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Hvorfor ikke skabe et cafémiljø ved å?
John L. HenriksenValmuemarken 7, Vadum
AALBORG-PROFIL: Professor Flyvbjerg ved Aalborg Universitet kommer med nogle fornuftige og velmente forslag
til Aalborg bys fremtid. Blandt hans forslag er et, som går ud på at føre fjorden ind midt i Aalborg for at skabe et
miljø i lighed med Århus og Nyhavn i København. Et spændende projekt, som kunne pynte på byen, især efter at
man allerede har ødelagt havnefronten med ucharmerende bygninger.
Man kan være enig eller uenig med ham, men indlægget bærer tydeligt præg af interesse og kærlighed - men lidt
bekymring for Nordjyllands fremtid.
Byens borgmester har følgende svar til forslaget: "Jeg vil ikke bytte Aalborgs sociale profil med en å med nogle
cafeer, hvor de velstillede kan sidde!"
Nej - I læser ikke forkert. En borgmester, som er gået varmt ind for et nyt stadion med tilhørende restaurant, og et
musikhus, som vel også skal koste penge at komme ind i. Hvem er de velstillede?
Er det dem, som kommer ned i det gedemarked, der hedder Jomfru Ane Gade? Både i Århus og København er det
en smuk og hyggelig oplevelse at gå gennem kanalmiljøet, og hvis man ikke er borgmester i Aalborg, er det absolut
ikke nødvendigt at købe noget, så de ikke-velstillede ville også kunne få glæde af, at der for en gangs skyld blev
lavet noget pænt i Aalborg.
Nu skal man jo ikke studere for at blive borgmester, og med jævne mellemrum læser man, at flere i byrådet
betragter ham som en skoleleder, der ikke tåler at blive sagt imod, så desværre kan vi godt glemme alt om
førnævnte forslag.
Til borgmesteren har jeg kun et at sige: Go'daw, do!
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