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1 Indledning 
Nærværende rapport indgår som del af Plan 09 projekt for Aalborg Kommune, 
som omhandler "byroller". 

Aalborg Kommune er blevet sammensat af 4 tidligere kommuner. Bystrukturen 
i den nye kommune består af Aalborg, en række mellemstore byer som 
Nibe, Svenstrup, Storvorde, Hals og Vodskov samt mange mindre byer og 
landsbyer. Den nye struktur giver Aalborg Kommune en stor udfordring med 
at udvikle nye byroller, som matcher nutidens netværksbaserede samspil 
mellem byer med forskellig størrelse og specialisering. 
 
Der er behov for et nyt byrollekoncept, der matcher de aktuelle udfordringer, 
som byerne står overfor i videns- og oplevelsesøkonomien, og som giver reel 
værdi og mening i fortsat at planlægge på et niveau, der ligger over enkeltbyni-
veauet. 
 
Det nye byrollekoncept vil dels indeholde differentierede mål for byernes ud-
vikling baseret på deres individuelle kvaliteter, udviklingspotentialerne og det 
lokale engagement, dels indeholde mål for, hvordan byerne spiller sammen 
med andre byer og bidrager til helheden i lokale og kommunale bynetværk, 
og dels indeholde overordnede byudviklingsperspektiver, hvor byernes ud-
viklingsmål og samspil udmøntes i individuelle perspektiver for byudviklingen. 
 
Delundersøgelsen har til formål med livsformerne som forståelsesramme at un-
dersøge forskellige befolkningsgruppers præferencer i forhold bosted, arbejde, 
fritid m.v. Forståelsen af livsformerne i Aalborg Kommune oplandsbyer skal 
kunne levere input til, hvordan der kan planlægges for byerne og de roller, som 
de hver især kan spille i den store kommune. 

 

COWI, Aalborg 

Juni 2008 
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2 Livsform-begrebet som grundlag for 
fokusgrupperne 

Udgangspunktet for livsformsteorien er at vi stræber efter at bevare vores livs-
form – og der er tale om et sæt værdier, som deles af andre i den samme livs-
form. Livsformer er dog ikke statiske men ændrer sig i takt med den sam-
fundsmæssige udvikling. I det omfang livsformerne kan forandre sig skyldes 
det ændringer i produktionsmåden (de ydre påvirkninger) ’ændringer i folks 
levevis og krav må forklares med ændringer i relationerne imellem livsformer-
ne og deres rammebetingelser. Dermed ligger der allerede i teorigrundlaget en 
mulighed for at nye livsformer kan opstå, f.eks. som konsekvens af overgangen 
fra industri til oplevelsesøkonomi. 
 
Livsformerne må ikke forveksles med livsstil eller levevilkår. Livsformerne er 
relateret til arbejde og produktion. Hovedtanken i livsformsanalysen er, at det 
moderne samfund har skabt en række systematiske overensstemmelser mellem 
individers placering i produktionsstrukturen og deres værdier og normer. Livs-
former sammenfatter dermed lighedstræk i erhvervsplacering og værdimæssige 
orienteringer, som deles af større grupper af individer. Højrups livsformer skal 
opfattes som sociologiske idealtyper, dvs. at det ikke er sådan et menneske er, 
men at han har analyseret sig frem til nogle helt grundlæggende fællestræk. 
 
De 3 centrale livsformer i det danske samfund, er bl.a. defineret af Thomas 
Højrup 1: 

 Selverhverver livsform 
 Lønarbejder-livsform 
 Karriere-livsform 

 
Selverhverver livsformen her rødder i en enkel vareproduktion – f.eks. indenfor 
landbrug og håndværk i enkeltmandsejede eller familiebaserede virksomheder. 
Bærerne af denne livsform hylder at være uafhængig og selvhjulpen. 
 
For lønmodtagerlivsformens udøvere er fritiden målet med tilværelsen. Arbej-
det udføres for indkomstens skyld. Arbejdstiden skal sælges så dyrt som muligt. 
Bærerne af denne livsform hylder solidaritet og fællesskab. 
 
Karriere-livsformen er knyttet til funktionærer i såvel det offentlige som private 
erhvervsliv. Her handler også om at skaffe sig selv og sin familie bedre materi-
                                                   
1 Det Glemte Folk, af Thomas Højrup, 1983 



Byroller i Aalborg Kommune - Livsformsundersøgelse, fokusgruppeinterviews 

 

5 

.  

elle eksistensbetingelser men det handler lige så meget om social status og det 
at have et arbejde, som man er engageret i. 
 
Livsformen har betydning for, hvordan vi vælger at bo – hvor vi kan finde triv-
sel, velfærd og tryghed. Vi vil gerne finde et sted hvor der hersker enighed om 
normer. Vi vil ikke overraskes - i boligområdet - men gerne andre steder.2 
 

Trivsel 
Velfærd 
Tryghed

By- og 
boligmiljøer

Livsform / adfærd

Domicil? 
Domæne?  

 
Det er et gennemgående resultat fra andre undersøgelser af livsformer er at val-
get af bosted og bolig primært afgøres af at der søges tryghed. Denne trygheds-
følelse søges opnået ved valg af steder, hvor der eksisterer omgangsformer og 
normer, som afspejler ens egne og flertallet ønsker, at der hersker en vis enig-
hed om de "uskrevne regler" i bostedet eller lokalt i boligområdet. 
 
 
Københavner livsformer 
Til brug for kommuneplanprocessen i København blev der gennemført en livs-
formsanalyse. Analysen skulle bidrage til at tilvejebringe et nyt grundlag for 
planlægningen, således at planlægningen kunne målrettes. 
En forudsætning for at kunne skabe gode bykvarterer og forbedre byens identi-
tet var en forståelse af de forskellige livsformer, samt københavnernes forvent-
ninger og brug af byen. Målet var i sidste ende også at kunne planlægge for en 
større forskellighed. 
 
Undersøgelsen3 er baseret på kvalitative interviews med 137 københavnere og 
en indsigt i forskellige gruppers ønsker og behov i hverdagslivet og giver et 
billede af, disse gruppers opfattelse af den gode by. Der blev afholdt 20 fokus-
grupper i forbindelse med livsformsanalysen, som dækkede byens forskellige 
typer af kvarterer og et spekter af livsformer. 
 

                                                   
2 Kilde: Figur fra præsentation af Thorkild Ærø, SBI på møde i Aalborg Kommune 
3 Københavnerlivsformer, Københavns Kommune/Advice Analyse, 2004 



Byroller i Aalborg Kommune - Livsformsundersøgelse, fokusgruppeinterviews 

 

6 

.  

Gennem analyse og systematisering af de kvalitative udsagn fra interviewene er 
der udpeget 5 distinkte grundformer vedrørende forventninger og krav til byen. 
De 5 arketyper af livsformer, som er afdækket, har udgangspunkt i hverdagsli-
vet: 

• Hjem- og fritidslivet – som udgør en stor gruppe på mellem 40-50 %, 
der prioriterer hjem med familien og en god fritid højt.  
De efterspørger bl.a. det lokale netværk og landsbystemning og er for-
ankret i de nære omgivelser. 

• Karrierelivet – som ligeledes udgør en stor gruppe på ca. 30 %, der pri-
oriterer arbejdet højt og lægger vægt på byens mange tilbud. 
De efterspørger bl.a. et mangfoldigt byliv, men også en velfungerende 
by. 

• De selvstændige – som udgør en lille gruppe på omkring 5 %, der prio-
riterer virksomheden højt og hvor arbejdsliv og fritid flyder sammen – 
parkering, cafeliv og fremkommelighed står højt på dagsordenen. 
De efterspørger bl.a. kvalitet i bymiljøet. 

• Katalysatorerne – som udgør en voksende gruppe på mellem 5-10 %, 
der prioriterer arbejde, nytænkning og projekter højt, hvorfor de bl.a. 
sætter stor pris på byomdannelsesområder og en fleksibel planlægning. 
De efterspørger bl.a. en by med identitet og utraditionelle områder. 

• De udsatte - som udgør en gruppe på 10-15 %, der er på overførselsind-
komst eller midlertidigt arbejde og prioriterer det lokale netværk. 
De efterspørger bl.a. et bedre lokalmiljø, hvor der er orden på tingene. 

 
En vigtig pointe i undersøgelsen er, at tre forhold synes at være afgørende for, 
hvor vi føler os hjemme, og dermed for valget af bosted og bolig. For mange er 
traditioner afgørende, og at det er sociale og familiære relationer der er afgø-
rende for valget af bosted. Mange er også meget bevidste om de valg de gør i 
forbindelse med bosætning og det primære er at markere position og status i 
samfundet. En tredje tilgang er ikke så meget bundet til boligen, men mere til 
fælles oplevelser, der lige så godt kan være bundet op på arbejdsstedsrelationer 
som til bostedet. 
 
 
Gribskov livsformer 
En lignende analyse for Gribskov Kommune4 blev gennemført i 2007, her var 
fokus på at identificere det særlige ved livsformerne i Gribskov og få en bedre 
forståelse for de forskellige værdier og prioriteringer som er fælles indenfor en 
livsform og som samtidig gør at de adskiller sig fra andre livsformer. 
 
Således var der to primære mål for analyserne i Gribskov. For det første at 
identificere hvilke livsformer, der findes og for det andet at give et indblik i 
hvilke værdisæt, der prioriteres i hverdagslivet  
 
Livsformsanalysen i Gribskov Kommune blev udarbejdet som en kvalitativ un-
dersøgelse, hvor den teoretiske ramme blev afprøvet og videreudviklet gennem 
dybdegående interviews med 25meget forskellige borgere. 
                                                   
4 Gribskov-livsformer mellem kultur, natur og lokalsamfund, Gribskov Kommune, 2007 
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Den følgende figur - der er gengivet fra Gribskov undersøgelsen - viser skema-
tisk livsformernes værdier i forhold til lokalområdet. 
 

 
 
I Gribskov analysen blev de 'De udsatte' ikke inkluderet i analysearbejdet. Det 
blev vurderet, at denne livsform enten snarere fremhævede en livssituation, der 
kunne havde potentiale til at kunne ændre sig (som f.eks. sociale problemer), 
eller fremhævede et livsvilkår som eksempelvis at have et handicap og en an-
den kulturel baggrund, og at det ikke nødvendigvis betød, at man delte de sam-
me værdier og prioriteringer. 
 
Til gengæld blev ”sommerhusejerne” i første omgang taget med som en grup-
pe, som måske kunne defineres som en livsform – i den særlige ”Gribskov kon-
tekst”. Men i analysen af interviews med sommerhusejerne fremkom det tyde-
ligt, at de i deres 'liv derhjemme' har forskellige livsformer, som også spiller 
ind på deres 'liv i sommerhuset' – og at der derfor ikke er tale om selvstændig 
livsform. 
 
For de fire gennemgående livsformer, fra Københavner livsformer, er der flere 
fællestræk 

• Hjem- og fritidsfolket; er lokalt orienterede i hverdagslivet og aktive i 
lokalsamfundene og har udbredt fokus på familien. 

• Karrierefolket; er mere regionalt orienteret i hverdagslivet og bevidste 
om autensitet, kvalitet og tid mht. oplevelser. 
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• Initiativmagerne: er både lokalt og regionalt orienteret i hverdagslivet, 
men det sociale engagement udfoldes lokalt. 

• De selvstændige; er lokalt orienterede i hverdagslivet og lokalsamfun-
dene udgør rammen og udgangspunkt for netværk og fokus er derfor på 
at støtte op om lokale tiltag. 

 
Således er de fire arketyper på trods af væsens forskelle mellem København og 
Gribskov meget fælles i de værdisæt som præger arketyperne. 
 
 
Bosætning i yderområder 
I undersøgelsen "Bosætning i yderområder" fra 2005, var målet at give en ka-
rakteristik af, hvem der flytter til og fra områderne, hvorfor man vælger at bo-
sætte sig her, og hvad der afholder andre fra at gøre det samme. På baggrund af 
registerdata og interview med en lang række tilflyttere i 45 landkommuner i ni 
yderregioner, har SBI søgt at kortlægge, hvem der vælger at flytte til et yder-
område, og hvorfor. Desuden er der kortlagt hvilke de kvaliteter og forhold, 
som tilflytterne lægger vægt på. 
 
I projektet blev der gennemført en nærmere analyse af de kvaliteter tilflyttere 
lagde vægt på, og deres generelle tilfredshed med at bo i de undersøgte områ-
der. På baggrund heraf har SBI identificeret følgende grupper af tilflyttere til 
yderområderne.5 
 
 
Typer af tilflyttere 
 ”De lokale” 

- kommer tilbage 
”De opsøgende” 
- Opsøger livet i  
landsbyen 
 

”De frie og selvkørende”
- Søger herlighed 

Kendskab  Opvækst 
Familie 
Stedstilknytning 

Ferieophold 
Sommerhus 
Uddannelse/udstationering 
 

Det ydre indtryk: naturen 

Jobsituation Job i området 
Pendler 

Kvitter job  
Ønsker at arbejde  
og bo samme sted 
 

Pendler 
Fjernarbejder 

Motiver for at flytte Tilfredse med ”at komme hjem” 
Ikke til diskussion 

Det frie, simple liv  
Afstressning 
Fællesskab 

Herligheder 
Ikke ngig af sociale relationer,  
har netværk og venner andre ste-
der  

 
 
Figuren er taget med, fordi den kan bidrage til forståelsen af, hvilke former for 
præferencer, der driver de forskellige "livsformer" til at søge til de mindre byer 
også i Aalborg Kommune. Dog med den påmindelse at de tre grupper på intet 
tidspunkt tillægges en betegnelse som livsformer. 
 

                                                   
5 Kilde: Matrix fra  præsentation af Thorkild Ærø, SBI på møde i Aalborg Kommune 
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Mange tilflyttere anbefaler, at der gøres en indsats for at forbedre boliger og 
nærmiljø i områder som disse, herunder at forny de offentlige anlæg og udstyr i 
disse områder – fortove, veje og pladser. Mange kommuner er beviste om at det 
langt hen ad vejen handler om positionering af de lokale steders kvaliteter og 
egenart og om italesættelse og præsentation af de mange oversete kvaliteter. 
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3 Aktiviteter og metode 
Livsformsanalysen skal give et indblik i hvilke livsformer, der udfolder sig i 
oplandsbyerne, og hvilke værdier, de enkelte livsformer prioriterer i hverdags-
livet. Ligeledes skal livsformsanalysen give indblik i de ønsker og prioriterin-
ger i forhold til udviklingen af og muligheder i oplandsbyerne som bosteder. 
 

