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En å i fliseørkenen
Af Ernst Abildtrup
Ridefogedvej 8
Aalborg:
PROFIL: Til temaet ”Hvad skal vi leve af” fremkommer Universitetet ihærdigt med gode forslag til at opnå fremdrift
i vores landsdel. Således anbefaler professor Bent Flyvbjerg i avisen den 27. februar forbedringer på områderne
Universitet, bymiljø og natur. For bymiljøets vedkommende er der efterfølgende fremkommet flere ønsker om
caféliv ved en åben Østerå.
Disse forslag er imidlertid allerede imødegået af borgmester Henning G. Jensen netop i artiklen med Bent Flyvbjerg,
hvor borgmesteren udtaler: ”Jeg vil ikke bytte Aalborgs sociale profil med nogle cafeer, hvor de velstillede kan
sidde”.
Hvilke velstillede er det mon, borgmesteren har i tankerne, - er det f. eks. mennesker, der betaler topskat? I Århus
opsøges café-miljøet til hverdag hovedsagelig af studerende samt ældre; de velstillede har sikkert travlt i deres
jobs.
Selvfølgelig er det dyrt at frilægge Østerå især, når man for få år siden har brugt millioner på at grave det hele op
og etablere en ørken af flisebelægning.
I avisartiklen citeres borgmesteren også for følgende: ”Aalborgs udvikling er bagefter mere velstillede byer”. En
velstillet by rummer da også velstillede mennesker; men dem er borgmesteren åbenbart ikke interesseret i at gøre
så meget for. På den anden side arbejder han ihærdigt for Musikhuset, selvom flere af hans partifæller mener, at
det mest bliver til glæde for de velstillede. Ligeledes med den gode idé om at åbne Aalborg mod fjorden, hvor det
desværre må konstateres, at netop det nye byggeri på strækningen imellem broerne udgør en massiv spærring for
udsynet til fjorden, og kun ejerlejligheder i første række har udsigt; men til priser vist alene for velhavere.
Jeg mener, at Henning G. Jensen bør ændre holdning og ikke være så bange for, at nye tiltag kan komme de
velstillede til gode. Hvis Aalborg netop kunne blive mere velstillet, ville det også være nemmere at opretholde den
ønskede sociale profil og forbedre levestandarden for alle samfundsklasser. På hvilken måde finder borgmesteren i
øvrigt netop Aalborgs sociale profil så meget bedre end i de byer, vi ellers sammenligner os med?
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