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Fokus på Aalborg: 

fra STOR BY til STORBY 
Aalborgs erhvervs- og foreningsliv byder op til spændende 

og eksklusiv debat om fremtiden 

Det går stærkt i Aalborg. Meget stærkt. Derfor giver det god mening at bremse lidt op. Give plads 

til eftertanke, refleksion og til at slippe fantasien løs. 

Det er den overordnede tanke bag et stort arrangement, som en håndfuld initiativtagere fra 

foreningslivet i Aalborg står bag, støttet af en meget bred kreds af forenings-og erhvervslivet i 

byen. 

Det første arrangement finder sted den 26. november 2019 på Comwell, Hotel Hvide Hus, i 

Aalborg under titlen ”Aalborg: Fra stor by til storby”. Overskriften dækker den rivende udvikling, 

som Aalborg har gennemgået siden årtusindskiftet – og stadig er midt i. 

”Jeg er mega stolt af Aalborgs erhvervs- og foreningsliv og den enorme opbakning og interesse der 

er for vores by. Dette er jo bare første skridt på vejen til at vi i fællesskab gør vores by endnu bedre, 

endnu stærkere og super attraktiv”, siger i advokat Anne Henriksen, indehaver i Advokatfirmaet 

Vingaardshus og formand Byggesocietetet, Aalborg og en af initiativtagerne til arrangementet.  

 

De fire oplægsholdere har hver fået en bunden opgave. Fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen fra 

Århus Universitet give sit bud på fremtidens byudvikling, infrastruktur og boliger: Hvordan ser 

Aalborg ud om 25-30 år? Hvordan bor vi? Hvordan hænger byen sammen? 

Livsstilseksperten Flemming Møldrup vil give sit bud på, hvordan hverdagslivet vil forme sig i de 

kommende år. Og her vil han bl.a. komme ind på den stigende betydning, som kulturen vil få for 

forståelse af et godt liv, ligesom han vil give sit bud på hvilke fællesskaber, der vil samle os i 

fremtiden. 

Kreativ direktør Lasse Andersson fra Utzon Center i Aalborg giver sit syn på nutidens arkitektur i 

Aalborg og et bud på, hvordan fremtidens byggeri vil se ud. Her vil den øgede klimabevidsthed 

spille en betydelig rolle. 



24-09-2019 

PRESSEMEDDELELSE 

 

Og endelig vil én af dem, der hele tiden er inde i beslutningernes maskinrum, borgmester Thomas 

Kastrup-Larsen, fortælle om den udvikling, Aalborg har været igennem og hvordan fremtidens 

Aalborg ser ud i hans drømmescenarie. 

Alt i alt handler de fire oplæg om, hvad der egentlig udgør en bys sjæl og puls i dag – og med 

fantasiens vingekraft et bud på, hvordan det ser ud om 25 eller 50 år. 

”De fire forskellige bud på Aalborgs nutid og fremtid skulle gerne sætte mange tanker fri, som man 

så kan lufte og diskutere i den efterfølgende debat og tage med sig hjem. For en bys udvikling er en 

levende og dynamisk proces, som vi løbende vil følge op på, siger en anden af initiativtagerne 

direktør Britta Jespersgaard fra ProDomus.  

Debatten efter de fire oplæg bliver ledet af journalist Jørgen Pyndt. Udover de fire oplægsholdere 

vil forskellige meningsdannere fra byens politiske og kulturelle liv blive inviteret ind i debatten. 

Årligt tilbagevendende 

”Aalborg: Fra stor by til storby” er det første i en række årligt tilbagevendende arrangementer, 

hvor en gruppe foreninger sammen med Aalborgs erhvervs-og foreningsliv, kulturelle aktører og 

det politiske liv vil tage pulsen på Aalborgs udvikling.  

“Det at have en stærk hovedstad I en region er vigtigt, både kulturelt, demografisk og 

erhvervsudviklingsmæssigt. Erhverv Norddanmark er også imponeret over den store opbakning, 

der har været, til at sætte en fortsat udvikling i Aalborg og Nordjylland til debat, så vi sammen kan 

understøtte Erhvervsudviklingen i Aalborg og hele Nordjylland, udtaler direktør Kurt Bennetsen”. 

Med arrangementerne vil man også gerne tiltrække de yngre generationer, som skal være med til 

at skabe fremtidens Aalborg. 

 

FAKTA:  

Arrangementet bakkes aktivt op af følgende foreninger og erhvervsvirksomheder: 

Advokatfirmaet Vingaardshus 

Ejendomsmæglernes Fond 

Erhverv NordDanmark 

Byggesocietetet 

Netværk 9220 

ProDomus/Aalborg Grundejerforening 

TN Udvikling 

Aalborg Kommune 
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Aalborg City/cityforeningen 

VivaBolig  
LandinspektørfirmaetLE34  
Revisionsfirmaet Redmark  
Realkredit Danmark  

 

Oplægsholdere:  

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, Aarhus Universitet 

Livsstilsekspert Flemming Møldrup, Kendt fra TV 

Kreativ direktør Lasse Andersson, Utzon Center, Aalborg 

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg (S) 

Moderator: Journalist Jørgen Pyndt 

 

Arrangementet afholdes tirsdag, den 26. november 2019 fra kl. 15-18 på Hotel 

Comwell – Hotel Hvide Hus. 

Arrangementet afholdes for ca. 360 gæster, der inviteres via de aktivt deltagende 

foreninger og erhvervsvirksomheder.   

Der er tale om et non-profit arrangement, hvor et eventuelt overskud vil gå 

ubeskåret til velgørende formål.  

 

For arrangementet står følgende initiativtagere  

ErhvervNorddanmark, Byggesocietetet og ProDomus/Aalbrog Grundejerforening. 

Kontaktperson: 

Direktør Britta Jespersgaard 

ProDomus/Aalborg Grundejerforening 

Tlf. 30212424 

 

Der vedlægges fil-mappe med fotos på oplægsholdere. 