3.1 Aktiviteter 
Nærværende delprojekt indeholder følgende aktiviteter 

• Introduktion til livsformbegrebet og forskellige studier bl.a. Københav-
nerlivsformerne. Brainstormmøde med Forskningschef Thorkild Ærø. 
Afholdt den 6. marts 2008 

• Tilrettelæggelse og afholdelse af fokusgruppeinterviews - april 2008 

• Rapportering – maj/juni 2008 
 

3.2 Udgangspunkt for livsformsanalysen 
På brainstormmødet blev det besluttet at tage udgangspunkt i Københavnerlivs-
formerne -  
 

• Hjem- og fritidslivet  
• Karrierelivet  
• De selvstændige  
• Katalysatorerne 
• De udsatte  

 
- dog således, at ”de udsatte” ikke blev defineret som en selvstændig livsform 
med samme begrundelse som i Gribskov analysen, og 
- at katalysatorerne blev erstattet med begrebet "initiativmagerne" også som i 
Gribskov analysen. 
 
Målet for undersøgelsen var derfor overordnet, at kunne kvalificere de fire pro-
totyper for livsformer i forhold til konteksten i oplandsbyerne, og yderligere at 
give et helhedsbillede af livsformernes vurderinger af og ønsker til deres bosted 
ud fra den sociale, kulturelle og fysiske sammenhæng i hverdagslivet. 
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Fokusgrupperne skulle derfor hver især sammensættes så bredt som muligt og 
interviewene skulle gennemføres i byer/bosteder, der på baggrund af statistisk 
materiale vurderedes at være væsens forskellige, for at indfange både geografi-
ske, kulturelle og holdningsforskelle hos informanterne. 
 
Interviewene blev gennemført efter en semistruktureret spørgeguide, hvor fokus 
var orienteret om bostedet og informanternes hverdagsliv. 
 

3.3 Udvælgelse af byer 
Til fokusgruppeinterviewene blev udvalgt i alt 6 byer6: 
 
Byer over 2000 indbyggere 

• Nibe 
• Vester Hassing 

 
Byer mellem 500 og 1000 indbyggere 

• Hou 
• Ellidshøj 

 
Byer under 500 indbyggere 

• Nøvling  
• Nørre Kongerslev 

 
Byerne er udvalgt på baggrund ønsket om at få byer med vidt forskellige udvik-
lingsforløb repræsenteret. Udviklingsforløbene er vurderet primært på bag-
grund af statistiske oplysninger. 
 
Nibe (4700 indb.) er en gammel købstad er karakteriseret ved at være en alsidig 
by med erhvervsliv, butikker, kultur og et varieret boligudbud. Byen har haft en 
markant befolkningsudvikling på 26 % siden 1992, hvor byen er udbygget med 
nye boliger. 
 
Vester Hassing (2420 indb.) er en nyere by med forstadskarakter (kun lidt er-
hverv og arbejdspladser) beliggende lige udenfor den gamle kommunegrænse 
mellem Aalborg og den tidligere Hals Kommune. Også den har oplevet en 
markant befolkningsudvikling. Byen er karakteriseret ved høj beskæftigelses-
grad og mange børnefamilier. Byen fungerer i et tæt samspil med den mindre 
naboby Stae. 
 
Hou (735 indb.) er en gammel fisker- og havneby, beliggende på østkysten 
nord for fjorden, som nu fungerer på baggrund af bosætning og turisme. Der er 
relativt mange arbejdspladser. Byen har oplevet tilflytning og vækst. Der er 
forholdsvis få børnefamilier og forholdsvis mange pensionister. 
 

                                                   
6 I den oprindelige projektbeskrivelse var der forudsat udvalgt 3 byer til fokusgruppeinter-
views. Men efter nærmere drøftelse i arbejdsgruppen blev det besluttet at udvælge 6 byer 
for at få større bredde i repræsentation af byerne. 
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Ellidshøj (540 indb.) er en ældre lands- og senere stationsby, som også blev 
udbygget med en hel del parcelhuse i 1970érne. Den ligger syd for Aalborg tæt 
på motorvejen. Fra tidligere at have haft mange arbejdspladser er der i dag næ-
sten kun boliger - og ingen dagligvarebutikker. Byen har ikke haft vækst siden 
1970érne. Ved udskiftning er der dog i dag en relativ stor andel af børnefamili-
er og en høj beskæftigelsesgrad baseret på lønmodtagere med kortere uddannel-
ser. 
 
Nøvling (370 indb.) er en gammel landsby, men som har haft vis udbygning 
med boliger 1970érne og 1980èrne. Den sidste dagligvareforretning er lukket.  
Byen ligger naturskønt og tæt på AAU. Den er karakteriseret ved en stor andel 
af beboere med højere uddannelser og ved at have forholdsvis høje ejendoms-
priser i forhold til byens størrelse. 
 
Nørre Kongerslev (280 indb.) er en landsby i Himmerland med ældgamle rød-
der og velbevaret struktur med gamle landsbrugsbygninger. Der er en enkel bu-
tik og skolen fungerer som privat friskole. Der er ikke bygget mange boliger de 
seneste mange år, men der er en relativ stor udskiftning i de eksisterende. Ejen-
domspriserne er i den lave ende af skalaen - ligeledes er andelen af beboere 
med en længerevarende uddannelse.  
 
Se en nærmere beskrivelse af byerne i afsnit 4. 
 

3.4 Nedsættelse af grupperne 
For hver by blev der nedsat en gruppe på 4-6 personer forventedes at repræsen-
terende de 4 livsformsprototyper og hvor både tilflyttere og "indfødte" repræ-
senteret. 
 
Grupperne blev etableret ved at kontakte 1-3 personer7 fra hver by fra f.eks. 
skolebestyrelser eller menighedsråd med henblik på, at de kunne hjælpe med til 
at udpege emner til grupperne. 
 
I processen med sammensætning af grupper var det især personernes position i 
arbejdslivet der blev taget i betragtning med henblik at sikre den fornødne bred-
de i forhold til livsformerne i de 6 grupper. 
 
Desuden blev de adspurgte bedt om at forholde sig til om de kunne nævne en 
eller flere personer, som har gjort sig bemærket som særligt aktive i det lokale 
foreningsliv – som "initiativ-magere". 
 
Interviewene blev afholdt typisk i sognegård, skole eller forsamlingshus i den 
pågældende by kl. 16.30 eller kl.19.00 en hverdag. 
 
I alt deltog 28 i de seks fokusgrupper, fordelt på 16 mænd og 12 kvinder. 
 

                                                   
7 Kun i én af de 6 byer blev der anvendt en enkelt kontaktperson. 
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3.5 Spørgeguide til interviewene 
Inden afholdelse af interviewene blev følgende spørgeguide udsendt til delta-
gerne. 
 

• Beskriv hvordan du/I har valgt dit/jeres nuværende bosted? 
 
• Beskriv din/jeres tilknytning til byen. Hvor længe har du/I boet hvor 

du/I gør nu? Hvor boede du/I før? Hvordan og hvorfor valgte du/I nu-
værende bolig? Hvad lå til grund for valget?  

 
• Hvor tror du/I, at du/I bor om 5-10 år?   Beskriv dit/jeres ønske til en 

evt. ny bolig. 
 

• Prøv at beskrive din/jeres hverdag. Hvordan ordnes transport, børne-
pasning, skole, indkøb m.v? ? 

 
• Fritidsaktiviteter. Hvilke? Hvor? 
 
• Prøv at beskrive dit/jeres netværk - herunder forhold til naboer, andre i 

byen? 
 
• Prøv at beskrive byens sociale liv/traditioner. 
 
• Hvad er det gode ved byen? 

 
• Hvordan synes du/I byen har forandret sig de seneste 10 år?  
 
• Hvordan tror du/I, at byen vil udvikle de næste 10 år? 

 
• Hvad kunne du/I ønske jer af udvikling i byen de kommende år? Hvor-

dan kunne du/I selv bidrage? 
 

3.6 Evaluering af metoden 
Livsformsanalysen blev gennemført ved den kvalitative metode, som især an-
vendes til at afdække mangfoldigheden i informanternes synspunkter og hold-
ninger. Metoden kan derimod ikke give endegyldige objektive svar, men resul-
terer i stedet i udsagn, der er baseret på informantens viden og holdninger. 
 
Fokusgrupper har den fordel at det er en effektiv metode til indsamling af data 
og der er desuden indbygget en naturlig kontrol af oplysning, da oplysninger og 
synspunkter kan bekræftes eller afkræftes med det samme. Ulempen ved fokus-
grupper er at omfanget af spørgsmål må begrænses, men især at diskussionen 
kan blive domineret af en eller flere deltagere eller at der kan opstå uenigheder 
og interne diskussioner. 
 
Kvalitative metoder har således deres styrke ved afdækning af præferencer hos 
informanter, der udvælges som arketyper, men har modsat den svaghed, at de 
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ikke giver mulighed for at kvantificere omfanget for tilstedeværelsen af arkety-
per i et lokalområde. 
 
I praksis viste metoden sig at være sårbar i forbindelse med rekrutteringen af 
deltagerne, idet identifikationen og rekrutteringen af interviewpersoner ikke 
levede op til forventningerne og de krav der var fastlagt. Overordnet betragtet 
lykkedes det at indfange de fire arketyper, men det lykkedes ikke individuelt i 
de seks byer, hvor de sammensatte grupper viste sig at mere homogene end til-
sigtet. 
 
Derfor er der forbehold for, hvorvidt der kan konkluderes på årsager til arkety-
pernes valg af bosted. 
 
Tillige kommer metodens begrænsninger til udtryk ved, at der ikke kan kon-
kluderes på de enkelte livsformers geografiske udbredelse eller hvordan bor-
gerne i de 38 oplandsbyer fordeler sig i forhold til livsformerne. 
 
Hovedformålet med undersøgelsen er dog opfyldt, idet de fire arketyper er kva-
lificeret i en "Aalborg-kontekst" og udfoldet som fire distinkte livsformer, som 
optræder i oplandsbyerne. 
 
Med den valgte metode har det vist sig, at være vanskeligt at indfange de for-
skellige livsformer samt de mennesker der er bærere af disse. Dette forhold af-
stedkommer nogle begrænsninger i forhold til de konklusioner der (kan) drages 
på baggrund af undersøgelsen. Ikke desto mindre er det muligt i analysen at 
kaste lys over byernes forskellighed og indledningsvist at anskueliggøre bor-
gernes præferencer i forhold til bosted. 
 
Der må dog tages det forbehold, at det må konstateres at sammensætningen af 
de seks fokusgrupper ikke var forskelligartet nok til i alle byer til helt at kunne 
beskrive den forskellighed af livsformer, som er til stede. 
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4 Præsentation af byerne 
Fokusgruppeinterviewene er gennemført i seks af kommunens oplandsbyer, to 
nordenfjords og fire søndenfjords. 
 

 
 
For de seks byer er følgende karakteristika, hvor de adskiller sig fra Aal-
borg/Nørresundby. 
 
- Generelt en lavere gennemsnitsalder i de 6 byer end i Aalborg/Nørresundby– 
bortset fra Nibe og Hou. 

- Generelt flere i beskæftigelse i de 6 byer end i Aalborg/Nørresundby. 

- Generelt færre med længevarende uddannelse i de 6 byer end i Aal-
borg/Nørresundby bortset fra Nøvling og Nibe. 

- Generelt langt større andel af husstande med hjemmeboende børn end i Aal-
borg/Nørresundby. 

Afsnittet tager udgangspunkt i data og beskrivelser og søger at opstille byernes 
rammebetingelser for at rumme og tiltrække de forskellige livsformer i forhold 
til deres præferencer. 
 
I 
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Vækstrate 1992-2006 26% 11% 22% -1% 1% -3% 4% 6%

Gennemsnitsalder 40,4 35,8 42,1 32,8 34,6 37,0 40,2 38,3

Andel beskæftigede 
over 15 år 60% 70% 59% 71% 72% 65% 53% 57%

Andel med længeva-
rende uddannelse 17% 15% 13% 10% 26% 10% 14% 20%

Gennemsnitsindkomst 
(tusind kr.) 234 250 219 221 266 223 200 215

Andel husstande med 
hjemmeboende børn 25% 33% 24% 39% 35% 29% 14% 14%

M2 pris for et parcel-
hus i gennemsnit 9.115 7.654 6.888 7.189 7.858 4.506 9.786 10.601

Antal virksomheder 194 69 39 19 13 10 828 4.583

 

4.1 Nibe 
Nibe er en gammel købstadsby med en spændende midtby der har bevaret det 
gamle autentiske fiskebymiljø med små gamle byhuse i smalle snoede gader.  
Miljøet er bevaret og fornyet ved bevarelse/renovering af de gamle bygninger, 
ved gentagelse af de gamle huses udtryk i nye bygninger, samt ved nye belæg-
ninger på midtbyens gader og pladser.  
 

 



Byroller i Aalborg Kommune - Livsformsundersøgelse, fokusgruppeinterviews 

 

17 

.  

Nibe er placeret landskabeligt mellem fjorden og forstranden, og den gamle 
kystskrænt i ryggen. Det er den klare identitet med forstranden som skaber en 
af kommunens største landskabelige oplevelser. Byen har flotte naturelementer 
med den tætte beliggenhed til fjorden, som dels udnyttes i de højt beliggende 
boligområder, hvilket giver en spændende dimension til selv de mest traditio-
nelle parcelhuskvarterer, samt i de rekreative grønne arealer, der adskiller byen 
fra fjorden.  
 
Hvad viser statistikken i forhold til byer af samme størrelse 
Den gennemsnitlige årlige tilflytning i forhold til indbyggertallet i byen, er me-
get højere end gennemsnittet. Befolkningsudviklingen siden 1992 ligger meget 
over gennemsnittet. Antallet af arbejdspladser i forhold til byens 18-59 årige, 
ligger lidt over gennemsnittet. Andelen af parcelhuse er meget under gennem-
snittet. Antallet af par med børn er lidt under gennemsnittet. 
 

 
 
Andelen af personer med en mellemlang eller lang uddannelse, er lidt under 
gennemsnittet. Byens huspriser er lidt højere end gennemsnittet. Andelen af 
beskæftigede i byen er lidt under gennemsnittet. Indkomsten pr. person er lidt 
under gennemsnittet. Gennemsnitsalderen for beboere i byen, er lidt højere (æl-
dre) end gennemsnittet. 
 
Nibe – den lille ”storby” 
Nibe har alt det der skal til for at være et sted, hvor alle livsformerne kan udfol-
de sig. 
 
Den har stadigvæk en overskuelighed og nærmiljø omkring skoler, foreninger 
m.v. som kan fastholde, der appellerer til ”Hjem-fritid”. Den har et alsidigt bo-
ligudbud, hvor man kan finde en passende bolig et helt liv igennem – også som 
ældre. 
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For ”karriere-livsformen” har tilmed autencitet og historie samt rummer mulig-
hed for også kan leve tilbagetrukket i anonymitet. 
 
Også for selvstændige og initiativmagere er der mange muligheder i byen. 
 
