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Kirkens Korshær åbner ny genbrugsbutik
GANDRUP: Efter måneders arbejde fra frivillige i Gandrup kan Kirkens Korshær i

dag, lørdag, åbne ny genbrugsbutik i byen. Det markeres med åbningsfest fra kl. 10
med tale og snoreklip ved korshærsleder Jonas Jakobsen og den lokale ildsjæl Ernst
Maahn. Butikken har til huse i de gamle SparNord-lokaler centralt i Gandrup.

Naturdetektiver i Portlandmosen
LILLE VILDMOSE: Fra kl. 10.30 til 12 søndag skal naturskole-

medarbejder Kristina Christensen lede familie-arrangementet ”Naturdetektiv i mosen”. I den forbindelse vil hun
besvare det kryptiske spørgsmål: Hvad har hulahopringe
og vandballoner med detektivarbejde at gøre?
Deltagere skal møde frem på Lille Vildmosecentrets pplads på Birkesøvej ved Dokkedal. Herfra køres til Portlandmosen, hvor alle vil få svar på, hvad mosen gemmer
på, når det handler om dyr og planter.
- Vi går i dybden på højmosen, så jeg håber på mange
nysgerrige næser, siger Kristina Christensen.
Efter endt detektivarbejde kan deltagerne fornøje sig
med centrets fire interaktive udstillinger med biograf og
ørnesimulator. Der er også adgang til naturværksted, udkigstårn, naturlegeplads, tørvetog og automatisk fodring
i vildsvinefolden. brula

HK 89-hold debuterer i 2. division
STORVORDE: Frem til årsskiftet spiller håndboldklubben

HK 89-Båndbyernes U14-piger med i en såkaldt ombrydningspulje i 2. division – danmarksturneringens næstøverste række.
Ikke siden 70’erne har et ungdomshold fra båndby-området rangeret højere. Dengang var SSB-Storvorde repræsenteret i mesterrækkerne med såvel damejuniorer
som dameynglinge.
Bag HK 89’s kvalifikation til 2. division ligger en ihærdig indsats med mange ugentlige træninger under ledelse af et team bestående af Pia Therkildsen, Morten Kusk
og Jesper Christensen.
U14-pigerne debuterer i 2. division søndag kl. 14.15
mod Hadsten Håndbold i Båndby-Hallen, Storvorde. Om
14 dage skal holdet møde Visse IF i Gughallen. De to andre hold i divisionspuljen er Rebild Håndbold og Nøvling
IF, så udeturene er overkommelige. brula

Skoletrafikken
set fra oven
HELHEDSBILLEDE: I denne uge har en
drone været i luften over to af Aalborgs
skoler - formålet er at få overblik over
trafiksituationen om morgenen
Af Tina Larsen
tina.larsen@nordjyske.dk

AALBORG: Brugen af drone-

flyvning over morgentrafikken ved udvalgte skoler er
seneste skud på stammen i
et større projekt, der skal
være med til at skabe sikre
skoleveje i Aalborg Kommune.
Sidste år blev Aalborg udpeget til trafiksikkerhedsby,
hvor man sætter fokus på at
skabe sikre og trygge skoleveje ved Filstedvejens Skole i
Vejgaard, Seminarieskolen i
Gug og Sct. Mariæ Skole i
vestbyen.
Forarbejdet foregår i sam-

Hver dag:

Lækre danske
aftenmenuer
Stor
lørdagsbuffet
fra 12-15
kun kr. 129,Her breder hyggen sig...

