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Phønix Hotel 
Aalborg

tlf. 98 12 00 11     

phoenix@helnan.dk

Fest med det hele
Fingerspidsfornemmelse, nærvær og faglighed. Alt sammen 

med plads op til 170 personer i en ubeskrivelig atmosfære 

under prismekronerne på Aalborgs mest historiske hotel.

Prisen
 er in

kl. lokale, in
vitationer, 

menukort, bordkort, valgfri fa
rve på 

duge/ser
viette

r, blomsterd
ekorationer. 

Festmenu:

3 retter
Forret
Hovedret

Dessert pr. couv. kr.  349,-
Vincouvert fra kr. 258,-  Natmad fra kr. 69,-

Hør nærmere om fest med ALT inklusiv.

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

Af Ole Risager
Byrådsmedlem (DF),  
Vestvej 91, 310 Vodskov

SANDGRAVNING: Jeg kan læse, 
at man ikke vil lave udvin-
ding af råstof i nærheden af 
Gandrup Teglværk på grund 
af grundvandsbeskyttelse. 
Selv om der bliver taget hen-
syn til alle forekomster, og 
samtidig vil der komme til-
syn på pladsen. Det er som 
om, man ikke har tiltro til, at 
dette vil ske. Når udvinding 
af råstof er færdig, vil det bli-
ve omdannet til et rekreativt 
område med gangstier, ride-
stier, mulighed for udsigt og 
bedre forhold for dyr og 
planter. Akkurat som det er 

tilfældet med Teglværks-
søerne ved Gandrup, som 
bliver benyttet af rigtig man-
ge mennesker. Det er godt 
med mange tiltag i oplands-
byerne. Vi kan ikke alle bo i 
storbyen.

 Yderligere skal siges, at 
der arbejder ca. 100 mand 
på Gandrup Teglværk. Skal 
der være risiko for deres ar-
bejdsplads? Godt gået S. 

Som det ligeledes fremgår 
af diverse medier, står vi in-
den for en årrække og mang-
ler råstoffer til byggerierne. 
Derfor er det med at komme 
i gang, inden vi står i en 
mangelsituation. I stedet for 
at have nej-hatten på, så se 
af at få ja-hatten på. 

Få ja-hatten på

AALBORG: Onsdag 5. december holder Ungdommens Røde 
Kors Aalborg julebanko i Folkekirkens Hus.

Det sker for at samle penge ind, som organisationen 
kan bruge til aktiviteter som børneklubber, lektiecafeer, 
mentorordninger og lignende.

Rådmand Mads Duedahl (V) har sagt ja til at være op-
råber ved arrangementet, og der er gode præmier fra lo-
kale butikker og virksomheder, som har støtter formålet.   

Julebanko i Folkekirkens Hus

LOKALDEBAT

Af Niels Brauer
niels.brauer@nordjyske.dk

AALBORG: Hele flasker afleve-
ret til den kommunale gen-
brugsordning ender fra nyt-
år med at blive knust og 
smeltet om til ny emballage.

Hidtil er en andel af fla-
skerne, især vinflasker, ble-
vet genbrugt direkte efter at 
være blevet skyllet hos den 
nuværende aftager med 
adresse i Vestbjerg, men da 
firmaet ophører ved nytår, 
har kommunen været tvun-
get til at finde ny aftager, 
hvilket er sket gennem en 
udbudsrunde.

Samtlige fem indkomne 
tilbud indebar løsninger, 
hvor alt glas knuses og smel-
tes om. 

Der blev ikke afgivet tilbud 
med delvis genbrug af fla-
sker.

Udgift mere end halveret
På grundlag af udbuddet er 
der indgået aftale med et fir-
ma, der transporterer alt 
emballageglas til et anlæg i 
Næstved, hvor det sorteres 
forud for, at det smeltes om 
til ny emballage. 
   Aftalen løber i to år med 
mulighed for forlængelse.

Samtidig falder kommu-
nens udgift per ton glas fra 
250 kr. til 108 kr. per ton. 
Samlet falder omkostnin-
gerne fra 750.000 kr. til 
324.000 kr. svarende til et 
fald på 426.000 kr.

Trods den markante be-
sparelse beklager den an-
svarlige rådmand sig over, at 

der ikke har meldt sig en af-
tager, der vil sende de brug-
te flasker i direkte cirkulati-
on.

- Det ville have været rigtig 
fint, hvis vi fortsat kunne ha-
ve haft en lokal aftager, som 
rensede flaskerne frem for 
at foretage en energikræ-
vende omsmeltning, siger 
miljø- og energirådmand 
Lasse P. N. Olsen (EL), der 
oplyser, at man fra kommu-
nens side var indstillet på at 
betale en vis merpris for at 
fortsætte med den hidtidige 
løsning. 