I interviewet blev Nibe direkte karakteriseret som den ”lille storby”. Betegnel-
sen giver mening, når man ser på byens historie, dens bredde i erhvervs- og 
handelslivet og de kulturelle og fritidsmæssige tilbud. Alt sammen ting, som er 
forstærket af, at byen har været igennem en relativ kraftig befolkningstilvækst 
de senere år. 
 
Nibe har således tiltrukket en del investeringer i form af privat finansieret ny-
byggeri. Infrastrukturen har måske haft svært ved at følge med – og bymidten 
trænger til at blive opdateret i forhold til byens positive udvikling. Ikke mindst 
er det perspektiv i at få koblet byen sammen med havnen. Byfornyelse i bymid-
ten er således oplagt indsatsområde for et samarbejde mellem kommunen, er-
hvervslivet og byens foreninger. 
 
Byen er vokset meget i de senere år – og man kan stille spørgsmålstegn ved om 
yderligere byudvikling i større målestok vil gavne byen – eller om kvaliteten i 
at være overskueligt lokalsamfund med nærhed vil begynde at gå tabt. 
 
Man bør også være opmærksom på, at byen ikke på et tidspunkt får ”slagside” 
socialt. Boligudbuddet er bredt i dag, men udbygning af byen også med almene 
boliger bør indgå som mulighed i den fremtidige planlægning. 
 

4.2 Vester Hassing/Stae 
Vester Hassing er en af de 3 "båndbyer", Stae, Vester Hassing og Gandrup. By-
en ligger i et kuperet morænelandskab, som byens hovedfærselsåre, Halsvej, 
snor sig igennem. Vester Hassing er beliggende ovenover den gamle kystskrænt 
som en del af Limfjords kystlandskab. Byen har boligområder der vidner om 
udstykninger fra 70’erne samt nyere udstykning med parcelhuse.  
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Den gamle landsby Stae var oprindeligt en samling huse/gårde omkring vejen 
til Hals, men byen er i stor grad præget udstykninger fra 60- 70’erne. Stae har 
en meget tæt tilknytning til Vester Hassing, da alle servicefunktioner som sko-
le, daginstitutioner, sport og handel findes i Vester Hassing. 
 
Hvad viser statistikken i forhold til byer af samme størrelse 
Antallet af arbejdspladser i forhold til byens 18-59 årige, ligger lidt under gen-
nemsnittet. Andelen af personer med en mellemlang eller lang uddannelse, er 
lidt under gennemsnittet. Antallet af par med børn er lidt over gennemsnittet. 
Andelen af parcelhuse er lidt over gennemsnittet. Byens huspriser ligger meget 
under gennemsnittet.  
 

 
 
Andelen af beskæftigede i byen er meget over gennemsnittet. Gennemsnitsalde-
ren for beboere i byen, er meget lavere (yngre) end gennemsnittet. Den gen-
nemsnitlige årlige tilflytning i forhold til indbyggertallet i byen, er lidt over 
gennemsnittet. Befolkningsudviklingen siden 1992, ligger lidt over gennemsnit-
tet. Indkomsten pr. person er lidt over gennemsnittet. 
 
Vester Hassing – forenings- og fritidsliv 
Vester Hassing er en by, der er udpræget grad appellerer til ”hjem-fritidsliv” og 
i en vis grad til ”karrierelivet”.  
 
Med 2500 indbyggere kan den mange ting. Byens foreningsliv er velorganiseret 
og man er i stand at mobilisere rigtig mange mennesker til f.eks. Limfjordsfe-
sten, som med tiden kan vise at blive en nordenfjords pendant til Nibe Festiva-
len – men med en mere børnefamilieorienteret profil. 
 
Byen har med sin størrelse mulighed for at kunne opbygge gode tilbud rettet 
mod børnefamilier – i form af skole, fritidstilbud m.v. – i et trygt og overskue-
ligt miljø. Det vil kræve nogle flere investeringer i faciliteter til f.eks. idræt – 
og ikke mindst tilbud til de mange unge i byen. 
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For at kunne blive en helstøbt by – også for de ældre aldersgrupper – bør der 
ses på boligudbuddet. Er der et tilstrækkeligt antal ældreegnede boliger i byen? 
 
I samarbejde med byens erhvervsliv bør der ses på, hvordan butiksforsyningen 
kan styrkes på baggrund af det potentiale, som byens indbyggertal lægger op 
til. 
 

4.3 Hou 
Hou er en hyggelig havneby. Det aktive havnemiljø med fiskernes og lystsej-
lernes mange aktiviteter og gøremål er et yndet udflugtsmål for såvel fastboen-
de som turister. Byens unikke placering med livet på havnen med det åbne na-
turlige klitlandskab og dejlige badestrande som nærmeste nabo er en eneståen-
de kvalitet ved byen. 
 

 
 
Dette sammenholdt med de gamle bygninger, gadeforløb og bymiljø indbyder 
til at gå på opdagelse. Bebyggelsen fremtræder som en selvgroet, blandet be-
byggelse med klare individuelle træk.  
 
Størsteparten af bygningerne i byen er udført som småskalabebyggelse uden de 
helt store ødelæggende bygninger, hvilket giver et afvekslende bymiljø. Hou 
rummer et relativt stort udbud af detailhandel og privat service. 
 
Både nord og syd for Hou finder man en hvid, mild og børnevenlig sandstrand. 
På enkelte steder omkring Hou er der skov og enge næsten helt ned til vandkan-
ten. Naturen bag stranden er præget af skovområder, som er omkranset af bak-
ket landskab med enge og moser. 
 
Hvad viser statistikken i forhold til byer af samme størrelse 
Antallet af arbejdspladser i forhold til byens 18-59 årige, ligger meget over 
gennemsnittet. Den gennemsnitlige årlige tilflytning i forhold til indbyggertallet 
i byen, er lidt over gennemsnittet. Antallet af par med børn er meget under gen-
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nemsnittet. Befolkningsudviklingen siden 1992 ligger meget over gennemsnit-
tet.  
 

 
 
Gennemsnitsalderen for beboere i byen, er meget højere (ældre) end gennem-
snittet. Andelen af beskæftigede i byen er meget under gennemsnittet. Indkom-
sten pr. person er meget under gennemsnittet. Andelen af personer med en mel-
lemlang eller lang uddannelse, er lidt under gennemsnittet. Andelen af parcel-
huse er lidt over gennemsnittet. Byens huspriser er lidt under gennemsnittet. 
 
Hou – sommer-  og vinterliv 
Hou er helt speciel med sin beliggenhed langt fra Aalborg ved kysten – samt de 
mange sommerhuse. Derfor er den mest måske mest for ”skæve” og lidt alter-
native livsformer?  
 
Bylivet varierer med årstiden. Byen har mange gæster i sommerhalvåret – og 
der vil sikkert kunne trækkes flere til. Kunsten vil være at skabe et andet og 
mere autentisk miljø end i de store feriebyer på vestkysten. 
 
Byen har i dag et autentisk miljø – bl.a. i form af en meget engageret og aktiv 
skole, foreninger, galleri og ikke mindst spillestedet ”Den glade Vandrers Mu-
sikvenner”. 
 
Havneområdet er det mest oplagte at tage fat på udviklingsmæssigt – men net-
op på en måde, der understreger en hyggelig og stilfærdig stemning i byen. 
 
I vinterhalvåret vil det være vigtigt for byens borgere at kunne samles om akti-
viteter i den ellers mennesketomme by – her vil det kommende Borger- og Ak-
tivitetshus kunne blive et kæmpe aktiv.   
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4.4 Ellidshøj 
Ellidshøj har en landskabeligt attraktiv beliggenhed på kanten mellem bakker 
og eng. Specielt i parcelhusområderne mod nord udnyttes de landskabelige kva-
liteter godt med masser af fine kig over engene og kridtproduktionens sur-
realistiske "isbjergsformationer". 
 

 
 
Ellidshøj er opstået som randlandsby, men det er landevejens og jernbanens 
forløb, der har haft størst betydning for byens nuværende struktur. Hovedind-
trykket er en indeklemt by, som ikke mere er relateret til infrastrukturen. 
Bebyggelsen kan opdeles i en homogen parcelhusbebyggelse mod nord og en 
blandet landsbybebyggelse mod syd. Langs Mjels Brovej og Våsevej er der en 
sammenhængende boligbebyggelse. Byens idrætsanlæg er placeret på de flade 
enge. 
 
Den landskabeligt attraktive beliggenhed, skolen, den centrale beliggenhed ifht. 
motorvejen gør byen interessant som bosætningsby. Byens handicap er det ned-
slidte og diffuse bymiljø, og at byens udvikling begrænses af landevejen og ba-
nen.  
 
Hvad viser statistikken i forhold til byer af samme størrelse 
Andelen af personer med en mellemlang eller lang uddannelse, er meget under 
gennemsnittet. Antallet af par med børn er lidt over gennemsnittet. Andelen af 
parcelhuse er meget over gennemsnittet. Antallet af arbejdspladser i forhold til 
byens 18-59 årige, ligger lidt under gennemsnittet.  
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Gennemsnitsalderen for beboere i byen, er meget lavere (yngre) end gennem-
snittet. Andelen af beskæftigede i byen er lidt over gennemsnittet. Befolknings-
udviklingen siden 1992, ligger lidt under gennemsnittet. Indkomsten pr. person 
er meget under gennemsnittet. Byens huspriser er lidt højere end gennemsnittet. 
Den gennemsnitlige årlige tilflytning i forhold til indbyggertallet i byen, er lidt 
under gennemsnittet. 
 
Ellidshøj – en lille boligby 
Ellidshøj har en god beliggenhed i forhold til bosætning – tæt på motorvejen – 
og er nem at betjene med busser via hovedlandevejen Hobrovej.. På længere 
sigt kan der måske blive mulighed for at genåbne et ”trinbræt” på nærbanen? 
Den appellerer i udpræget grad til ”Hjem-fritid” livsformen. 
 
Priserne på ejendomme har ligget noget under niveauet for Aalborg – og byen 
har været og er således et sted, hvor en ung familie har gode muligheder for at 
købe en ejerbolig til en fornuftig pris. 
 
At det ikke er blevet en ”gennemgangs-lejr” men alligevel et samfund med en 
vis social bæredygtighed skyldes utvivlsomt byens skole, som også er blevet 
renoveret gennemgribende indenfor de senere år. Så er der jo det helt specielle 
forhold, at byen ligger tæt på kommunegrænsen til Rebild Kommune – og luk-
kes skolen, så vil mange utvivlsomt udnytte det frie skolevalg til at opsøge sko-
len i Støvring! 
 
Den sidste dagligvarebutik er lukket – men byen ligger tæt på både Støvring, 
Svenstrup og City Syd! Så skulle der argumenteres for, at byen skulle kunne 
udvikle sig, så er det ikke hensynet til at sikre dagligvareforsyning, der nød-
vendigvis tæller. 
 



Byroller i Aalborg Kommune - Livsformsundersøgelse, fokusgruppeinterviews 

 

24 

.  

Men af hensyn til en styrkelse af byens sociale bæredygtighed kunne både sko-
le og foreningsliv kunne få gavn af en byudvikling større end den, som den 
gældende planlægning umiddelbart lægger op til.  
 

4.5 Nøvling 
Området omkring kirken, menighedshus og kirkegård ligger som et vartegn for 
byen.  
 

 
 
Gadekæret er et vigtigt kvalitativt indslag i landsbymiljøet. Flere steder i byen 
er der idylliske kig til bl.a. byens gadekær, smukke gamle træer og landskabet 
som byen er beliggende i.  
 
Det historiske landsbymiljø er søgt bevaret og landsbyens landskabelige kvali-
teter kommer helt tæt på. Nøvlings enklaver af boligudbygning har ikke spole-
ret helhedsindtrykket af et velfungerende landsbymiljø. 
 
Hvad viser statistikken i forhold til byer af samme størrelse 
Andelen af personer med en mellemlang eller lang uddannelse, er meget over 
gennemsnittet. Byens huspriser er meget højere end gennemsnittet. Indkomsten 
pr. person er meget over gennemsnittet. Antallet af par med børn er lidt over 
gennemsnittet. Andelen af beskæftigede i byen er meget over gennemsnittet. 
Andelen af parcelhuse er meget under gennemsnittet.  
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Gennemsnitsalderen for beboere i byen, er meget lavere (yngre) end gennem-
snittet. Den gennemsnitlige årlige tilflytning i forhold til indbyggertallet i byen, 
er lidt under gennemsnittet. Antallet af arbejdspladser i forhold til byens 18-59 
årige, ligger lidt under gennemsnittet. Befolkningsudviklingen siden 1992, lig-
ger lidt under gennemsnittet. 
 
Nøvling – smørhullet 
Som det antydes i interviewet så har Nøvling en god beliggenhed i forhold til 
universitetet og andre store arbejdspladser i Øst – og med et nyt stort sygehus i 
området, så tegner fremtiden lys. 
 
Byen har i udpræget grad appel til ”karriere livet”. 
 
Bagsiden af medaljen kan måske blive, at de nye tilflyttere måske ikke på 
samme måde vil bidrage til det sociale liv gennem foreningerne. 
 
På den baggrund vil være vigtigt for byens sociale liv, når der ikke er butikker, 
at byens skole og bogbussen søges opretholdt som et samlingspunkt for byens 
beboere. 
 

4.6 Nørre Kongerslev 
Nr. Kongerslev ligger i et storslået naturområde lige op af Lille Vildmose. Nr. 
Kongerslev er en landsby med rødder tilbage i 1400 tallet, og er beliggende på 
kanten af et bakkelandskab, som grænser op til Lille Vildmose. Nørre Konger-
slev Kirke ligger midt i byen. 
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En lille, typisk Østhimmerlands landsby med enkelte forsømte områder fx plads 
midt i byen og ved nærbutik Nr. Kongerslev rummer ikke større rekreative om-
råder, men er beliggende i landbrugslandskabet på kanten ud mod de lavere lig-
gende områder med højmose. 
 
Hvad viser statistikken i forhold til byer af samme størrelse 
Den gennemsnitlige årlige tilflytning i forhold til indbyggertallet i byen, er me-
get højere end gennemsnittet. Andelen af personer med en mellemlang eller 
lang uddannelse, er meget under gennemsnittet. Byens huspriser ligger meget 
under gennemsnittet. Antallet af arbejdspladser i forhold til byens 18-59 årige, 
ligger lidt under gennemsnittet. Andelen af parcelhuse er meget under gennem-
snittet.  
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Antallet af par med børn er lidt under gennemsnittet. Gennemsnitsalderen for 
beboere i byen, er lidt lavere (yngre) end gennemsnittet. Indkomsten pr. person 
er lidt under gennemsnittet. Befolkningsudviklingen siden 1992, ligger lidt un-
der gennemsnittet. Andelen af beskæftigede i byen er lidt over gennemsnittet. 
 
Nørre Kongerslev – en landsby under pres 
Her er virkelig tale om en rigtig landsby – beliggende i et landsbrugsland fjernt 
fra storbyen. 
 