Vi serverer
hjemmelavet,
rustikt,
dansk mad

arbejde med rådgivningsvirksomheden COWI, og her
er brugen af droner et af de
sidste initiativer, inden analysearbejdet er afsluttet om
en måneds tid.
En ny oplevelse
- Det er grundlæggende for
projektet at tænke i innovative og anderledes løsninger,
og her passer dronerne fint
ind, siger René Lund Hansen, der er civilingeniør i Byog Trafikplanlægning hos
COWI.
- Droneoptagelserne er et
godt redskab, i undersøgelsen bidrager de med ny viden, når vi skal identificere

Videooptagelser fra 30-40 meters højde er resultatet af dronens
flyvninger over morgentrafikken ved skolerne. 
Foto: COWI
udfordringerne på et lille,
lokalt område. Med de billeder dronerne optager, når de
er i luften, får vi en helt an-

den oplevelse af, hvordan
trafikken bliver afviklet i et
bestemt område. Vi ser hele
skolens nærområde på en

Vi kan lave en krone på en time

Hilsen Lene og Peter
• Det hele klares på et besøg
• Smukt og stærkt porcelæn, intet metal
• Intet ubehageligt aftryk
• Perfekt udseende og pasform
• Ingen merpris i forhold til andre metoder

Efterårsmenu lige nu:

Hos os får du
Medaljoner fra jagtskudt
vildt, og rodfrugter
fra den danske muld

179,-

www.kronepaaentime.dk

Dyremedaljoner
med tilbehør....

Østeraa 9 - Aalborg . Tlf. 98 12 50 56 . www.duusvinkælder.dk

Tandlæge Henrik Ehlers
Aalborg tlf. 98 13 89 89

Tandlæge Lars Kofoed
Aalborg tlf. 98 12 70 01

Effektiv bekæmpelse af muldvarpe
Få professionelt hjælp til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. SCAN KILL giver råd og vejledning.

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

er det helt rigtige og prisdygtige valg - så både landbrug, virksomheder
og private hjem kan holdes fri for ødelæggende skadedyr og samtidig
opretholde den ønskede og påkrævede hygiejne.

SKADEDYRSKONTROL

Vi kommer på besøg og i samarbejde med
dig, sætter vi dine nye fælder op.
Vi guider dig igennem effektiv placering samt
instruerer dig i hvordan de bedst virker. Så
er du klædt godt på hvis du igen skulle få
besøg af muldvarpe eller mosegrise.

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

Kun kr.

Tandlæge Claus Dønvang
Arden tlf. 98 56 10 89

Tandlæge Søren Bannebjerg
Aalborg tlf. 98 13 89 89

1.295,-

incl. moms
Incl. skovl og 4 fælder

Bl.a. V-Trap muldvarpefælde
fra

Hver søndag i NORDJYSKE Stiftstidende

Tlf. 31 17 00 11
www.scan-kill.dk
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Med de billeder dronerne optager, når de er i
»
»
luften, får vi en helt anden oplevelse af, hvordan
trafikken bliver afviklet i et bestemt område.
RENÉ LUND HANSEN, civilingeniør, by- og trafikplanlægning, Cowi

Delebil til kunder
og beboere
AALBORG: Plus Bolig indle-

Filstedvejens Skole og de omkringliggende arealer set fra oven. 
gang, cyklister, fodgængere
og bilister sammen.
Det er noget, der gør det
nemmere at finde frem til
mulige løsninger.
René Lund Hansen:
- Mens trafikken måske
klumper sammen et sted,
kan det være, der er mere
plads andre steder i området
eller på stier. Hvorfor er fodgængerne eksempelvis tæt

på bilisterne, hvis der er en
parallel sti i nærheden, hvor
de kan gå adskilt? Med dronerne kan vi se hele trafikafviklingen på en gang.
Samlet analyse på vej
Dronerne har fløjet over
Filstedvejens Skole og Seminarieskolen flere morgener i
denne uge, og indtil videre
er det ikke planen, at de skal

Foto: COWI
på vingerne igen i forbindelse med det her projekt. Videooptagelserne fra 30-40 meters højde indgår som en del
af en samlet analyse, der
blandt andet også involverer
materiale fra elever, der påmonteret kameraer har filmet deres skolevej, ligesom
man har kortlagt adgangsog indgangsforhold på skolerne.

