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Indledning 20 

SF er et rødt og grønt parti båret af bæredygtighed, frihed, lighed, og solidaritet.  21 

SF arbejder for lighed i alle menneskers livsforhold - økonomisk, socialt og kulturelt. Vi 22 
arbejder for en solidarisk deling af ressourcerne. SF ønsker et samfund, hvor alle oplever sig 23 
inkluderet, og hvor enhver giver sit bidrag via aktiv deltagelse i samfundslivet; gennem 24 
uddannelse, beskæftigelse og frivillighed. SF vil arbejde for at styrke velfærden og sikre 25 
stærke kommunale fællesskaber, så alle har mulighed for at få et godt liv og mere ro på. 26 

SF ønsker at passe godt på naturen, miljøet og klimaet. Aalborg Kommune skal være en 27 
grøn foregangskommune, der sætter kursen. Det er helt afgørende, at vi passer bedre på 28 
miljøet og går forrest i klimakampen, så vi sikrer en fremtid med stor biodiversitet, rent 29 
drikkevand, rent vandmiljø, ren luft og en giftfri hverdag. SF vil arbejde for et tydeligt fokus 30 
på at sikre borgernes sundhed og mulighed for at opleve naturens værdier ved at styrke 31 
miljøet og reducere forurening. 32 

SF prioriterer demokratiet og at beslutninger tages tæt på borgerne. Vi vil arbejde for en 33 
udvidelse af demokratiet og en høj grad af borgerinddragelse. 34 

SF vil samarbejde og sætte tydelige aftryk på udviklingen af vores kommune. Vi tager 35 
ansvar i forbindelse med budgetlægningen uden at gå på kompromis med vort ideologiske 36 
grundlag. 37 



SF vil styrke VELFÆRD og lige muligheder 38 

Dagtilbud - barndommen har værdi i sig selv 39 

For at kunne møde børnene, der hvor de er og gribe den nysgerrighed og livsglæde, de 40 

møder livet med, kræver det, at vi skaber de bedst mulige betingelser og rammer for, at 41 

børnene kan vokse op i trygge og stimulerende udviklingsmiljøer. Gode dagtilbud spiller en 42 

helt afgørende rolle i forhold til børns tidlige trivsel og udvikling. Hvor børnenes hjem, 43 

forældre og barnets dagtilbud i samspil er med til at skabe det gode børneliv. 44 

SF vil bl.a arbejde for: 45 

● Fremrykning af minimumsnormeringer. Det er helt centralt, at der er nok 46 

pædagogisk personale til stede i dagtilbuddene til at skabe den tryghed, livsglæde og 47 

de udviklingsmiljøer, som alle børn har krav på. Derfor vil SF arbejde for at fremrykke 48 

minimumsnormeringer, så forældre og børn oplever at der faktisk er min. 1 voksen 49 

pr. 3 børn i vuggestuen og min. 1 voksen pr. 6 børn i børnehaven 50 

● Tid til forberedelse. SF har fokus på tidlig indsats i dagtilbuddene. Men det er også 51 

åbenlyst, at hvis den tidlige indsats skal lykkes, så skal det pædagogiske personale 52 

have tiden til at forberede og evaluere deres indsats 53 

● Høj faglighed er vigtigt i vores dagtilbud. Derfor vil SF arbejde for, at sikre løbende 54 

faglig opdatering og tilstrækkeligt uddannet personale, så alle børn mødes af 55 

personale, der har pædagogisk kompetence 56 

● Mindre dokumentation og mere tid til kerneydelse sammen med børnene. Derfor vil 57 

SF have et kritisk blik på indholdet, omfanget af projekter og dokumentationskrav 58 

● Samarbejde på tværs. Børn og forældre skal opleve, at kommunen er en helhed, 59 

især når der er problemer omkring et barn eller en familie. SF vil have fokus på, at 60 

kommunen tænker i helheder og laver sammenhængende og koordinerede indsatser 61 

for udsatte børn og familier 62 

Folkeskole - folkets skole for alle 63 

Folkeskolen skal både danne og uddanne, samtidig med at alle børn trives og oplever at 64 

være inkluderet i gode fællesskaber. Og så er det i skolen at børnenes demokratiske 65 

grundstamme skal sikres og udvikles. En af folkeskolens vigtigste kvaliteter bør være, at den 66 

kan give alle elever de bedste muligheder for at lære og udvikle sig uanset familiens sociale, 67 

økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund. SF ønsker en mangfoldig folkeskole med 68 

højt fagligt niveau i både undervisning og fritidstilbud. En folkeskole, der har øje for individet, 69 

men som samtidig vægter fællesskabet. 70 

 71 

SF vil bl.a arbejde for:  72 

 73 

● Kortere skoledage. SF vil vi arbejde for kortere skoledage, så alle elever fremover 74 

skal have en time mindre på skoleskemaet om dagen. Kortere skoledage vil frigøre 75 

ressourcer, og der er ingen sammenhæng mellem længere skoledage og bedre 76 

kvalitet. De frigjorte penge mener SF skal bruges på at indføre klasseloft på 24 77 

elever og have flere timer med to voksne 78 



● Klasseloft på 24. I SF vil vi arbejde for at klasseloftet sænkes fra 28 til 24 elever og 79 

at loftet på 24 elever indfases således at det gælder for alle nye årgange i Aalborg 80 

Kommune, som de kommer til. 81 

● Mere to-voksenundervisning. SF vil arbejde for flere ressourcer til to-82 

voksenundervisning (co-teaching). Vi kan se det har en positiv effekt, når der er to 83 

voksne i klassen - både i forhold ro i klassen og elevernes læring og trivsel. Det skal 84 

være op til den enkelte skole at afgøre, hvad der er behov for. 85 

● Inklusion må aldrig blive en spareøvelse. SF mener, at det bør være sådan, at når 86 

et barn flyttes fra et special- til et alment tilbud, så bør pengene følge med. Desuden 87 

skal der altid foreligge en handleplan, når et barn inkluderes i almenskolen - en plan 88 

som forældrene bakker op om. 89 

● Høj faglighed. I SF ved vi, hvor vigtigt det er med høj faglighed for en god 90 

undervisning og fritidspædagogik. Derfor vil vi prioritere løbende opkvalificering og 91 

efter-/videreuddannelse af lærere, pædagoger og ledelse. Det er af afgørende 92 

betydning for elevernes læring, trivsel og dannelse, at de bliver mødt af kompetente 93 

lærere og pædagoger. 94 

● Mere frihed og lokal medbestemmelse. SF vil sætte skolen fri, så undervisningen 95 

ikke dikteres af nationale test og unødvendige projekter. SF vil arbejde for, at 96 

skolerne får mere frihed til at tilrettelægge skoledagen som de vil. I SF ønsker vi 97 

mere frihed til de enkelte skoler, så beslutningerne træffes lokalt. Vi tror på at lokale 98 

løsninger er bedre end one size fits all. 99 

● God kvalitet i DUS og fritidsklub. Fritidspædagogikken har en selvstændig værdi 100 

og DUS’en og fritidsklubber bidrager sammen med skolen til at skabe hele 101 

mennesker, der både kan lære og være. SF vil arbejde på at sikre gode normeringer, 102 

høj faglighed og at der gøres en særlig indsats i forhold støtte til børn med særlige 103 

behov og forudsætninger. 104 

Udsatte børn, unge og voksne 105 

I SF ved vi, at det ikke er alle, der har de samme forudsætninger for at være en del af 106 

fællesskabet. Derfor har vi et særligt fokus på at prioritere en tidlig og sammenhængende 107 

indsats,  så udsatte børn, unge og familier ikke overlades til sig selv. Det er vigtigt for SF at 108 

tage ordentlig hånd om børn og unge, der oplever vold i hjemmet, misbrug eller social 109 

kontrol, så de ikke mister troen på et godt liv og i værste fald kan ende i hjemløshed. For SF 110 

er det desuden vigtigt, at kommunen engagerer sig i at forbedre trivslen og sundheden for 111 

de udsatte og hjemløse voksne. En af  forudsætningerne for en god indsats på hele 112 

området, at give de fagprofessionelle medarbejdere bedre forudsætninger for at udføre 113 

deres vigtige arbejde og det kræver ressourcer til faglig opdatering og kompetenceudvikling. 114 