Byens sidste butik er truet. Den kommunale skole er lukket – men byens borge-
re har oprettet en friskole. 
 
Byen har en velbevaret struktur men en del huse er i stærkt forfald.  
 
Byen ligger 2 km fra den noget større by Kongerslev, som har en Brugs og en 
kommunal skole. 
 
Det kan være svært at se, hvordan byen fremover kan tilbyde de forhold, som 
livsformerne har præferencer til!  
 
Det virker som en by, der kæmper en ulige kamp mod udviklingen. Man kunne 
måske fra kommunens side støtte byens borgere i at finde en ny og bæredygtig 
fremtid – måske uden egen skole – men med en byfornyet hovedgade og et 
sogne- og aktivitetshus i den nuværende skoles bygninger. 
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5 Livsformerne og deres præferencer 
På baggrund af de gennemførte interviews beskrives i det følgende hvordan 
livsformerne udfolder sig i Aalborg konteksten og deres præferencer med ud-
gangspunkt i, hvordan fokusgrupperne er blevet sammensat. 
 
Inden for byplanlægningen er livsformsbegrebet oftest anvendt med direkte af-
sæt i arbejdet eller erhvervet, og de strukturelt dertilhørende karriereorienterin-
ger (eller mangel på samme), samt fritidsadfærd og boligvalg. Dette er ligeledes 
tilfældet i den her valgte tilgang. Dog er der ikke tale om livsformer i ordets 
teoretiske betydning, fordi der ikke nødvendigvis er en naturgiven sammen-
hæng mellem arbejde og fritid, karriere og livsforms-indhold i arketyperne, 
som er kvalificeret i det følgende. 
 

5.1 Hjem og fritidsliv 
Denne gruppe kan opdeles i "lokale" og "tilflyttere". De lokale er typisk født og 
opvokset i byen. Deres slægt har været bosat i byen flere generationer tilbage. 
Der er ofte tale om "klaner" med flere søskende og generationer boende i den 
samme by. 
 
De kan være bortrejst nogle få år - i lære eller uddannelse - for så at komme 
"hjem" til de andre. For dem er det en selvfølge, at de bor, hvor de gør. 
 
Tilflytterne kommer ofte fra det nærmeste opland – ikke så ofte fra den anden 
side af fjorden – eller fra Aalborg By. 
 
Boligen – og især det at have plads nok i boligen betyder meget. Man lægger 
vægt at boligen har en pris, som er fornuftig – og så der er plads i økonomien til 
at dyrke fritidsinteresser. 
 
For mange der er flyttet fra f.eks. en lejlighed har det at flytte ud til en mindre 
by betydet at det har været muligt at realisere drømmen om at eje sin egen bo-
lig. Det har været en motivationsfaktor siden 1970érne – og har fortsat betyd-
ning i dag, hvor en familie skal købe sin første ejerbolig. 
 
Selvom økonomien betyder meget, så ønsker man ikke at slå sig ned hvor som 
helst. Man har typisk ledt efter og fundet en bolig enten i eller tæt ved det lo-
kalområde, hvor mindst den ene ægtefælle er vokset op, så man bor tæt på sø-
skende og evt. bedsteforældre. 
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De ønsker sig typisk for deres egne børn, at de får mulighed for på samme må-
de som dem selv at vokse i et overskueligt nærmiljø med familie, kammerater, 
skole og fritidsmuligheder tæt på.  
 
De pendler gerne langt til arbejde for at kunne opretholde deres livsform. Det 
betyder, at de nok handler lokalt - men lige så meget er praktisk orienterede i 
deres vaner. Det kan betyde, at de handler ind i den by, hvor de arbejder - eller 
hvor de nemt kan komme til - f.eks. City Syd, Føtex i Aalborg Øst eller Kvick-
ly Xtra i Nørresundby. De handler som oftest ikke i Aalborg Centrum, som op-
fattes som et besværligt (parkeringsforholdene) sted at handle. 
 
Fritiden tilbringes meget omkring at passe hus og have. De deltager i de lokale 
foreninger - enten selv eller følger børnene i lokale idrætsforeninger (fodbold, 
håndbold, gymnastik). De er ikke nødvendigvis dem der altid fører an i de loka-
le bestyrelser, men de bakker op om aktiviteter ved at gå løse praktiske opgaver 
omkring arrangementer som f.eks. byfester, festivaler og andre lokale begiven-
heder. 
 
Hvis de opsøger kulturtilbud udenfor det helt lokale miljø er det snarere arran-
gementer i nabobyer eller andre steder i Nordjylland end det er i Aalborg. 
 
De lokale institutioner - kirke, skole, forsamlingshus - optager dem meget - og 
de bakker op om deres fortsatte eksistens. Eksempelvis som i Nørre Kongers-
lev, hvor de stået bag etableringen af en friskole, da kommuneskolen lukkede - 
eller som i Hou, hvor der er indsamlet betydelige pengebeløb til opførelsen af 
nyt borger- og aktivitetshus. 
 
De lægger vægt på at kunne opretholde byerne som helstøbte enheder, hvor der 
er plads til alle aldersgrupper - og hvor de traditionelle fællesfunktioner som 
skole, brugs, skole, borgerforening, idrætsforening m.v. lever og fungerer. De 
vil kæmpe for at opretholde deres livsform, hvor de kan føle sig truet på for-
skellig vis. 
 
Truslen om skolelukninger fylder meget i deres bevidsthed, men her føler de 
oftest rustet til at tage kampen op politisk - eller ved at danne friskoler. 
 
Der er andre trusler, som de står mere magtesløse overfor. 
 
Selvom de klart er til privatbilisme, så optager den kollektive trafik dem meget 
- at det er muligt at komme til og fra byen - for specielt børnene og de ældre. 
F.eks. i Hou, hvor man oplever centraliseringen af taxaordningen til Aalborg 
som et stort tilbageskridt, ved at det er svært at få biler helt fra Aalborg til at 
køre lokale ture. Eller som i Ellidshøj eller Nøvling, hvor busforbindelserne 
ikke opleves som tilrettelagt efter, hvilken naboby man hægter på - i forhold til 
butikker, skole eller anden offentlig service. 
 
En anden trussel er om der bliver mulighed for på længere sigt som ældre at 
erhverve sig en passende bolig i byen, når huset og haven bliver en uoverkom-
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melig opgave. I byer som Nørre Kongerslev, Hou, og Ellidshøj er der meget få 
alternativer til et parcelhus - som f.eks. rækkehuse, almene boliger m.v.   
 
I Nøvling opleves det, at der flytter borgere til, som absolut ikke ønsker at del-
tage i fællesskabet - endsige at hilse på gaden. Som det blev udtrykt i fokus-
gruppen, så kan området med et kommende nyt sygehus i det østlige Aalborg 
vise sig at udvikle sig til et "whisky-bælte"!  
 
I Nørre Kongerslev oplever man, at huse, der på grund af fysisk tilstand kan 
være svære, udlejes til familier med få ressourcer. Man vil egentlig gerne in-
kludere dem i fællesskabet, men står lidt magtesløs overfor, hvordan det gøres. 
 
Det er en gruppe, som i det store hele, er i stand til at opretholde deres livsform 
i de byer, som er undersøgt. Men eksemplet fra Nørre Kongerslev indikerer, at 
livsformen særligt kan være truet i de mindste byer - på 2-300 indb. eller der-
under. 
 

5.2 Karrierelivet 
Denne gruppe er ofte tilflyttere - typisk fra Aalborg By - eller fra andre steder i 
landet. De har ikke nødvendigvis et familiemæssigt tilhørsforhold i forvejen til 
byen.  
 
Det er ofte mennesker, der har boet i en lejlighed i Aalborg By under uddannel-
se. De har et ønske at erhverve eller bygge sig sin egen bolig - og gerne have 
plads til at danne familie. De har afsøgt boligmarkedet bredt gennem længere 
tid, for at finde lige netop det hus, der passer til behovet og pengepungen. De 
kan også være tiltrukket af tanken om deres børn kan vokse op i et trygt og 
overskueligt miljø. Det er således ikke nødvendigvis et forhåndskendskab til 
byen, der har bestemt deres valg af bosted.  
 
De er typisk faldet for byens herlighedsværdier - landskabet og kulturmiljøet  
De har investeret megen tid og penge i at bygge eller renovere en bolig, som 
har ”sjæl”. Denne investering er langsigtet - og de er derfor ikke på spring til at 
skifte bolig eller bosted - og i hvert fald ikke så længe, at de har hjemmeboende 
børn. På den lange bane er de dog åbne overfor at flytte et helt andet sted hen - 
måske tilbage til en lejlighed i byen - eller til et sommerhus ved kysten – eller 
til måske til udlandet. 
 
Deres indkøbsvaner adskiller sig ikke meget fra ”hjem og fritid”. De opsøger 
dog i højere grad nogle forretninger med en speciel profil - f.eks. økologiske 
varer. Man tager ofte til City Syd - men handler også lidt mere i Aalborg Cen-
trum end man gør som bærer af ”hjem og fritids” livsformen. Man benytter og-
så mere af kulturtilbuddene i Aalborg Centrum. 
 
Det betyder noget, at den daglige transport ikke er for besværlig. Men bruger i 
mindre grad den kollektive trafik, da afhængigheden af denne begrænser et frit 
valg af karrieremuligheder, fritid m.v. Så bruger man hellere gevinsten ved en 
billigere bolig til at holde 2 biler - eller cykler for motionens skyld. Dog ser 
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man gerne, at der er kollektiv trafik, så også ens børn får muligheder for at op-
søge fritidstilbud inde i Aalborg eller i nabobyerne. 
 
Deres fritid styret af, hvad de lige specifikt interesserer sig for - om det f.eks. er 
musik eller en særlig idrætsgren - og man opsøger aktiviteten, hvor den er. 
Samtidigt følger og støtter de deres børn i at deltage i de lokale fritidstilbud - 
indenfor idræt, musik m.v. 
 
De prioriterer også, at der findes skoletilbud i byen, men er opmærksomme på 
om deres børn får den fornødne kvalitet i undervisningen. 
 
Det bevidste valg og den energi de bruger at bygge eller renovere deres bolig 
spreder sig ofte ud i lokalsamfundet. 
 
Det er ofte dem, der sætter nye initiativer i gang som f.eks. fællesspisninger 
eller som f.eks. Centerrådet i Hou, der laver et stort frivilligt arbejde for byens 
pensionister. 
 
Det er i meget høj grad fra denne gruppe, at der rekrutteres bestyrelsesmed-
lemmer og formænd til de lokale foreninger. Det er nok også dem, som bringer 
de politiske aktiviteter ind i foreningslivet – f.eks. med hensyn til at stille krav 
til kommunale service. 
 
Det er som tidligere ofte boligen eller stedet, som har tiltrukket dem – og det 
kan også i mindre grad være det lokale netværk, aktiviteter og foreningsliv. 
 
De kan være ”frie og selvkørende" i en overskudssituation og, hvor de kan væl-
ge en bolig med netop den herlighedsværdi, som de søger. Boligen kan ligge 
hvor som helst indenfor en fornuftig transportafstand fra Aalborg – og ligger 
måske som oftest ikke i et bysamfund men i det åbne land. De har deres net-
værk andre steder.  
 
Vi har hørt om denne gruppe, når de lokale i Nøvling taler om, at der er kom-
met beboere til, som ikke deltager i gadefesten – eller hilser over hækken.   
 
Hvis de finder lokalmiljøet for snærende eller begrænsende, så har de mulighed 
for at drage videre i deres søgen efter drømmen om at bo tæt på naturen. 
 

5.3 De selvstændige 
Det er en gruppe, som i de mindre byer typisk har været landbrugere eller har 
drevet virksomheder indenfor håndværk og handel med stærke relationer til 
landbruget. Livsformen har således været på retur gennem snart årtier, og i dag 
er der ikke mange tilbage, der bærer denne livsform. 
 
Der er som oftest tale om familiebaserede håndværksvirksomheder (tømrer, 
VVS, auto m.v.), som er gået i arv fra tidligere generationer, og hvor kunde-
kredsen har bredt sig ud over det helt nære opland. 
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De driver virksomheden netop her, fordi de har lokal tilknytning, og fordi det 
her er muligt at have en bolig og et værksted på samme matrikel. 
 
Der kommer ikke mange nye virksomheder til – bortset fra byer som Hou og 
Nibe, hvor der et andet grundlag via f.eks. turisme til at drive nye og oplevel-
sesbaserede virksomheder. 
 
Deres præferencer med et stort fokus på lokalsamfundets institutioner (skole, 
kirke, forsamlingshus, foreninger etc.) minder meget om ”hjem og fritid” livs-
formen. Der kan dog konstateres visse forskelle. 
 
De har mindre fritid men bruger den ofte i de lokale foreninger. 
 
De lægger mindre vægt på den kollektive trafik, men lægger måske mere vægt 
at foretage sine indkøb lokalt. 
 

5.4 Initiativmagerne 
Her er der måske tale om mulige "arvtagere" til de selvstændige. For denne 
gruppe er præget af at arbejde, innovation og dynamik er højt prioriteret. De 
udgøres af selvstændige eller ansatte i kreative erhverv, med en fælles forståel-
se af at byens rammer skal være fleksible og uden for meget kontrol. 
 
De har valgt at lægge en stor del af deres identitet i at arbejde for lokalsamfun-
det. De gør det ikke for materiel vindings skyld – eller for at være selvhjulpne 
og uafhængige. Det er snarere målet at opnå social status og indgå i et lokalt og 
forpligtende fællesskab. 
 
Denne gruppe er projektmagere, der forventer, at byen skal være en ramme for 
muligheder. Deres netværk er globalt, men det lokale udgør en vigtig farverig 
kulisse og arena for deres udfoldelser. 
 
Det er også fra denne gruppe, man finder initiativtagere/ildsjæle i større events 
som Nibe Festival eller Limfjordsfesten i Vester Hassing. Det er dem, man i 
”Københavner-livsformer” kalder katalysatorerne - som nok mere er en praksis 
end en livsform.  
 
I en Aalborg Kommune sammenhæng er det således i høj grad denne gruppe, 
som man kan knytte forhåbninger til, når der også fremover bliver sat initiativer 
i gang, som kan skabe spændende miljøer og oplevelser i kommunens mindre 
byer. Man det er også vigtigt, at kommunen opmuntrer initiativerne gennem 
konkret opbakning. 
 

