2 Aalborg

NORDJYSKE Stiftstidende Onsdag 30. juni 2010

Aalborg

På tur i dobbeltdækker
AALBORG: VisitAalborgs røde dobbeltdækkerbuds er atter på gaden for at køre
turister og andre interesserede rundt i det nordjyske sommerlandskab. Turene
tager udgangspunkt i Aalborgs historiske bygninger eller et besøg til den lille
købstad, Nibe. Turene går også til den storslåede natur i Lille Vildmose samt til
Hals og havnemiljøet. Undervejs fortæller guiderne anekdoter og fakta om seværdighederne. Derudover kører bussen også på ture til blandt andet Rebild
Bakker og Blokhus, da også VisitRebild og VisitJammerbugten har andel i dobbeltdækker bussen. Den kører fra Adelgade hver mandag morgen.

Tlf.: 99353763 Fax: 99353375
aalborg@nordjyske.dk
Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø

Den tryggeste by i Europa
UNDERSØGELSE: Aalborgensere føler sig både trygge i byen og i nabolaget
Af Lise Stenbro
lise.stenbro@nordjyske.dk

AALBORG: Aalborg er den

tryggeste by i Europa.
Det fremgår af en ny undersøgelse fra Europakommissionen, hvor borgerne i 75 europæiske byer
blandt andet er blevet
spurgt, om de stoler på folk
og føler sig trygge i byen og
nabolaget.
På spørgsmålet, om man
kunne stole på folk, svarede
34 pct. af borgerne i Aalborg, at de var helt enige, 56
pct. svarede, at de i nogen
grad var enige, og 78 pct.
sagde, at de altid følte sig
trygge i byen. Hele 91 pro-

FAKTA
KRIMINALITET I AALBORG
{ Når EU udnævner Aalborg til at være den tryggeste by i Europa,
hænger det blandt andet sammen med antallet straffelovsovertrædelser.
{ Byen har i gennemsnit 0,017 straffelovovertrædelser pr. borger,
mens landsgennemsnittet ligger på 0,019 pr. borger.
{ I Århus var der i samme periode 0,022 straffelovsovertrædelser
pr. borger.
{ Sammenligner man de to byer, var der i Aalborg 0,00073
voldsforbrydelser pr. indbygger mod 0,00104 pr. indbygger i Århus, 0,01623 mod 0,02089 berigelsesforbrydelser og 0,000061
mod 0,000055 sædelighedsforbrydelser. Antallet af narko-forbrydelser pr. borger er til gengæld ens - nemlig 0,0008 - og der var
også lidt flere sædelighedsforbrydelser i Aalborg end i Århus.

cent var altid trygge i deres
nabolag.

Og det er dé svar, som får
undersøgelsen til at udnæv-

Teknisk designer
Interesserer du dig for at konstruere, tegne, visualisere og animere tekniske
emner som fx bygninger eller maskiner? Så kan uddannelsen til teknisk designer være noget for dig.
Vi tegner bygninger og maskiner i 3D og 2D på computeren og laver teknisk
dokumentation for konstruktionerne.
Uddannelsen varer 2½ år og skifter mellem skole og praktikophold.
Meld dig til uddannelsen nu, og start allerede

den 2. august 2010
eller kom forbi og se, hvad vi laver – du er altid velkommen.
Tilmeld dig på www.metalcollege.dk
eller kontakt uddannelses- og erhvervsvejleder
Frank Bæhrenz på telefon 2526 6605 eller e-mail: fb@metalcollege.dk
Metal College Aalborg | Sigrid Undsets Vej 3 | 9220 Aalborg Øst | Tlf. 7250 5600 | www.metalcollege.dk

ne Aalborg til den tryggeste
by i Europa.
- De skandinaviske lande
vil altid ligge højt i sådan en
undersøgelse på grund af
vores velfærdsmodel. For vi
ved i dag, at det er en af de
bedste buffere mod kriminalitet, og derfor er det også
vigtigt, at vi bevarer velfærden, understreger Aalborg
Kommunes socialrådmand
Mai-Britt Iversen (S).
Hun glæder sig naturligvis
over resultatet. For selvom
Aalborg også lå højt, da EU
gennemførte en tilsvarende
undersøgelse for tre år siden, er det ingen garanti for,
at byen holder sig på toppen.
- Spørger man borgerne i
andre kommuner, er de sikkert også glade for deres by.
Men sammenligner vi kriminaliteten i Aalborg med Århus eller andre store byer,
ligger vi faktisk under landsgennemsnittet, tilføjer hun.
Ifølge Mai-Britt Iversen
skyldes den fine placering
formentlig, at Aalborg har
en lang tradition for at samarbejde og forebygge.
- Vi har et meget tæt samarbejde både med politiet og