I forbindelse med udbud-
det indgik genbrug af hele 
flasker med en vægt på 50 
procent i vurderingen, mens 
prisen tilsvarende vægtede 
med 50 procent. 

Indstillet på merpris
- Men ingen bød ind med en 
løsning med hele flasker, 
desværre. Det er bedre at 
genbruge direkte end at lave 
noget om for at bruge det 
igen, men når virksomheden 
lukker, er vi nødt til at tage 
det til efterretning, siger 
rådmanden.

- Kommunen var altså  
indstillet på at acceptere den 
hidtidige merpris?

- Det har vi jo gjort hidtil 
med det formål at holde fast 
i lokale arbejdspladser, be-
grænse transporten og und-
gå omsmeltning. Vi arbejder 
jo efter, at de effekter, der 
kommer ind til genbrug i vi-
dest omfang bliver i Nordjyl-
land og er med med til at 
fastholde grønne arbejds-

pladser lokalt. Desværre er 
det ikke altid lige let, men 
det er stadig et rigtigt fokus-
område at have, siger råd-
manden, der påpeger, at der 
helt sikkert er virksomheder 
i Polen eller Tyskland, der - 
uanset affaldsart - vil kunne 
gøre det billigere.

Et ønske om pantordning
- Men det vil koste lokale ar-
bejdspladser og mere trans-
port og dermed klimabelast-
ning, siger rådmanden, der 
med den valgte aftager glæ-
der sig over, at glasset i det 

mindste bliver indenfor lan-
dets grænser.
  En pantordning i lighed 
med den, der gælder for øl- 
og sodavandsflasker ville 
ifølge rådmanden føre til de 
miljømæssigt mest optimale 
løsninger.

- Jeg ville ønske, der var 
politisk vilje til at gennemfø-
re dét, siger han.

Sagen blev behandlet på 
seneste møde i miljø- og 
energiudvalget, hvor for-
valtningens beslutning blev 
taget til efterretning.

Slut med ny vin på   g

AALBORG: En ny socialøkono-
misk virksomhed, der både 
skal forebygge ensomhed 
blandt ældre og hjælpe ud-
lændinge med at lære dansk, 
er på vej til Aalborg.

Platformen, der hedder 
Elderlearn, matcher udlæn-
dinge og frivillige ældre, og 
den fungerer allerede i Kø-
benhavn, hvor 280 udlæn-
dinge og 280 ældre deltager, 
og mere end 60 sprogstude-

rende står i kø for at blive 
matchet. Derfor er initiativ-
tager Andreas Reventlow og 
hans partner Nicklas Sten-
feldt klar til at brede den til 
andre danske kommuner - 
blandt andre Aalborg.

- Med Elderlearn ønsker vi 
at hjælpe Aalborg med at op-
spore de ensomme ældre. 
Med vores platform behøver 
de nemlig ikke at erklære sig 
som ensomme for at være 

med. Elderlearn er åben for 
alle ældre, velfungerende el-
ler udfordrede, og platfor-
men målrettes de potentielt 
ensomme i tæt samarbejde 
med kommunerne, forklarer 
Nicklas Stenfeldt. 

- For nogle ældre er hver-
dagen præget af samvær og 
masser af aktiviteter, men 
for andre er livet efter pensi-
onsalderen desværre præget 
af ensomhed og tab af livs-

kvalitet. Det er dyrt - både 
for

den ensomme - men også 
for samfundet, understreger 
han.

Elderlearn anslår, at der er 
50.000 ensomme ældre i 
Danmark, så potentialet for 
platformen er stort

- Som samfund skal vi væk 
fra tanken om en ældrebyr-
de, for hos Elderlearn kan vi 
tydeligt se, at de ældre kan 

Ældre kan hjælpe udlændinge    med dansk

GLAS: Omsmeltning er 426.000 kr. 
billigere end den nuværende løsning, 
hvor lasker genbruges. Rådmand 
beklager sagens udfald

 » Det ville have været rigtig fint, hvis vi fortsat kunne 
have haft en lokal aftager, som rensede flaskerne frem 
for at foretage en energikrævende omsmeltning.
LASSE P. N. OLSEN (EL), miljø- og energirådmand
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MinTandtekniker
Naturtro tandproteser skabt til dig

MinTandtekniker
V/Betina Staal 
Vesterbro 44 A 
9000 Aalborg
Tlf. 98 770 770
mintandtekniker-aalborg.dk

“I mere end 30 år har jeg haft protese, som skulle udskiftes. Her valgte 
jeg Betina hos MinTandtekniker i Aalborg. Det har været en meget 
positiv oplevelse. Hun er forstående, lyttende og kan sit håndværk.