5.5 Livsformer i en Aalborg kontekst 
For at samle op på de foregående afsnit er der sat karakteristika på de fire livs-
former som arketyperne er kvalificeret til. 
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Hjem og fritidsliv 
Stor grad af orientering mod det lokale i hverdagslivet, hvor der lægges 
vægt på at opretholde tætte relationer til familie og venner. Gruppen har 
desuden en række særegne karakteristika: 

• Tilflyttere - en rummelig bolig til en "rigtig pris" betyder meget - 
men søger ofte til et sted tæt på deres "rødder" 

• Ønsker at deres børn vokser i et overskueligt nærmiljø - tæt på skole, 
kammerater og fritidsinteresser 

• Gør indkøb, hvor det er praktisk - f.eks. tæt på arbejdspladsen  
• Bruger sjældent Aalborg Centrum til indkøb, fritid eller kultur 
• Bakker op om det lokale foreningsliv - men er ikke nødvendigvis 

dem, der tager initiativerne. 
• Har lidt svært ved at forstå dem, som ikke tager del i de lokale net-

værk og aktiviteter. 
• Er meget opmærksomme på, om det også vil være muligt at blive 

boende som ældre. 
 
 
Karrierelivet 
Stor grad ad orientering mod det regionale liv, men det lokale er også vigtigt 
i dagligdagen. Gruppen har desuden en række særegne karakteristika: 

• Har ofte boet i Aalborg By under uddannelse 
• Går også meget efter at få en rummelig bolig for en rimelig pris i et 

overskueligt miljø for deres børn. 
• Lægger stor vægt på, at undervisningen i skolen har en fornøden fag-

lig kvalitet. 
• Søger bevidst efter et hus eller et sted med "sjæl"/herlighedsværdier 
• Føler sig en del til knyttet til bostedet, da de har gjort et bevidst valg 

og "investeret". På lang sigt forestiller de sig dog at bo i byen igen, i 
udlandet eller i et sommerhus ved kysten. 

• Bruger oftere Aalborg Centrum til indkøb, fritid og kultur 
• Er ofte meget aktive i lokale bestyrelser m.v. 
• Kan dog føle, at den lille by bliver for "omklamrende" 

 
 
De selvstændige 
Formodes at være en lille og efterhånden næsten uddøende gruppe, som 
mest er præget af orienteringen om de praktiske muligheder for at drive 
virksomhed. Gruppen har desuden en række særegne karakteristika: 

• Typisk bosat i de mindre byer 
• Ofte lokale - der har arvet en virksomhed (tømrer, auto, VVS mv.) 
• Lægger vægt på at have bolig og virksomhed på samme matrikel 
• Deres præferencer minder meget om "Hjem-fritid" men er dog mere 

tilbøjelige til at handle lokalt. 
• Har mindre fritid men dyrker den ofte lokalt 
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Initiativmagere 
Har primært orientering mod den lokale arena hvor de med dynamik og 
mangfoldighed søger at gøre en forskel for bostedet, men går heller ikke af 
vejen for at agere på den regionale arena. Gruppen har desuden en række 
særegne karakteristika: 

• Arvtagerne til de "selvstændige" 
• Kan både være lokale eller tilflyttere 
• Arbejde, dynamik og innovation betyder meget 
• Søger social status i at gøre en forskel i lokalsamfundet 
• Søger forpligtende fællesskaber 
• De har et "nationalt/globalt" netværk med bruger byen som en arena 
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Bilag - referater af fokusgruppeinterviews 
Referaterne er mest af alt baseret på stikord og er derfor ikke fuldt dækkende 
for interviewene og derfor kan alle udsagn, der fremføres i rapporten ikke nød-
vendigvis genfindes i det følgende. 
 
 

Referat af fokusgruppeinterview, Nibe - afholdt den 23. 
april 2008 
 
 
Deltagere: 
 
(LE) - ingeniør - ansat i Kuben Management, Aalborg 
(PV) - ansat på Aalborg Portland, vedligeholdelsesafdelingen  
(TLL), selvstændig erhvervsdrivende (tøjbutik og galleri) 
(PMM), pædagog, ansat hos Nibe Festivalen. 
 
PMM blev interviewet særskilt. 
 
Fra projektets side deltog Jane Mathiesen, Aalborg Kommune, Forvaltningen 
for Sundhed og Bæredygtig Udvikling samt Sven Buch, COWI. 
 
 

• Beskriv hvordan du/I har valgt dit/jeres nuværende bosted? 
• Beskriv din/jeres tilknytning til byen. Hvor længe har du/I boet 

hvor du/I gør nu? Hvor boede du/I før? Hvordan og hvorfor valgte 
du/I nuværende bolig? Hvad lå til grund for valget?  

 
LE: 
Født og opvokset i Vejgård. Tilflyttet i 2000 fra Gl. Hasseris (mindre parcelhus 
fra 60érne). Vi gik efter at få en byggegrund. I Nibe fandt vi en god grund samt 
af kombination af nærmiljø og natur. 
 
PV: 
Tilflyttet i 1999 fra Storvorde. Huset var blevet for lille. Min kone kommer fra 
Nibe - så vi søgte begge steder - da vi også har bedsteforældre til vores børn 
begge steder. Vi købte et stort parcelhus opført i 1980. 
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TLL: 
Født og opvokset i Nibe. Har boet 2 år i lejlighed i Aalborg. Overtalte sin mand 
til at flytte tilbage til Nibe. Købte ældre byhus, som vi satte i stand. Købte der-
efter forretning i 1999 i Nibe af tidligere chef (tøj). Åbnede sidste år også et 
galleri. 
 
PMM: 
Født og opvokset i Nibe. Har boet få år i Kbh. Boede i Aalborg i perioden 87-
2000. Flyttede til Nibe da det ældste barn skulle i børnehave. Min kone er fra 
Skørbæk og arbejder i Aalborg. Vi vidste, hvad byen stod for. Mine børn skulle 
ikke tage bybus til skole. Vi fandt et hus i min barndoms gade (Villavej). 
 
 

• Hvad er det gode ved byen? Hvad er mindre godt? 
 
Alle: 
God beliggenhed. Nærmiljø. Aktivt foreningsliv. Nemt at få et netværk. Også et 
byliv med gode forretninger. 
 
Nogle faciliteter er ved at være slidte - f.eks. svømmehallen og skolen, som kun 
delvist er blevet renoveret. Også mange veje trænger til vedligeholdelse. 
 
PMM: 
Nibe er som en mini-udgave af Aalborg. Den har det hele - og er præget af dy-
namik. 
 
 

• Hvor tror du/I, at du/I bor om 5-10 år?   Beskriv dit/jeres ønske til 
en evt. ny bolig. 

 
LE:  
Selvom vi har 180-200 m2, så tror jeg godt at vi på lang sigt vil opretholde en 
bolig af den størrelse. Jeg kunne måske godt tænke mig igen at bygge noget nyt 
på et tidspunkt. 
 
PV: 
Ingen planer om at flytte p.t. Men på et tidspunkt overtager vi måske mine for-
ældres hus i Vejgård. 
 
TLL: 
Ingen planer om at flytte! 
 
PMM: 
Heller ikke planer om at flytte. 
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• Prøv at beskrive din/jeres hverdag. Hvordan ordnes transport, 
børnepasning, skole, indkøb m. v? ? 

 
LE:  
Vi har 2 biler, som vi bruger til arbejde. Børnene cykler til skole. Vi køber ind 
lokalt. En gang i kvartalet tager vi til City Vest, hvor det er nemt at finde parke-
ring. Kun ved særlige lejligheder - f.eks. jul - handler vi i Aalborg Centrum. 
 
PV: 
Jeg kører sammen med en kollega til arbejde. Alternativ bruger jeg cykel og 
bus. Min kone har bilen og arbejder i Aalborg. Børnene cykler til skole. Vi kø-
ber ind lokalt - ca. 50 %. Min kone derudover til Storcenteret (Bilka) ind i mel-
lem. Min kone arbejder tæt på Salling i Aalborg og køber ind der også.  
 
TLL: 
Går på arbejde. Min mand har bilen - arbejder i Svenstrup. Min børn går eller 
cykler til skole. Alle vores indkøb gøres lokalt. Min mand bruger City Syd - 
byggemarkeder. 
 
PMM: 
Arbejder lokalt. Min kone arbejder i Aalborg og bruger bilen. Handler en del 
lokalt. Kører dog ofte til City Syd og lidt til Aalborg Centrum. 
 
 

• Fritidsaktiviteter. Hvilke? Hvor? 
 
LE: 
Mine børn dyrker idræt i byen (fodbold, badminton, gymnastik, dans). Jeg 
svømmer og går til forældresvømning lokalt. Lidt aktiv i grundejerforeningen. 
Medhjælper til Nibe Festivalen. Bruger den lokale biograf. Nogle gange om 
året til musik, teater m.v. i Aalborg - også Skovdalen. 
 
PV: 
Ikke aktiv i foreninger - men aktiv hjælper til festivalen - 14 dage hvert år. Fri-
tidsinteresser: Have, veteranknallert, camping. Følger børnene til fodbold, 
svømning, gymnastik. 
 
TLL:  
Pilates - 3 gange om ugen. Løber i skoven. Maler - er formand for kunstfor-
eningen. Sidder i bestyrelsen for handelsforeningen - og i 5 underudvalg. Bør-
nene går til fodbold lokalt - og datteren til dans i Aalborg.  
 
PMM: 
Festivalen er både arbejde og fritid for mig. Børnene går til fodbold, badminton 
og rollespil. Bruger havn og skoven til rekreation. 
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• Prøv at beskrive dit/jeres netværk - herunder forhold til naboer, 
andre i byen? 

• Prøv at beskrive byens sociale liv/traditioner. 
 
LE: 
Vi havde ikke et netværk i byen, før vi kom hertil. Vi flyttede ind i et "nybyg-
ger" miljø og kom derfor hurtigt til at kende de nye naboer. 
 
PV: 
Min kone er fra Nibe havde et netværk i forvejen. Jeg har fået et netværk med 
andre forældre i børnehave og skole. 
 
TLL: 
Har et stort netværk - næsten intakt fra barndommen. Mange fra skoletiden er 
her - eller er flyttet tilbage. 
 
PMM: 
Netværk i musikmiljøet - lokalt, regionalt og nationalt. 
 
Alle: 
Byen har mange traditioner. Ud over Nibe Festivalen er der: 
- Sildemarked 
- Gamle torvedag 
- Juletræstænding 
- Sildeløb 
- Kulturnat 
- Open by night 
- FDF arrangement for konfirmander 
 
Tidligere var der også en tilflytterdag, som den gamle Nibe Kommune stod for. 
Den er nu væk. 
 
PMM: 
Sildemarked er ældgammel og historisk fest, der har samlet byen i årtier. Det 
var en kæmpebegivenhed, som desværre er skrumpet gennem årene. Men tradi-
tionen lever. 
 
Sammen med kammerater i 18-20 års alderen startede vi festivalen så småt i 
1985. Vi gjorde det af kedsomhed - der skulle ske noget. Tænk, hvis det en 
gang kunne blive lige så stort som sildemarkedet! Vi fik de første nogle få tu-
sinde i underskudsgaranti fra kommunen - men klarede os senere med praktisk 
hjælp fra kommunen. I 1991 flyttede festivalen til nuværende placering i sko-
ven, og så gik det stærkt med at vokse. Omsætningen er steget fra ca. 6 mio. til 
16 mio. kr. i dag. Festivalen giver ca. 800.000 kr. om året til foreningerne -også 
til foreninger fra Aalborg). Der er ca. 3400 hjælpere, som både kommer fra by-
en (ca. 50 %) - og fra hele landet i øvrigt. De unge hjælpere har mulighed for at 
gøre "karriere" - læringsproces - igennem det frivillige arbejde. Festivalen har 
bidraget til at styrke byens selvværd. Det er nu blevet lidt "trendy" at komme 
fra Nibe. 
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• Hvordan synes du/I byen har forandret sig de seneste 10 år?  

 
PMM: 
Meget omfattende udvikling. Landsby-præget er væk. Det er blevet en "storby" 
i mindre skala. Alle kender ikke nødvendigvis hinanden - hvad også er godt! 
Byen har fået sit eget liv. Foreningslivet er vokset - og er godt organiseret. Nibe 
Hallen - er en metropol for byen. Kvaliteten i butikkerne er steget. Vi udnytter 
vores placering ved skov og havn bedre. 
 
TLL: 
Der er kommet mange tilbud til ældre.  
 
Samspillet med kommunen er blevet meget kompliceret efter kommunesam-
menlægningen. 
 
 

• Hvordan tror du/I, at byen vil udvikle de næste 10 år? 
• Hvad kunne du/I ønske jer af udvikling i byen de kommende år? 

Hvordan kunne du/I selv bidrage? 
 
LE: 
Det gør måske ikke noget, hvis byen få en mindre tilflytning, så byens facilite-
ter kan følge med. Der bør satses på udvikling af handelslivet og bymiljøet i 
centrum. 
 
TLL:  
Vi skal arbejde på at samle forretningerne både fysisk og organisatorisk - i bl.a. 
et udvidet samarbejde mellem handelsforeningen og udviklingsrådet. 
 
PV: 
Man skal passe på ikke at få "huller" (tommer bygninger) i byen. Vi skulle have 
byen til at vokse sammen med havnen - måske en ny omfartsvej syd for byen. 
 
PMM: 
Byen skal måske ikke vokse så meget mere. Vi skal passe på ikke at blive 
glemt i den store kommune. Vi skal dyrke det særegne - satse på bymiljø, by-
fornyelse, købstadsmiljø, kunsthåndværk m.v. Forretningslivet skal samles. Der 
bør laves en organisation, der samler alle byens foreninger, interessenter m.v. - 
i et slags byudvalg. 
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Referat af fokusgruppeinterview, Vester Hassing - afholdt 
den 29. april 2008 
 
 
Deltagere: 
 
(HON), civilingeniør, ansat som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus. 
(PH), regionschef i boligadministrationsselskabet Domea i Hjørring. 
(HD), selvstændig frisør 
(MP), kommunikationsmedarbejder på University College Nordjylland i Aal-
borg Øst 
 
 
Fra projektets side deltog Pia Juul Eriksen, Aalborg Kommune, Forvaltningen 
for Sundhed og Bæredygtig Udvikling samt Sven Buch, COWI. 
 
 

• Beskriv hvordan du/I har valgt dit/jeres nuværende bosted? 
• Beskriv din/jeres tilknytning til byen. Hvor længe har du/I boet 

hvor du/I gør nu? Hvor boede du/I før? Hvordan og hvorfor valgte 
du/I nuværende bolig? Hvad lå til grund for valget?  

 
HON: 
Bor i Stae - tilflyttet fra Sterup i Vendsyssel. Boede 9 år i Aalborg - herunder 
studietiden. Min kone er fra Høgsted i Vendsyssel og boede i Frederikshavn da 
vi flyttede hertil i 1985. Ville gerne bo på landet. Var tiltrukket af forholdene i 
daværende Hals Kommune - pasningsgaranti, en skatteprocent på 5 % under 
niveauet i Aalborg samt gode busforbindelser fra Vester Hassing til Aalborg. 
 
PH: 
Født og opvokset i Frederikshavn. Flyttede hertil i 93 efter at have boet en år-
række i Norge. Havde udset sig Vester Hassing som et godt sted at bo - købte 
først en ældre landejendom - og senere en nyere villa. 
 
