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Hasseris' fremtidige udvikling til debat med
kandidater der ønsker valg til byrådet i Aalborg
Der er valg til såvel kommunalbestyrelsen som til regionsrådet - tirsdag, den 21.
november 2017 – hvor vi skal sætte et kryds på stemmesedlerne, hvilket gør at
bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har valgt at arrangere et debatmøde med
nogle af kandidaterne til valget til byrådet omkring temaet ”Udviklingen i Hasseris”.
Mødet afholdes torsdag, den 26. oktober 2017 - kl. 19:00 på Hasseris
Gymnasium.
Vi har









fået tilsagn fra følgende kandidater til valget til byrådet i Aalborg:
Rådmand Hans Henrik Henriksen, Socialdemokratiet (A)
Kjeld Elimar, Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Byrådsmedlem Jørgen Hein, Radikale Venstre, (B)
Susanne Flydtkjær, Enhedslisten – De Rød-Grønne (Ø)
Rådmand Thomas Krarup, Det Konservative Folkeparti, (C)
Frederik Andreas Hentze, Dansk Folkeparti, (O)
Byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen, SF - Socialistisk Folkeparti, (F)
Henrik Viholm, Liberal Alliance, (I)

Debatten indledes med et par indlæg med visioner for bydelen. Herefter får hver
kandidat præcis 3 minutters taletid inden selve debatten starter op.
Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål og debattere med kandidaterne om Hasseris'
fremtidige udvikling og hvordan denne hænger sammen med Aalborgs generelle
udvikling.
Til at styre debatten og lede slagets gang er journalist Jørgen Pyndt engageret til at
sørge for at alle kandidater får ordet en ad gangen.
Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening mener, at nedennævnte punkter er
relevante for debatten:








Hvordan ser den fremtidige byudvikling i Hasseris og i Aalborg ud?
Kan borgerne stole på den kommunale planlægning, når kommuneplanen
løbende ændres og nye lokalplaner vedtages for enkelte grunde og
byggeprojekter?
Skal bydelen udvikles gennem enkeltsagsbehandling eller gennem
helhedsplaner?
Aalborg by skal fortættes – gælder det også for Hasseris? I så fald, hvordan
sikrer vi, at en evt. fortætning sker med kvalitet og med borgerinddragelse?
Hvordan sikrer vi, at byen udvikles med respekt for de grønne rekreative
områder?
Når der kommer flere borgere og ikke mindst flere biler, hvordan sikrer vi så en

tilstrækkelig infrastruktur til den offentlige transport, privat bilisme og
cyklisterne?
Måske har du selv et emne du ønsker debatteret?



Foreningen er vært ved en øl/sodavand.

Hasseris Grundejerforening ser frem til en spændende debat med en god stemning,
præcise spørgsmål og klare svar - gerne med skarpe holdninger og synspunkter fra
kandidaterne.
Du kan måske få en afklaring på, hvor dit kryds på stemmesedlen skal placeres –
måske også om du evt. vil stemme personligt på en af kandidaterne?

På gensyn den 26. oktober 2017 - kl. 19:00 på Hasseris Gymnasium.
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