»

Navnlig i regionerne, men til dels
også i kommunerne, er politikerne nærmest reduceret til forvaltere.
Og hvem styrker det så lige..?
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AaB-fans
gik amok
Af Jesper Ramsing
jesper.ramsing@nordjyske.dk

SILKEBORG/AALBORG: Superli-

gakampen mellem Silkeborg og AaB fredag aften fik
et kedeligt efterspil, da omkring 40 AaB-tilhængere gik
amok og angreb politiet i
Silkeborg.
Sammenstødet mellem
politi og AaB-tilhængerne
fandt sted, da bussen med
AaB-tilhængere skulle samle
omkring 10 personer op på
et nærliggende værtshus.
AaB-tilhængerne i bussen
ville ud, men det forhindrede politiet.
- Og så blev der kastet med
flasker og øldåser fra bussen
mod betjentene, og en rude i
bussen blev sparket ud. Der
blev tømt fire peberspray og
uddelt flere slag med stave,
fortæller vagtchef ved Midtog Vestjyllands Politi, Jens
Claumarch.
Det lykkedes politiet at få
dæmpet optøjerne og sendt
bussen af sted med politieskorte.
Men de ophidsede AaB-tilhængere var ikke faldet til
ro, og et kvarter senere gik
det galt igen.
Lidt nord for Silkeborg lykkedes det dem at få chaufføren til at stoppe bussen,
hvorefter de igen angreb politiet med flasker og afbrækkede lister fra bussen.
Det endte med, at bussen
blev eskorteret hele vejen til
Aalborg med hjælp fra Nordjyllands Politi. I Aalborg blev
én person anholdt.

6%

Tavs om sandfodring
STRID: Et kostbart forsøg med sandfodring på revlerne ud for vestkysten er ikke blevet evalueret
Men der er snart gået seks år?
- Der er mange data, og der er
mange ting, vi prioriterer ind i forskellige opgaver, og så bliver opgaverne taget i den rækkefølge, de
kommer frem. Vi regner med at have
rapporten færdig i løbet af i år, siger
Carl-Christian Munk-Nielsen.
Ifølge Skagen-opfinder Poul Jakobsen, der i mange år har kritiseret
Kystdirektoratet for dårlige resultater med at beskytte de danske kyster
med såkaldt sandfodring, var forsø-

Af Lars Teilmann
lars.teilmann@nordjyske.dk

SØNDERVIG: Et 19 millioner kroner
dyrt forsøg med sand som kystsikring ved Krylen nord for Søndervig
på Vestkysten er aldrig blevet evalueret. Det bekræfter souschef i Kystdirektoratet Carl-Christian MunkNielsen. Forsøget fandt sted i 2007.
- Det er i proces med at blive evalueret, siger Carl-Christian Munk-Nielsen.

get en fiasko, og derfor blev der ikke
lavet en rapport.
Men nu bliver der lavet en evaluering, fordi han er begyndt at interessere sig for forsøget, mener han.
Kystdirektoratets forsøg gik ud på
at lægge tre sandrevler ud langs med
kysten, der skulle beskyttes, men allerede året efter var det nødvendigt
at bygge et helt nyt klitsystem inde
på stranden.
Og så sent som i 2012 har Kystdirektoratet hældt sand for 25 millio-

ner kroner ud i samme område.
NORDJYSKE har nu bedt om aktindsigt i forsøget.
Når det gælder Poul Jakobsens
meget omtalte rør, som der er lavet
forsøg med lidt længere sydpå, så erklærer Kystdirektoratet nu, at oprydningen efter forsøget er slut.
Men det lykkedes kun at finde 96
rør, og ifølge Poul Jakobsen står der
fortsat cirka 700 rør i stranden.
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Det handler om at spille med musklerne, både dem under motorhjelmen og de biologiske, og måle sin bil og sin kørsel med de andres. Beach Tour - det årlige træf
for firhjulstrækker-fans på stranden i Løkken - tiltrækker da også entusiaster fra hele Norden. I år er der 143 biler med, og de fik både sand og vand til at stå ud til
alle sider under lørdagens kørsel, der blev behørigt overvåget af både nysgerrige og af politiet der ville sikre, at bilisterne holdt sig på afstand af klitterne
- og det gjorde de! Træffet fortsætter i dag, så der er basis for en søndagsudflugt. Foto: Bent Bach
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I DAG SØNDAG KL. 10-16 - SLUT SPURT PÅ UDSALGET
med
Ny 10 sider flyer
LGET. Se
TURBO PÅ UDSA
ax-jessen.dk
den på www.m

JAN SENG
180 x 200
cm m/ trådløs
betjening. 2
elevationsbund
madrasser og topmadrasser.
Ekskl. ben. Normalpris 29.999.-

Pris pr. md.

533.i 30 mdr.

Dunlopillo
Jan seng

15.999.spar 14.000.-

LEVANTO lænestol med
2 STK.
dreje- og vippefunktion.
LEVANTO lænestol
Monteret med blødt læder
der leveres i mange farver.
Stel i krom. Lænestol.
Normalpris 4.999.- Nu
spar 3.000.3.999.- Spar 1.000.2 stk. lænestole Nu 6.998.Spar 3.000.- Fodskammel. Normalpris
1.499.- Nu 1.299.- Spar 200.-

6.998.-

Pris pr. md.

234.i 30 mdr.

TILBUDENE GÆLDER KUN I DAG SØNDAG.

7000 m2 - 1000 m2 søvncenter - 1000 m2 lædercenter IDEmøbler MAX JESSEN · Industrivej 2 · 9575 Terndrup · Tlf. 98 33 53 33 · www.max-jessen.dk

Søndagsåbent
i dag kl. 11-15
M Ø B E L C E N T E R
v/Aalborg Storcenter • City Syd, 98 18 55 66 • www.gades.dk

