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Jam mer bugt 
side 10-11

JAMMERBUGT: Seniorboliger midt i Hune 
møder modstand. Byggeriet er for mas-
sivt, siger borgere og foreninger   Side 10-11

Protester mod seniorboliger
 Seniorboliger midt i Hune 

Side 10-11

En god historie:  Har du et tip til redaktionen så ring til os på tlf. 9935 3762 /9935 3763 eller skriv til aalborg@nordjyske.dk 
eller
NORDJYSKEStiftstidende, Aalborgredaktionen,Langagervej 1,postbox 8000,  9220 Aalborg Ø.

FLYDENDE BRASSERIE OG GOURMET RESTAURANT

Vestre Havnepromenade 2, Aalborg . 98 11 55 66 . www.prinsesjuliana.dk

”Captain’s Special” - hver mandag til lørdag:

Helstegt Vesterhavsrødspætte
med små hvide pommes, sauce og tyttebær - eller

Ungkvægmørbrad & Bearnaise
med håndskårne pommes frites, 
garniture og hj.lavet bearnaise.  Frit valg! Pr. couv. kun kr. 125,-

Hver lørdag fra kl. 11-14:

Uhmm... Byens bedste
Lørdags-Brunch Pr. couv. kun kr. 150,-

FREDERIKSHAVN-GÖTEBORG   ·    GRENAA-VARBERGFREDERIKSHAVN-GÖTEBORG   ·    GRENAA-VARBERG

Pris fra 

704,-
pr. person 

Storbyferie i Göteborg
1 døgn . 2 personer i dobbeltværelse
inkl. morgenbuffét og overfart t/r

Scandic Europa midt i Göteborg                    96 200 200  .  stenaline.dk

 Foto Grete Dahl

AALBORG: I jagten 
på at finde ud af, 
hvilke krav unge 
har til en ungdoms-
bolig anno 2011, 
har Himmerland 
Boligforening hyret 
sociologer for at få 
gode tip til bygge-
riet. Side 2

Eksperthjælp 
til boliger

SVENSTRUP: På 
Højvangskolen i 
Svenstrup har et 
forsøg med under-
visningsassistenter 
givet mere ro i ti-
merne og samtidig 
større selvtillid til 
urolige drenge.
 Side 6-7

Mere ro i 
timerne

Grænser for service
KLIPPETID: Pensionist er sku� et over kommunens haveservice. Han risi-
kerer at måtte vente til oktober med at få klippet sin hæk.  Side 4-5

I går lagde flygtningeskibet M/S Anton og dens 70 farverige skulpturer til i Aalborg havn. Skibet er et flydende kunstprojekt af kunstneren Jens Galschiøt, der med sine tæt-
pakkede flygtninge-skulpturer forsøger at sætte fokus på verdens fattigdomsproblemer og FN’s 2015-mål. Kutteren var også på turné i de danske havne i sommerhalvåret 
sidste år, men det er første gang, den lægger til i Aalborg havn. Her vil man til og med torsdag kunne opleve skibet og blive lidt klogere på den verdensomspændende fattig-
dom.  Foto: Michael Bygballe

ASYL I AALBORG


