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Alt besat til debat om Aalborg bys fremtid: 

Arrangørerne glæder sig over den store interesse for at høre om 

fremtidens byggeri og livsstil 

 

Det er ikke for meget at sige, at arrangørerne af debatten om Aalborg fra stor by til storby på det 

nærmeste er overvældet af den store interesse for arrangementet, der finder sted den 26. 

november på Comwell, Hotel Hvide Hus, i Aalborg. Mere end 300 enkeltpersoner og 

repræsentanter for foreninger, organisationer og virksomheder har meldt deres ankomst. 

”Det er jo fantastisk at mærke så stor en opbakning. Det er udtryk for, at mange mennesker 

interesserer sig dybt for, hvad der skal ske i Aalborg i de kommende år, og vi forventer derfor en 

spændende debat med mange bud på, hvordan vi skal bygge, leve og bo i fremtiden”, siger 

direktør Britta Jespersgaard fra ProDomus, som sammen med Byggesocietetet og 

ErhvervNorddanmark står bag arrangementet, støttet af en bred kreds af forenings-og 

organisationslivet i Aalborg. 

Debatten skydes i gang med fire forskellige oplæg om, hvad der udgør en bys sjæl og puls – og 

hvordan man udvikler den i fremtiden. 

De fire inspiratorer for den efterfølgende debat er fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, 

livsstilsekspert Flemming Møldrup, borgmester Thomas Kastrup-Larsen og direktør Lasse 

Andersson fra Utzon Center i Aalborg. De vil hver især komme med deres bud på, hvordan byen 

ser ud om 25-30 år: Hvordan bor vi? Hvordan lever vi sammen? Hvor har teknologien bragt os 

hen? Hvad vil grundlaget være for det gode liv som borger i Aalborg? 

I den efterfølgende debat, som styres af journalist Jørgen Pyndt, vil der blive lejlighed til at 

diskutere med oplægsholderne eller komme med sit eget bud på et billede af fremtiden for 



Aalborg. Arrangørerne vil sørge for, at der bliver samlet op på debatten, sådan at gode ideer ikke 

går tabt, men at de kan danne grundlag for fremtidige debatter. Arrangementet den 26. november 

er nemlig kun det første i en række tilbagevendende begivenheder, hvor arrangørerne vil sætte 

byens fremtid i fokus. 

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 

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. 

 