HD: 
Tilflyttet fra Aså i 1992. Min daværende mand kom fra Vester Hassing. Havde 
stået i lære på salon i Hals. Boede først i ejerbolig nu til leje. Har haft egen sa-
lon i nu 8 år. Den ligger i samme ejendom, hvor jeg bor. 
 
MP: 
Flyttede hertil i 2005 fra en lejlighed i Nørresundby til et hus fra 1971, som er 
blevet sat i stand. Min kone kommer fra Gandrup. Vi skulle have børn og be-
gyndte at kigge efter hus. Vi kunne ikke finde det vi søgte efter i Nørresundby. 
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• Hvad er det gode ved byen? Hvad er mindre godt? 
 
Alle: 
Vi har et utrolig godt netværk. Nye tilflyttere bliver budt godt velkommen - i 
Stae gør borgerforeningen en dyd ud af få tilflytterne ind som aktive med det 
samme. 
 
Byen er dog også blevet så stor, at hvis man vil være anonym, så kan også det. 
 
 

• Hvor tror du/I, at du/I bor om 5-10 år?   Beskriv dit/jeres ønske til 
en evt. ny bolig. 

 
HON: 
Jeg arbejder i Århus. Det er langt at køre hver dag, så måske kunne vi på et 
tidspunkt finde på at flytte derned. men vi har godt med de mennesker vi ken-
der i Stae. 
 
PH: 
Vi har et hus mere i Jerup. På sigt kunne vi godt flytte ud i den store verden, 
når børnene er flyttet hjemmefra - og så ville vi holde huset i Jerup. Vi kommer 
nok ikke til at bo her resten af livet. 
 
HD: 
Jeg skal bo på landet - og jeg befinder mig rigtigt godt i Vester Hassing. Jeg 
kunne ikke drømme at bo et sted, hvor man ikke snakker med sine naboer. 
 
MP: 
Mine børn er ganske små - så vi er her lang tid endnu - enten i samme hus med 
en tilbygning - eller i et nyt hus i Vester Hassing! 
 
 

• Prøv at beskrive din/jeres hverdag. Hvordan ordnes transport, 
børnepasning, skole, indkøb m.v.? ? 

 
HON: 
Jeg er i Århus næsten hver dag. Børnene cykler selv til skole. Jeg handler ofte 
ind i en Netto i Århus - eller Kvickly Extra i Nørresundby. Jeg handler kun lidt 
i Brugsen. Jeg handler aldrig i City Syd men en gang i mellem i Aalborg Cen-
trum. 
 
PH: 
Kører meget på kundebesøg i mit arbejde. Børnene tager selv i skole. Før 
kommunesammenlægningen var der heldagsskole indtil kl. 14 - men det er slut 
nu. Vi er dog stadig meget glade for skolen. Handler meget i Vester Hassing - 
og ellers i Bilka. Vi kan også finde på at køre til Frederikshavn. Vi tager sjæl-
dent til Aalborg Centrum. 
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HD: 
Min salon ligger i stueetagen i den ejendom, hvor jeg bor. Mine indkøbs gøres 
for ca. 80 % s vedkommende i Vester Hassing. Kommer kun sjældent i City 
Syd. Kører gerne til Vodskov, Dronninglund og Hjallerup for at handle. 
 
MP:  
Vi har 2 biler og kører til arbejde. Min kone arbejde på Gandrup Skole, hvor vi 
også har vores dagplejemor. Min kone kunne godt tage bussen men gør det 
sjældent. Jeg kunne godt bruge en bus, der kørte ad motorvejen. Ca. 70 % af 
vores daglige indkøb foretages i Vester Hassing - ellers både i City Syd og 
Aalborg Centrum. 
 
 

• Fritidsaktiviteter. Hvilke? Hvor? 
 
HON: 
Spiller billard i Brønderslev. Formand for skolebestyrelsen og lokalafdelingen 
af Skole og Samfund. Jeg har spillet en del dilletant og været aktiv i borger-
foreningen i flere perioder. Er det ikke i øjeblikket. Bruger kulturtilbud i Aal-
borg Centrum (musik, teater etc.) 
 
PH: 
Vi har 3 børn, der skal køres til fritidsaktiviteter. Ellers er jeg foreningsmenne-
ske og politisk aktiv. Sidder i skolebestyrelsen. Bruger gerne kulturtilbud i Aal-
borg Centrum, men savner lidt at bo tæt på byen. Tager gerne andre steder i 
landet til koncerter. 
 
HD: 
Har ikke meget fritid p.t. Har spillet håndbold i mange år. Følger mine børns 
fritidsaktiviteter - sport. Hjælper altid til ved Limfjordsfesten. Har været aktiv i 
Erhvervsforeningens bestyrelse i 6 år. 
 
MP: 
Limfjordsfesten fylder meget af min fritid - ellers sidder jeg i antenneforenin-
gens bestyrelse. Opsøger gerne kulturtilbud i Aalborg Centrum.  
 
 

• Prøv at beskrive dit/jeres netværk - herunder forhold til naboer, 
andre i byen? 

• Prøv at beskrive byens sociale liv/traditioner. 
 
PH:  
Vi har gode ildsjæle. Der mange, der stiller op - f.eks. har vi landets største 
kreds i FDF. 
 
Alle: 
Der er en 5-10 stykker, der står i spidsen for byens aktiviteter. Lige bag dem il 
at støtte er nok en 40-50. Når der skal udføres arbejde kan der samles flere 
hundrede. 
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MP: 
Limfjordsfesten havde en forgænger "Landsby-rock", som startede i 1999. Der 
blev stablet en ny initiativgruppe sammen i 2006 med Lise Nordklitgård i spid-
sen. Idéen var at vi skulle lave en stor begivenhed for børnefamilierne. Vi spon-
sorer bl.a. Vattenfall er det lykkes at få rigtig gode navne til festivalen. Vi hav-
de 2000 gæster i 2007 og et overskud på 51.000 kr. Samtidigt med de store 
navne giver vi mulig for, at lokale ungdomsbands får mulighed for at spille for 
et stort publikum. Vi har 200 frivillige hjælpere (heraf ca. 80 fra Stae!) 
 
Alle: 
Andre store traditioner er den årlige fastelavnsfest samt torvedagen. 
 
 

• Hvordan synes du/I byen har forandret sig de seneste 10 år?  
• Hvordan tror du/I, at byen vil udvikle de næste 10 år? 
• Hvad kunne du/I ønske jer af udvikling i byen de kommende år? 

Hvordan kunne du/I selv bidrage? 
 
Alle: 
På et tidspunkt gik det dårligt for byens forretninger men det er vendt. Mon ik-
ke at andre kæder (f.eks. Netto) vil søge til byen. 
 
Vi mangler halkapacitet! Vi har ingen vuggestue! Faciliteterne må gerne følge 
med de mange nye boliger og indbyggere i byen. 
 
Mange ældre flytter fra byen - til Aalborg eller et sommerhus ved kysten. Vi 
kunne godt bruge nogle almene boliger til den gruppe. 
 
Det bliver vigtigt at sikre de unge i byen steder at være - netcafé eller lignende. 
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Referat af fokusgruppeinterview, Hou - afholdt den 28. 
april 2008 
 

Deltagere: 
 
(NV), pensionist - tidligere ansat i bank 
(MA), ansat ved Aalborg Kommune, Socialområde syd vest 
(BK), læreruddannet ansat ved Hou Skole 
(SH), pensionist - tidligere faglærer og graver 
(HSH), selvstændig -VVS 
 
Fra projektets side deltog Helle Lundgren, Aalborg Kommune, Forvaltningen 
for Sundhed og Bæredygtig Udvikling samt Sven Buch, COWI. 
 
 

• Beskriv hvordan du/I har valgt dit/jeres nuværende bosted? 
• Beskriv din/jeres tilknytning til byen. Hvor længe har du/I boet 

hvor du/I gør nu? Hvor boede du/I før? Hvordan og hvorfor valgte 
du/I nuværende bolig? Hvad lå til grund for valget?  

 
NV: 
Flyttet hertil fra Aalborg for 24 år siden. Startede med at have sommerhus i by-
en - mens jeg stadig arbejdede i Aalborg. Blev tiltrukket af den friske luft og 
lyset. 
 
MA: 
Født og opvokset i byen. Har både børn og børnebørn her. Boede i 3 år i Lang-
holt, men faldt ikke til der. 
 
BK: 
Kommer fra Læsø. Har boet her i 9 år. Blev uddannet på seminariet i Hjørring. 
Blev tiltrukket af stedet, som minder lidt om Læsø. Min mands mor boede i 
Hou. Jeg fik senere også job på Hou Skole. 
 
SH: 
Er født og opvokset på en gård i Hou (5. 6. eller 7. generation). Boede en kort 
periode som ung i Nørresundby - indtil jeg fik arbejde i byen. Min mand er fra 
Ulsted. Bor i en ældre murermestervilla, som vi selv har renoveret. 
 
HSH: 
Jeg har boet her i 30 år. Min familie er fra Hou. Min morfar havde en gård - 
som blev udstykket til sommerhusgrunde. Jeg købte den sidste grund og byg-
gede hus. Stiftede siden familie og købte en landejendom. Købet senere en 
brandtomt og etablerede min forretning der. Har i dag i alt 12 ansatte - med 
værksted flere steder bl.a. Gandrup. 
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• Hvad er det gode ved byen? Hvad er mindre godt? 
 
Alle: 
Godt netværk og masser af aktivitet. 
 
Stort problem dog, at taxa er blevet centraliseret efter kommunesammenlæg-
ningen, vi kan ikke få taxaer til at køre herud for at køre pensionister til et ar-
rangement her i byen. 
 
 

• Hvor tror du/I, at du/I bor om 5-10 år?   Beskriv dit/jeres ønske til 
en evt. ny bolig. 

 
NV: 
Jeg har nok IKKE skiftet bolig – bor nu i en lejebolig i HOU, efter at have solgt 
huset. 
 
MA: 
Vil også have en lejebolig med en lille have, men vi bliver i Hou! 
 
BK: 
Vi flytter sikkert til noget større - måske et nedlagt landbrug med stor have til. 
 
SH: 
Kunne også godt ønske mig en lejebolig. 
 
HSH: 
Har 3 børn, som nok flytter fra byen. Måske flytter vi med? Det familiemæssige 
betyder meget. Vi skal dog bo ved vandet. 
 
 

• Prøv at beskrive din/jeres hverdag. Hvordan ordnes transport, 
børnepasning, skole, indkøb m.v.? ? 

 
NV: 
Vi kan få meget i vores Brugs. Handler også i City Syd - hvor man kan få alt og 
hvor der er fri parkering. Kommer ikke meget i Aalborg Centrum. Kan godt 
finde også at køre til Sæby og handle.  
 
MA: 
Har ikke selv kørekort- og tager bussen til Aalborg hver dag - det tager ca. 1 
time hver vej. Vi handler stort ind en gang om ugen - gerne i Hals ved Super 
Best eller Fakta. Vi tager aldrig i City Syd. 
 
BK: 
Går på arbejde. Min mand arbejder i Mou - og tager færgen over fjorden. Vi 
handler mange forskellige steder - lokalt i Brugsen, Aalborg Centrum frem for 
City Syd. Min mand handler ind i Hals på veje fra arbejde. Vi handler også en 
gang imellem i Kvickly Xtra i Nørresundby. 
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SH: 
Handler mest i Hou Brugs. Handler af og til - også i Aalborg Centrum og i 
Dronninglund. Kører en gang imellem med datteren til City Syd. 
 
HSH: 
Min kone handler ind en gang om ugen - det foregår normalt i Dronninglund. 
Vi købet tøj på nettet. Skal vi f.eks. købe en ny cykel bliver det i Hals, hvor vi 
kan få den serviceret. 
 
 

• Fritidsaktiviteter. Hvilke? Hvor? 
 
NV: 
Formand for Hals Boligforening. Formand for Centerrådet - som virker for om-
rådets pensionister gennem 23 år. Vi laver ture, computer-kurser og meget an-
det. Jeg kom ind i arbejdet, hvor jeg blev provokeret på borgermøde, hvor det 
forlød, at de ældre bare kunne flytte til Hals. Vedr. kultur tager jeg til opera- og 
opretteforestillinger i Aalborg eller København. Jeg opsøger også koncerter i 
Hou og i Hals. 
 
MA: 
Har gået meget til gymnastik. Beskæftiger mig mest med mine børnebørn. Mi-
ne sønner arbejder hos min mand (Hou Maleren). Jeg kommer til koncerter i 
Hals Kirke. Opsøger ikke kulturtilbud i Aalborg. 
 
BK: 
Går til salsa og trommer i den Rytmiske Aftenskole i Aalborg. Spiller revy i 
Hals. Tager ud i spiller. Kører på motorcykel. Går i biografen i Aalborg, til 
koncerter på Skråen og Aalborg Hallen (symfoniorkestret). 
 
SH: 
Bruger megen tid i haven og med mine børnebørn. Går til computer kursus (hos 
NV). Bowler og går til sangkor i Hals. Bruger ikke kulturtilbud i Aalborg. 
 
HSH: 
Går til gymnastik i Gandrup. Drengene går til fodbold og floorball i Hals. Min 
kone er projektmager for en naturlegeplads. Jeg arbejder med et projekt for 
genskabelsen af et batteri m. kanoner. Kører gerne i Aalborg Hallen og Aalborg 
Teater.  
 
  

• Prøv at beskrive dit/jeres netværk - herunder forhold til naboer, 
andre i byen? 

• Prøv at beskrive byens sociale liv/traditioner. 
 
Alle: 
Skolen spiller en stor rolle i byens liv. Den har en stærk musik-profil. Forårs-
koncerten og Juletræsfesten er et tilløbsstykke.  
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Centerrådet og skolen har en årlig fælles udflugt, hvor skolebørnene og pensio-
nisterne er sammen. 
 
Vi har en Hou Revy og en sommerfest på havnen, som arrangeres af idrætsfor-
eningen. Skt. Hans Festen trækker ca. 3000 deltagere. 
 
Vi har nogle gode selvgroede aktiviteter - bl.a. spillestedet "Den glade Vandrers 
Musikvenner" som trækker fulde huse i beskedne fysiske rammer. Aalborg 
Kommune beskåret det årlige tilskud fra 30.000 til 10.000 kr. om året pga. de 
fysiske rammer! Vi har også 2 gallerier - det ene privat og det andet drevet af 
en forening.  
 
Vi har samlet os om at få opført et Borger- og Aktivitetshus som tilbygning til 
idrætsforeningens klubhus. Det går snart i gang. Et projekt til 12 mio. kr. som 
skal samle Idrætsforeningen, Borgerforeningen, pensionister og kirken som en 
ramme om idræt, koncerter m.v. Borgerne har selv samlet 600.000 kr. ind. Lo-
kale- og Anlægsfonden og kommunen er også gået ind i projektet. 
 