FAKTA
LIFE IN EUROPEAN CITIES
{ Undersøgelsen, som hedder ”Perception survey of life in European cities”, blev gennemført i november 2009.
{ Den er foretaget i 75 byer i EU, Kroatien og Tyrkiet.
{ 500 borgere over 15 år i de 75 byer blev bedt om at tage stilling
til en lang række spørgsmål om livet i byen - for eksempel tryghed, sundhed, økonomi, transport og forurening.
{ Undersøgelsen er lavet på anmodning af direktoratet for regionalpolitik under Europa-kommissionen.
{ Hele undersøgelsen kan læses på Europakommissionens hjemmeside.

ungepolitiet, men der er også mange foreninger og fritidscentre, som gør et stort
arbejde. For eksempel i forhold til formidling af fritidsjob, fremhæver hun.
Vil holde fast i indsats
Mai-Britt Iversen håber, at
man kan bruge resultatet til
at holde fast i den indsats,
som har bragt Aalborg Kommune til tops i undersøgelsen. For byen er også godt
med, når det drejer sig om
hjælp til hjemløse og andre
af de områder, Europakommissionen har undersøgt.
Hos Nordjylland Politi pe-

ger
chefpolitiinspektør
Claus Hilborg på, at borgerne i Danmark generelt har
stor tillid til, at myndighederne tager hånd om deres
sager på en forsvarlig måde.
De er veluddannede og oplyste, og derfor betyder kritik i
pressen heller ikke så meget.
- Folk ved godt, at disse
enkeltsager ikke er et udtryk
for et helhedsbillede af virkeligheden, siger han.
Undersøgelsen har også
vakt opsigt andre steder i
Europa. Blandt andet i Tjekkiet, som tirsdag sendte et
tv-hold fra et EU-kursus på
besøg i Aalborg.

Kvarter skal løftes
for kvart mia.
RENOVERING: 200 boliger og deres omgivelser
skal gennem foryngelseskur
Af Niels Brauer
niels.brauer@nordjyske.dk

AALBORG: To boligblokke
med i alt 200 lejligheder
samt de nærmeste omgivelser på Tove Ditlevsens Vej på
toppen af Vejgaard skal gennemgå en kraftig foryngelseskur.
Boligselskabet af 1951,
som ejer de to otte etager
høje boligblokke, har netop
søgt Landsbyggefonden om
støtte på over 230 millioner
kroner.
Udover en fysisk renovering af både bygninger, som
er fra 1974, og friarealer,
omfatter planerne en ny fi-

nansiering samt en boligsocial indsats.
Henrik Thomsen, direktør
for Plus Bolig, som er administrator for Boligselskabet
af 1951, fortæller, at indsatsen skal bidrage til at gøre
afdelingen
tidssvarende,
fremtidssikret og dermed et
konkurrencedygtigt tilbud
på Aalborgs boligmarked.
Som led i projektet er der
et stærkt ønske om at knytte
afdelingen tættere til det
omkringliggende boligkvarter. Det skal ske gennem en
åbning af afdelingens store
friareal, så haveanlægget i et
vist omfang får funktion
som bydelspark.

Derudover håber man på
gennem forhandling med
Aalborg Kommune at få fjernet en bussluse, der i dag virker som en barriere for trafik
til og fra byggeriet.
For netop at vise, hvordan
friarealerne kan anvendes,
vil landets største børnecirkus, Cirkus Flik-Flak, i morgen, torsdag, give to forestillinger i området.
Den samlede helhedsplan
er blevet til i samarbejde
mellem boligafdelingen, Boligselskabet af 1951 og Aalborg Kommune, Kuben samt
Kærsgaard & Andersen, ingeniører og arkitekter.