Samtidig ramte protesen plet første gang, så forløbet tog vel ikke mere 
end 10 dage fra første møde til jeg havde en ny protese, 
der bare sidder helt perfekt.”
 Arne Nødgaard, Pandrup

Gratis
parkering
i gården

SKALBORG: Den ikoniske Co-
ca-Cola julelastbil kommer 
igen til Danmark for at spre-
de juleglæde. Julelastbilen 
besøger 31 steder på sin vej 
gennem landet, og hvert 
sted inviteres de lokale ind-
byggere til at nyde iskold Co-
ca-Cola. Mandag 10. decem-
ber parkerer den ved Bilka i 
City Syd fra klokken 13-19. 
Som noget nyt kan man i år 
få en miniatureudgave af ju-
lelastbilen med hjem. 

Da julelastbilen besøgte 
Danmark sidste år, blev det 
et stort tilløbsstykke, som ti-
tusindvis af danskere flok-
kedes om. Derfor var der hos 
Coca-Cola Danmark heller 
ingen tvivl om, at julelastbi-
len igen i år skulle ud på tur.

- Det var The Coca-Cola 
Company, der tilbage i 1931 
skabte julemanden, som vi 
kender ham i dag, så Coca-
Cola er tæt forbundet med 
julen. For mange danskere 
er det først rigtig jul, når de i 

tv eller biografen har set den 
legendariske julereklame 
med Coca-Cola julelastbiler-
ne, der bringer glæde til by-
en. Derfor er vi glade for, at 
vi også denne jul kan sende 
julelastbilen ud med jule-
glæde, skønne minder og fri-
ske forsyninger på 31 stop 
over hele landet, fortæller 
Peter Hædersdal, Senior 
Brand Manager hos Coca-
Cola Danmark.

Lastbiler serverer natur-
ligvis iskold Coca-Cola, men 

man kan oså vælge at inve-
stere i en miniatureudgave 
af julelastbilen ved at done-
re et frivilligt beløb til Mød-
rehjælpens velgørende ar-
bejde.

- Vi oplevede sidste år, at 
mange udtrykte ønske om at 
købe merchandise ved jule-
lastbilen. Det vil vi gerne 
imødekomme, men samti-
dig vil vi gerne gøre noget 
godt for de familier, som har 
det ekstra hårdt i julen, siger 
Peter Hædersdal.

Coca-Cola julelastbilen  
kommer til Aalborg

Den ikoniske Coca-Cola julelastbil kommer til Aalborg og deler gra-
tis cola ud og spreder juleglæde.  PR Foto 

y vin på   gamle flasker

Det er slut med direkte genbrug 
af de tomme flasker til  

eksempelvis vin. Fra nytår  
foregår genbruget via  

omsmeltning. 

Miljø- og energirådmand Lasse 
P. N. Olsen så gerne flaskerne 
renset og genbrugt direkte.

e    med dansk
bidrage med meget mere, 
end vi som samfund - og de 
måske selv - går og tror, for-
klarer Andreas Rewentlow. 

- Vi har alle et behov for at 
føle, at vi bidrager. Derfor 
har vi skabt et rum, hvor de 
ældre er frivillige og dermed 
aktive samfundsborgere, 
der bidrager til en bedre in-
tegration. Vi ved nemlig, at

frivillighed og dybe relati-
oner mere end noget andet 

øger vores trivsel og livsglæ-
de, siger han.

Ældre og sprogstuderen-
de, som ønsker at deltage 
kan tilmelde sig på Elder-
learn.dk. Herefter matcher 
platformen de frivillige ud 
fra kriterier om afstand, øn-
sket tidsrum og interesser, 
og når der er fundet et 
match, får begge parter be-
sked, og Elderlearn hjælper 
med at arrangere det første 

møde. 
Elderlearn er også til stede 

ved første møde for at sikre 
en god start ved at hjælpe 
begge parter med emner, 
der kan tales om, så dialo-
gen kommer godt i gang. Of-
te er det ikke nødvendigt, 
men det giver en ekstra tryg-
hed. Målet er langvarige re-
lationer, som både de ældre 
borgere og udlændingene 
har glæde af.

 » Vi arbejder jo efter, at de effekter, der kommer ind til 
genbrug, i videst mulige omfang bliver i Nordjylland og 
er med med til at fastholde grønne arbejdspladser lokalt.
LASSE P. N. OLSEN (EL), miljø- og energirådmand