HSH: 
Vi havde for nogle år siden en rigtig ildsjæl og organisator - en politibetjent -
som satte en masse i gang. Han døde desværre af kræft som 39 årig. I dag 
mangler vi en organisator af hans kaliber. Vi kunne godt bruge bistand fra Aal-
borg Kommune til det organisatoriske. 
 
 

• Hvordan synes du/I byen har forandret sig de seneste 10 år?  
• Hvordan tror du/I, at byen vil udvikle de næste 10 år? 
• Hvad kunne du/I ønske jer af udvikling i byen de kommende år? 

Hvordan kunne du/I selv bidrage? 
 
Alle: 
Fiskeriet er forsvundet. Der er brug for en ny udvikling af den. Der er et stort 
potentiale - vi skal IKKE hen imod Løkken - snarere Lønstrup. Man kunne op-
føre nye bebyggelser til erhverv og boliger - f.eks. restaurant. 
 
Mange ældre flytter til Hals - efter at have boet i sommerhuset i en årrække.  
 
Vi kan få nye virksomheder - som f.eks. Helia, der eksporterer brændeovne til 
Frankrig. 
 
Vi har brug for unge mennesker og arbejdspladser. Med sommerhusene er der 
næsten 4000 husstande. Der er masser af muligheder. 
 
Det er også vigtigt at gøre byen attraktiv for børnefamilier - skole og fritidsak-
tiviteter. 
 
Det er vigtigt, at få det nye borger- og aktivitetshus til at fungere med cafeteria 
- drevet af frivillig arbejdskraft. 
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Referat af fokusgruppeinterview, Ellidshøj - afholdt den 
23. april 2008 
 
 
Deltagere: 
 
(BJ), systemplanlægger AAU 
(BAJ), pensionist (tidligere ansat i byggefirma) 
(KWR), sygehjælper 
(PSJ), maskiningeniør 
(SHJ), pædagog 
(PVK), selvstændig tømrer/snedker 
 
Fra projektets side deltog Jane Mathiesen, Aalborg Kommune, Forvaltningen 
for Sundhed og Bæredygtig Udvikling samt Sven Buch, COWI. 
 
 

• Beskriv hvordan du/I har valgt dit/jeres nuværende bosted? 
• Beskriv din/jeres tilknytning til byen. Hvor længe har du/I boet 

hvor du/I gør nu? Hvor boede du/I før? Hvordan og hvorfor valgte 
du/I nuværende bolig? Hvad lå til grund for valget?  

 
BJ: 
Kom fra Tyskland til DK sidst i 80érne. Flyttet til byen i 2004 fra Gl. Hasseris, 
Bygaden, som vi følte havde udviklet fra være en landsby til et boligområde. Vi 
ledte efter et sted med en skole - ikke for langt fra Aalborg - og en ejendom 
med 5 tdr. land, hvor vi kunne holde heste. Det fandt vi her. 
 
BAJ: 
Flyttede til byen i 1976. Kom fra Gandrup. Min kone ville gerne tættere på 
Svenstrup, hvor hun kommer fra. Vi boede til leje til Gandrup, og fandt her en 
byggegrund, hvor vi kunne bygge et hus. 
 
KWR: 
Født og opvokset i Ellidshøj - har dog boet 6 år i Støvring. Har hele sin familie 
i Ellidshøj. 
 
PSJ: 
Født og opvokset i Arden, Flyttede hertil i 2006. Boede før i en lejlighed i Aal-
borg Vestby. Arbejdede i Hobro, og ledte efter bolig tæt ved Aalborg og tæt 
ved motorvejen. Fandt et hus opført i 1976. 
 
SHJ: 
Født og opvokset i Nørhalne. Flyttede hertil i 2003. Vi boede i hver vores lej-
lighed i Aalborg. Ville gerne have egen fælles bolig. Også gerne tæt på motor-
vejen - min kone arbejder i Aars - og jeg i Aalborg. Vi ville gerne bo i en min-
dre by - til de rigtige penge. Købte et ældre hus fra 1926. 
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PVK: 
Født og opvokset i Ellidshøj. Har boet 1½ år i Nørresundby. Overtog faderens 
forretning i 1970. Har opgaver lokalt - men også f.eks. sommerhus i Blokhus. 
 
 

• Hvad er det gode ved byen? Hvad er mindre godt? 
 
Alle: 
Rigtig god skole - helt up to date. 
 
God beliggenhed. Godt nærmiljø. 
 
Vi har ingen butikker. Busforbindelserne kunne godt være bedre. 
 
Det er svært at være gammel i Ellidshøj, når der ikke er forretninger. Mange 
flytter derfor til Svenstrup eller Støvring. 
 
Vi er begyndt at få lidt problemer med tomme og forfaldne huse. Kroen er det 
største problem. Den kom på tvangsauktion og blev solgt til Låsby Svendsen 
for 535.000 kr. + omkostninger Nu vil han have 1,7 mio. kr. ! Vi ved ikke, hvad 
det ender med. Vi har ikke mulighed at købe kroen til den pris.  
 
 

• Hvor tror du/I, at du/I bor om 5-10 år?   Beskriv dit/jeres ønske til 
en evt. ny bolig. 

 
BJ: 
På et længere sigt måske et mindre hus i en skov - hvor der ikke er støj fra mo-
torvej. 
 
BAJ: 
Gerne en lejlighed i boligforeningen. 
 
KWR: 
Bliver boende: 
 
PSJ: 
Måske en større bolig. 
 
SHJ: 
Ingen planer om at flytte fra byen - men kunne godt bruge  
en tilbygning på måske 20-40 m2. 
 
PVK: 
Bliver boende. 
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• Prøv at beskrive din/jeres hverdag. Hvordan ordnes transport, 
børnepasning, skole, indkøb m.v? ? 

 
BJ: 
Arbejder på AAU. Bruger meget Fakta ved Gigantium. Ellers Brugsen i Sven-
strup eller kører til Støvring. Handler også i City Syd - næsten aldrig i Aalborg 
Centrum. 
 
BAJ: 
Tager bussen ind til Svenstrup og handler i Brugsen. En gang imellem i City 
Syd - har familie, som jeg køre med. 
 
KWR: 
Arbejder i Øster Hornum - handler der eller i Støvring. Handler generelt mere i 
Støvring end i Aalborg. 
 
PSJ: 
Arbejder i Aalborg. Handler normalt i Svenstrup (Fakta eller Brugsen). Handler 
sjældent i Aalborg By. 
 
SHJ: 
Har dagplejemor i byen. Vi handler primært i Støvring - der ligger flere butik-
ker samlet - ellers i City Syd eller Svenstrup. Aalborg Centrum kommer vi 
sjældent i. 
 
PVK: 
Handler i Støvring eller Svenstrup. Har været i City Syd én gang. Handler ikke 
i Aalborg Centrum. 
 
 

• Fritidsaktiviteter. Hvilke? Hvor? 
 
BJ: 
Vi har vores heste. Børnene går til musik i Støvring/Svenstrup. Min søn spiller 
fodbold lokalt - og dyrker atletik i Skovdalen, Aalborg. Sammen med børnene 
går jeg til rollespil i Rebild. Medlem af skolebestyrelsen, medlem af bestyrelsen 
i rideklubben. Bruger lokale kulturhuse som Stubhuset i Støvring og kultursta-
tionen i Skørping. 
 
BAJ: 
Foruden hus og have så er jeg aktiv i menighedsrådet, pensionistforeningen, 
borgerforeningen og FDF. Går til arrangementer i Sognegården - foredrag, 
sangaftener m.v. 
 
KWR: 
Jeg spiller håndbold i Ferslev, hvor jeg er aktiv i bestyrelsen. Formand for 
håndboldudvalgt i DGI, Nordjylland. Spiller dilletant. Går til musik i Skovda-
len og Nibe Festival.  
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PSJ: 
Går til dykning i Nørresundby. Sejler. Aktiv i borgerforeningen - legepladsud-
valg. Spiser gerne ude i Aalborg og bruger biografen der.  
 
SHJ: 
Passer hus og have. Er formand for borgerforeningen. Har fritidsjob i et kon-
certrejsefirma i Bælum. Opsøger kulturen, hvor den er - i Tyskland - eller 
Skørping! 
 
PVK: 
Har sommerhus ved østkysten, hvor weekender og ferier tilbringes. Går til lo-
kale arrangementer i Ellidshøj. 
 
 

• Prøv at beskrive dit/jeres netværk - herunder forhold til naboer, 
andre i byen? 

• Prøv at beskrive byens sociale liv/traditioner. 
 
BJ: 
Det er nemt at lære folk at kende i byen. Der er mange arrangementer.  
 
KWR: 
Meget netværk skabes gennem børnene. Når de er flyttet hjemmefra bliver det 
lidt sværere. 
 
Alle: 
Tidligere var der fællesspisning på skolen. Der er traditioner som f.eks. karne-
vallet og byfesten. 
 
SHJ: 
Dem der bærer foreningslivet i bestyrelser m.v. er en kreds på 10-15 menne-
sker. 
 
 

• Hvordan synes du/I byen har forandret sig de seneste 10 år?  
 
Alle: 
Den sidste butik lukkede ca. år 2001. 
 
Busforbindelserne er blevet dårligere. Specielt er det svært at komme til Fers-
lev, hvor overbygningsskolen ligger. Derfor benytter næsten alle sig af det fri 
skolevalg og vælger skolen i Støvring. Det koster kommunen penge. 
 
 

• Hvordan tror du/I, at byen vil udvikle de næste 10 år? 
• Hvad kunne du/I ønske jer af udvikling i byen de kommende år? 

Hvordan kunne du/I selv bidrage? 
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Alle: 
Vi skulle gerne have flere boliger til byen, der kunne styrke byens aktiviteter og 
skolen - måske 100-150 indbyggere mere! Det er uforståeligt med byens gode 
beliggenhed, at kommunen ikke satser på mere byudvikling her. 
 
Vi vil gerne arbejde i borgerforeningen med projekter for byens grønne områ-
der - herunder en legeplads ved spejderhytten, som kunne blive et sted for hele 
byen. Borgerforeningen vil arbejde for positiv omtale og større interesse for 
byen. 
 
Ellehøjen (Stendysse) kunne blive profileret noget mere med en turistfolder. 
 
På lang sigt kunne det være fint med en nærbaneforbindelse både nord og syd-
på. 
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Referat af fokusgruppeinterview, Nøvling - afholdt den 
22. april 2008 
 
 
Deltagere: 
 
(HH), ergoterapeut ansat i Aalborg Kommunes socialpsykiatri i Nørresundby 
 
(MM), studieadjunkt, phD stipendiat, Aalborg Universitet 
 
(GS), agronom, Aalborg Kommune, Park og Natur 
 
(HJ), medhjælpende hustru i tømrervirksomhed (9 ansatte), deltidsansat i vogn-
mandsfirma 
 
(VM), deltidsansat i ejendomsselskab i Aalborg (udlejning) samt indehaver af 
Netbutik med lokale i Nøvling (Børnetøj og -møbler) 
 
Fra projektets side deltog Pia Juul Eriksen, Aalborg Kommune, Forvaltningen 
for Sundhed og Bæredygtig Udvikling samt Sven Buch, COWI. 
 
 

• Beskriv hvordan du/I har valgt dit/jeres nuværende bosted? 
• Beskriv din/jeres tilknytning til byen. Hvor længe har du/I boet 

hvor du/I gør nu? Hvor boede du/I før? Hvordan og hvorfor valgte 
du/I nuværende bolig? Hvad lå til grund for valget?  

 
HH:  
Er født og opvokset i byen. 3.generations Nøvling borger. Boede dog 3 år i le-
jebolig i Aalborg under uddannelse. Flyttede tilbage i 1991 og købte ejerbolig 
sammen sin mand, som også kommer fra lokalområdet. Købte et ældre hus og 
har ombygget det. Kiggede ikke på huse andre steder. 
 
MM: 
Er oprindeligt fra København. Flyttede til Nordjylland i 1996 til et nyt job i 
AOF efter ansættelse i politiet. Begyndte ny uddannelse på AAU, hvor han se-
nere blev ansat. Sammen med daværende kone skulle han finde et hus - et til-
fælde at det dengang blev i Nøvling. Søgte åbent efter mulighederne - men blev 
tiltrukket både af huset og nærmiljøet. Skulle efterfølgende finde et hus med 
mere plads, sammen med nuværende kone. Eneste krav til beliggenhed var 
Nøvling. 
 
GM: 
Tilflyttet fra København via Vejle i 1983 i forbindelse med ansættelse i Nord-
jyllands Amt. Boede først i Vadum. Blev tiltrukket af det smukke landskab i 
området samt busforbindelser til jobbet på Amtsgården. Blev også tiltrukket af 
et hus med sjæl og kollektiv boform. Et alternativ valg kunne have været Gi-
strup. 
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HJ: 
Er født og opvokset i byen. 3.generations Nøvling borger. Boede en overgang i 
sin farfars hus - og bor nu lidt udenfor byen i et nedlagt landbrug. Har meget 
familie i byen. 
 
VM: 
Født og opvokset i Aalborg. Flyttede hertil for 12 år siden - efter at have boet i 
et typehus i Gl. Hasseris sammen med sin mand. Kørte en periode på job til As-
sens - og kom til at kende byen på sin vej til og fra arbejde. Faldt for et gam-
melt hus, som var billigt og egnet til at bygge om.  

 
 
• Hvad er det gode ved byen? Hvad er mindre godt? 

 
Alle: 
Beliggenheden tæt på både by og land er perfekt. Landskabet og naturen om-
kring byen (f.eks. Poulstrup Sø) er en stor kvalitet.  
 
Byen er god for børn at vokse op i - de danner tætte venskaber, som varer livet 
igennem. Der er et godt og trygt miljø med både dagpleje, børnehave og skole 
(op til 6. klasse). 
 
Kirke, Skole og Bogbus er vigtige funktioner for byen og netværket mellem 
beboerne. 
 
Busforbindelserne er blevet dårligere. Derfor er det bl.a. svært at udleje ældre-
boligerne i byen til denne målgruppe (som så bebos af enlige yngre).  
 
HJ:  
Vi har svært ved at få lærlinge til virksomheden, da det ikke er muligt at møde 
kl. 7.00, hvis man skal tage en bus til arbejde. 
 
Alle: 
Det er uklart om vi "hægter" på Gistrup eller Gug. Butikkerne ligger i Gistrup 
og overbygningsskolen i Gug.  
 
Vedligeholdelsen af fortove, grønne områder m.v. er meget utilfredsstillende. 
Vores vandhuller gror til ! 
 
Trafikken gennem byen er steget, og det er blevet farligere for børnene at fær-
des. 
 
 

• Hvor tror du/I, at du/I bor om 5-10 år?   Beskriv dit/jeres ønske til 
en evt. ny bolig. 

