddan
nelse og tiltrække og fasthol
de et videntungt erhvervsliv
et grundskud . Universitets
byen Aalborg dumpes.
Med skatteplanen har S og
SF vist deres sande ansigt
over for Aalborg og Nordjyl
land. Vi er udset til taberrol
len i S-SF’s drømmesam
fund. Derfor må det aldrig
realiseres.

Rettelse
Fejl i gudstjenestelisten
AALBORG: Der er højmesse kl. 10.00 i dag i Budolfi Kirke ved

Niels Højlund.
Derfor er der er ikke gudstjeneste i kirken i dag kl. 16.30,
som vi skrev ved en fejl i gårsdagens avis.