Konklusionerne på undersøgelserne skal derefter
munde ud i konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der
også kan komme kommunens øvrige skoler til gode.
Projektet løber frem til udgangen af 2016, staten har
givet et tilskud på 7,7 millioner kroner.

der nu et samarbejde med
Hertz Delebilen. Aftalen
indebærer, at boligselskabet tilbyder sine lejere og
kunder at benytte ordningen og dermed muligheden for at leje en bil, når
beboeren har behov for
det.
Derudover har selskabet
aftalt at lægge parkeringsfacilitet til ordningen på
kontorets adresse Alexander Foss Gade, der ligger
centralt på Eternitgrunden, hvor en ny bydel i disse år skyder op.
- Jeg er meget tilfreds
med og glad for, at vi nu
har fået en aftale på plads,
hvor vores beboere og kunder kan opnå rabat ved
indmeldelsen. Vi repræsenterer en bred befolkningsgruppe og ved, at
mange af vore nuværende
lejere ikke har behov for at
råde over en bil hver dag.
Nu får de mulighed for at
blive kørende, når de har
behovet – hvad enten det
er for at besøge familien i
det ganske land eller fordi,
der skal gøres storindkøb
eller hvad det nu måtte være, siger Plus Boligs direk-

tør Henrik Thomsen.
Ordningen er meget simpel, og derfor er medlemskabet hurtigt tjent hjem
igen.
- På sigt håber vi på at
kunne udvide ordningen
og eventuelt lade den indgå som element i løsningen
af de udfordringer, der er
med etablering af parkeringspladser ved vores nybyggerier. Jeg har indtryk
af, at der allerede er gjort
en del erfaringer i nogle af
Sveriges større byer, hvor
ordningen indgår i vurderingen af parkeringsbehovet. Hvordan en lokal model kan strikkes sammen
må så være op til en forhandling med de ansvarlige myndigheder. Men målet må være at begrænse
antallet af biler, påpeger
Henrik Thomsen.
- Vi prøver hele tiden at
se nye muligheder for at løse de problemer flere og
flere byer har med for
mange biler. Derfor glæder
vi os til at udvide vores
ordning i Aalborg med
endnu flere delebiler, siger
carsharing manager i
Hertz Helle Friborg.

Genbrugsværksted på museet
AALBORG: I anledningen af
udstillingen ”Småt Brugbart” inviteres der i hverdagene i efterårsferien til genbrugsværksted med genbrugsaktiviteter. Det sker fra
kl. 11-14.
I genbrugsværkstedet stilles der værktøj og mosaik i

form af ituslået genbrugsporcelæn til rådighed. Krukker, tallerkner eller andre
ting, hvorpå der kan påsættes flot mosaik, medbringer
man selv.
På genbrugsværkstedet laves der også sjove konvolutter, flotte perler og æsker af

genbrugspapir. Det vil samtidig være muligt at trille
romkugler og derved få stillet den lille sult med en klassisk genbrugskage.
Lørdag 11. oktober og søndag 19. oktober er der fra kl.
10-17 skattejagt i museets
udstillinger for børn og

barnlige sjæle. Turen byder
på en billedjagt gennem den
smukke Aalborgstue, samlingen af lokalt fremstillet
sølvtøj og glas, samt udstillingen Småt Brugbart, hvor
man kan få ekstra inspiration til, hvordan man kan genbruge hverdagsting.

Klippekort

Lækker anretning til 4

Dagens deal er et klippekort til køb af rugbrød, franskbrød eller speciale brød efter eget ønske til Kvickly
Vestbyen - se mere på deal.dk

Dagens deal er en lækker kold anretning til familien, hvor
der er rigeligt til 4 personer - se mere på deal.dk

Køb dit værdibevis
d. 4. og 5. oktober på deal.dk
- eller giv som gave

Køb dit værdibevis
d. 4. - 5. oktober på deal.dk
- eller giv som gave

Kr. 150,-

Kr. 200,-

Værdi kr. 300,- Spar 50%

Værdi kr. 500,- Spar 60%

Kvickly Vestbyen, Dannebrogsgade 64, 9000 Aalborg

Kokkens Køkken, Kastetvej 55, 9000 Aalborg
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