 
HH:  
Vi bliver klart boende, men kunne måske på sigt ønske os et mindre hus. 
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MM: 
Ingen planer om at flytte, så længe vi har hjemmeboende børn. Der kan komme 
en ny situation på den lange bane. En bolig måske på Gran Canaria? 
 
GM: 
Har et sommerhus ved Sæby - kunne godt blive en fremtidig bolig - og/eller en 
lejlighed i Aalborg By. 
 
HJ: 
Ingen planer om at flytte! 
 
VM: 
En centralt beliggende lejlighed i Aalborg By kunne godt friste, men vi har fået 
et godt netværk i byen, som vi er glade for. 
 
 

• Prøv at beskrive din/jeres hverdag. Hvordan ordnes transport, 
børnepasning, skole, indkøb m.v? ? 

 
HH: 
Har børn på Gug Skole. Kører på arbejde sammen med sin mand. Handler ind 
på vejen hjem i Føtex Aalborg Øst eller Superbrugsen i Gistrup. Handler sjæl-
dent i midtbyen - det er for besværligt - kører hellere til City Syd. 
 
MM: 
Bor tæt ved arbejdet. Handler altid i Superbrugsen i Gistrup, som har et stort og 
godt udvalg af økologiske varer. Handler også meget i gårdbutikker i omegnen. 
Andre indkøb foretages både i City Syd og Aalborg. 
 
GM: 
Arbejder nu i Gistrup - og cykler af og til. Alle daglige indkøb i Superbrugsen i 
Gistrup - efter at den lokale brugs lukkede for 15 år siden. Andre indkøb fore-
tages både i City Syd og Aalborg. 
 
HJ: 
Handler i Føtex eller Superbrugsen i Gistrup. Andre indkøb foretages både i 
City Syd og Aalborg - selvom det er besværligt at parkere i Aalborg. 
 
VM: 
Vi har 2 biler. Min mand arbejder hos Sonofon. Jeg handler ind på vejen hjem 
fra Aalborg i Visse eller i Super Best (Tidligere Storkøb) i Skalborg - alternativ 
i Føtex, Aalborg Øst. Det er nemmere at tage i Storcentret end til Aalborg at 
handle. 
 
Har lejet den tidligere Brugs til lager og udstillingslokale for sin netvirksom-
hed.  
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• Fritidsaktiviteter. Hvilke? Hvor? 
 
HH: 
Aktiv i kirken - kirkesanger. FDF leder i Visse. Børnene spiller fodbold i Nøv-
ling. Aktiv som kontaktforælder i skolen. Min mand sidder i bestyrelsen for 
borgerforeningen, vandværket og skolen. Deltager i den månedlige fællesspis-
ning i byen. Går til koncerter i Skovdalen. Kommer i Aalborg Teater via fag-
foreningen. 
 
MM: 
Aktiv i kirken. Politisk aktiv i Socialdemokratiet. Formand for borgerforenin-
gen. Er træner i Aalborg Atletik. Følger Jomfru Ane Teatret tæt. Går i biogra-
fen. 
 
GM: 
Deltager ikke i organiseret fritidsliv - bortset fra en frikirke. Bruger megen tid i 
sommerhuset. tager til musikarrangementer af og til i Aalborg - men også til 
lokale koncerter i Nøvling Kirke. 
 
HJ: 
Aktiv i naturen - jagt og fiskeri. Børnene spiller fodbold. Musik kører vi efter, 
hvor den er i Nordjylland - Bælum, Brønderslev m.v. 
 
VM: 
Børnene spiller fodbold. Tidligere formand for borgerforeningen. Min mand i 
medlem af cykelklubben i Gistrup samt svæveflyklubben i Aars. Vi deltager i 
den månedlige fællesspisning. 
 
 

• Prøv at beskrive dit/jeres netværk - herunder forhold til naboer, 
andre i byen? 

• Prøv at beskrive byens sociale liv/traditioner. 
 
Alle: 
Byen er præget af, at mange kender hinanden - og sladderen er ikke slem. De 
lokale er tolerante overfor tilflyttere. 
 
Børnene betyder meget for de voksnes netværk. 
 
Vi har mange aktiviteter/traditioner: 
Fællesspisningen (ca. 50 deltagere hver gang) 
Juletræsfest 
Skt. Hans - stort arrangement 
Landsbydag 
LAN-party for børn og unge 
 
Vi har foreningerne. Borgerforeningen. Forsamlingshuset. Fodboldklubben. 
Kirken. Lokalhistorisk Arkiv (som holder til på skolen). Badminton i skolens 
gymnastiksal. 
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Det er måske "Tordenskjolds soldater" (ca. 20 - eller måske flere??), der bærer 
foreningerne og fællesskabet. 
 
Bogbussen er et stort aktiv. Åbningstiderne er ændret, så flere kan bruge til-
buddet. Vi er mange, som mødes der. 
 
 

• Hvordan synes du/I byen har forandret sig de seneste 10 år?  
 
Alle:  
Efter Brugsen lukkede ser vi ikke hinanden dagligt på den samme måde som 
før. 
 
De sociale liv har ændret sig. Der er kommet flere "byfolk" til, som ikke synes 
at det er naturligt, at man hilser på hinanden. Det forekommer nu, at der er be-
boere, som ikke ønsker at deltage i gadefester eller lign. Det er blevet legalt at 
"putte" sig bag hækken. 
 
Måske er vi heller ikke så gode, som vi har været, til at tage imod nytilflyttere. 
 
Huspriserne er vokset kraftigt. Orkanen i 2001 betød en omfattende "byfornyel-
se" finansieret af stormskadeforsikringerne! 
 
 

• Hvordan tror du/I, at byen vil udvikle de næste 10 år? 
• Hvad kunne du/I ønske jer af udvikling i byen de kommende år? 

Hvordan kunne du/I selv bidrage? 
 
Et nyt sygehus i Aalborg Øst vil givetvis forvandle området til et "whisky-
bælte". 
 
I Nøvling Samråd arbejdes der med en "Nøvling Festuge". 
 
Der vil vel komme enkelte nye huse - men næppe en udvikling som i 1980èrne. 
 
Beplantningen i grusgraven vil skabe en ny naturattraktion. 
 
Forhåbentligt kan vi få en cykelsti-sløjfe, der forbinde Nøvling med Gug og 
Gistrup. Det vil øge trafiksikkerheden - og give borgerne bedre adgang til et 
naturskønt område. 
 
Forhåbentligt kan vi også få et bedre samarbejde med Teknisk Forvaltning om 
vedligeholdelsen af veje, fortove og grønne områder.  
 
Vi skulle også gerne have forbedret trafiksaneringen ind gennem byen. Trafik-
mængderne er steget. 
 
Vi vil meget gerne deltage i kurser og netværk sammen med andre fra mindre 
byer i Aalborg om, hvordan vi selv kan præge vores by. 
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Referat af fokusgruppeinterview, Nørre Kongerslev - 
afholdt den 29. april 2008 
 
 
Deltagere: 
 
(LL), efterlønner - tidligere medhjælpende hustru i tømrerfirma 
 
(KL), lektor AAU, bioteknologi 
 
(KS), smed, ansat ved Carnitech, Støvring 
 
(JON), tømrermester 
 
 
Fra projektets side deltog Pia Juul Eriksen, Aalborg Kommune, Forvaltningen 
for Sundhed og Bæredygtig Udvikling samt Sven Buch, COWI. 
 
 

• Beskriv hvordan du/I har valgt dit/jeres nuværende bosted? 
• Beskriv din/jeres tilknytning til byen. Hvor længe har du/I boet 

hvor du/I gør nu? Hvor boede du/I før? Hvordan og hvorfor valgte 
du/I nuværende bolig? Hvad lå til grund for valget?  

 
LL: 
Tilflyttet for 44 år siden fra Djursland sammen min mand. Vi ledte efter et sted, 
hvor vi kunne købe en forretning. Det kunne vi så her. 
 
KL: 
Født i Gudumholm, så jeg er delvis tilflytter. Boede i perioden 18-36 år i År-
hus, New York og så i Aalborg i 5 år, da jeg fik arbejde på AAU. Har nu boet 
her i 4½ år. Min kone er fra Nørresundby. Vi synes, at denne del af Aalborg 
Kommune er den kønneste - og vi ville gerne bo tæt på bedsteforældrene, som 
bor i Nr. Kongerslev. 
 
KS: 
Født og opvokset her. Byggede selv hus i 1976, hvor vi stadig bor. 
 
JON: 
Født og opvokset her. Byggede hus og værksted i 1974 på en stor grund. Min 
virksomhed har 6 ansatte. Vi laver meget for landbrug - i Nordjylland men også 
på Sjælland. 
 
 

• Hvad er det gode ved byen? Hvad er mindre godt? 
 
Alle: 
Byens beliggenhed i naturen. Vi hjælper hinanden med mange ting. 
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Der er desværre en del huse, som ser træls ud og forfalder. Det drejer sig måske 
om en 15- 20 stk. Der er tilflyttet ressourcesvage familier. 
 
 

• Hvor tror du/I, at du/I bor om 5-10 år?   Beskriv dit/jeres ønske til 
en evt. ny bolig. 

 
LL: 
Det kan blive svært at blive boende, når man ikke længere har kørekort. Det 
kunne betyde at vi måske kunne finde på at flytte til Aalborg, Hadsund eller 
Støvring. 
 
KL: 
Så længe jeg er ansat på AAU, så bliver vi boende. Kunne godt bosætte i ud-
landet en periode - uden at sælge huset. Ville måske gerne bygge et nyt hus - 
enten her eller i Kongerslev. 
 
KS: 
Huset bliver måske for stort på et tidspunkt - men hvad skal man så? Har ikke 
lyst til at flytte fra byen. Måske en god lejebolig eller oldekolle - hvis det findes 
til den tid. 
 
JON: 
Jeg har 3 børn boende i byen, som kan hjælpe til med kørsel, når jeg ikke selv 
har kørekort. Meget afhænger af, om jeg til den tid har en køber til forretnin-
gen. 
 
 

• Prøv at beskrive din/jeres hverdag. Hvordan ordnes transport, 
børnepasning, skole, indkøb m.v.? ? 

 
LL: Jeg køber ind 1-2 gange om ugen. Som oftest i Brugsen i Kongerslev (den 
ligger i cykelafstand). Handler også hos byens købmand. Kommer ikke i City 
Syd men handler gerne i Aalborg Centrum, hvis jeg skal have noget specielt. 
 
KL: 
Mine børn går i den kommunale skole i Kongerslev. Har fravalgt friskolen, da 
vi synes, at den er for lille (ca. 50 elver) til at sikre fagligt niveau og et socialt 
netværk for børnene. Vi henter børnene i institution - vi er presset af lukketiden 
kl. 16.30. Min kone arbejder i Gudumholm Skole. Vi har bil men kan bruge 
bussen begge to - men cykler også gerne på arbejde. Vi handler for det mest i 
brugsen i Kongerslev - alternativt i Føtex i Aalborg Øst tæt på AAU. Vi kom-
mer aldrig i City Syd men har indkøbsture til Aalborg Centrum. 
 
KS: 
Det er min kone, der ordner indkøb. Det sker i City Syd eller Hadsund - hvis 
det ikke sker lokalt. Vi bruger helst ikke Aalborg Centrum. 
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JON: 
Min kone arbejder på Aalborg Skolen. Hun handler i Aalborg Øst (Føtex) eller 
lokalt. Vi handler ikke i Aalborg Centrum. 
 
 

• Fritidsaktiviteter. Hvilke? Hvor? 
 
LL: 
Jeg sidder i menigheds- og provstirådet. Jeg er domsmand. Jeg bruger tid på 
mine børnebørn, som bor i Hals.  Jeg opsøger gerne koncerter, teater og udstil-
linger i Aalborg. 
 
KL: 
Har meget lidt fritid. Kører børnene til fritidsaktiviteter i Kongerslev - gymna-
stik, musik og fodbold. Tager gerne på restaurant og i biograf i Aalborg. Vil 
gerne bruge mere tid på kunstudstillinger. 
 
KS: 
Laver meget frivilligt arbejde bl.a. for friskolen og foreningerne. Sidder ikke i 
bestyrelser men laver praktisk arbejde. Har abonnement til forestillinger på 
Aalborg Teater. Opsøger musikarrangementer i Nordjylland - f.eks. country 
and western. 
 
JON: 
Laver foreningsarbejde lokalt - primært i idrætsforeningen. Bruger kun meget 
lidt kulturtilbud i Aalborg. 
 
 

• Prøv at beskrive dit/jeres netværk - herunder forhold til naboer, 
andre i byen? 

• Prøv at beskrive byens sociale liv/traditioner. 
 
KL: 
Kender en del fra gamle dage - ellers knytter jeg kontakter til andre forældre i 
børnehave og skole. Jeg deltager af og til i foreningsarrangementer i byen - 
men mest arrangementer på skole/børnehave i Kongerslev. 
 
KS:  
 
Det er en lille by - men sjovt nok har jeg aldrig set Kåre! 
 
KL: 
Alle her i byen kører i bil! Man ser næsten aldrig fodgængere.  
 
Alle: 
Vi har flere traditioner i byen 
- Cykelløb 
- Pinsemarked 
- Idrætsuge på stadion 
- Borgerforeningens høstfest 
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- Julemarked 
 
Idrætsforeningen har ca. 80 medlemmer. Der arrangeres spisning efter hver 
hjemmekamp. Der deltager ca. 40 hver gang. 
 
Friskolen blev oprettet efter længere forberedelse, da vi kunne se, at kommunen 
ville lukke skolen. Friskolen købte bygningerne af skolen (undtagen én), da 
skolen blev oprettet for 3 år siden! Det er en "protest-skole". 
 
 

• Hvordan synes du/I byen har forandret sig de seneste 10 år?  
 
Alle: 
Der er kommet flere ressourcesvage familier til byen. 
 
KS: 
Vi kunne blive bedre til at tage imod de nye tilflyttere. 
 
 

• Hvordan tror du/I, at byen vil udvikle de næste 10 år? 
• Hvad kunne du/I ønske jer af udvikling i byen de kommende år? 

Hvordan kunne du/I selv bidrage? 
 
Alle: 
Friskolen kan komme under pres, hvis den ikke kan få flere elever. Hvis den 
lukker, hvad skal bygningerne så bruges til? 
 
Vi kunne godt bruge et sognehus og en ny legeplads. 
 
Købmandsforretningen er sat til salg - nu må vi se, hvad der sker. 
 
Vi kunne godt bruge flere unge i bestyrelserne - de vil gerne hjælpe med prakti-
ske opgaver. 
 
Vi kunne godt bruge lidt flere byggegrunde - eller få istandsat nogle af de gam-
le huse gennem byfornyelse. 
 
Vi har en borgerforening, men som kun beskæftiger sig med forsamlingshuset. 
Vi har brug for et organ, der kan tale hele byens sag - f.eks. et samråd, som bru-
ges i Aalborg Kommune. 
 