SF vil bl.a arbejde for: 115 

● Tidlig og helhedsorienteret indsats, hvor vi nedsætter antallet af sager hos den 116 

enkelte socialrådgiver og arbejder tværsektorielt med udsatte børn og unge i et tæt 117 

samarbejde med både institutioner og skoler 118 

● Ungegaranti. Alle unge har ret til et godt liv. I SF vil vi arbejde for, at der gives en 119 

egentlig ungegaranti med ret til ungeguide til alle unge mellem 12-25 år og ret til 120 

uddannelse eller job til alle unge efter endt folkeskole 121 



● Efterværnsbevis. SF vil arbejde for at indføre et efterværnsbevis, således at unge 122 

anbragte efter det fyldte 18 år, vil have en ret til at modtage efterværn frem til det 23 123 

år - også selv om den unge i første omgang afviser tilbuddet.  124 

● Gode voksenkontakter.  SF vil desuden arbejde for, at kommunen mere aktivt 125 

arbejder med at fastholde gode voksenkontakter til udsatte unge - også efter de er 126 

fyldt 18 år – så der er mulighed for at videreføre de tilbud om støtte, den unge har 127 

været tryg ved. 128 

● Fripas til fritidsaktiviteter og kulturtilbud der gælder året rundt til udsatte børn og 129 

unge 130 

● Oprettelse af et uafhængigt børnekrisecenter, hvor udsatte børn og unge - uanset 131 

om de bor hjemme eller er anbragte - kan komme anonymt, få professionel 132 

rådgivning om deres situation eventuelt overnatte, og få hjælp til at komme videre.  133 

● Mere kapacitet til hjemløse. SF ønsker at tilbudsviften til hjemløse afspejler 134 

målgruppen. Derfor skal der oprettes flere “skæve” boliger i stil med skurbyen og 135 

samtidig sikres at hjemløse, der trives bedst med at bo i et fællesskab, har mulighed 136 

for det og ikke tvinges i egen lejlighed. Når hjemløse flytter i egen lejlighed, skal det 137 

være et krav, at der tilknyttes den nødvendige bostøtte. SF ønsker desuden et 138 

særligt fokus på at beskytte hjemløse kvinder. 139 

● Mere tillid og frihed til de fagprofessionelle. SF vil arbejde for at rådgivere og 140 

sagsbehandlere får mere frihed til at skræddersy indsatserne til udsatte familier og 141 

borgere. Samtidig skal fokus rettes mod at afskaffe unødvendigt bureaukrati og 142 

kontrol.  143 

Ældre 144 

Medbestemmelse, respekt og værdighed er grundlæggende værdier i SF’s ældre- og 145 

seniorpolitik. SF ønsker at støtte ældre og seniorer i at få en værdig og aktiv tilværelse, hvor 146 

ensomhed forebygges. I Aalborg Kommune skal ingen frygte at blive gammel. Her skal det 147 

være både attraktivt og trygt at træde ind i seniorlivet, modtage hjemmehjælp eller komme 148 

på plejehjem. For SF er det vigtigt, at den ældre oplever sig set og hørt, og mødes med 149 

omsorg og respekt. Der skal være tid til omsorg og pleje, ingen minuttyranni - trivsel og 150 

livskvalitet skal være i højsædet. 151 

 152 

SF vil bl.a. arbejde for: 153 

 154 

● Faste teams omkring den enkelte ældre. Ældre på plejehjem og i hjemmeplejen 155 

skal mødes af personale, der kender dem og den ældres behov for pleje, omsorg, 156 

sundhed og aktivitet 157 

● Mindre dokumentation og unødvendigt bureaukrati. Vi skal ikke have 158 

dokumentation for bureaukratiets skyld, men sørge for at der kun er dokumentation 159 

som er relevant for borgerens trivsel. Således kan vi også sørge for at personalets tid 160 

i højere grad bruges hos borgeren. 161 

● Større selvstyre på det enkelte plejehjem således at man er fri til at tilrettelægge 162 
arbejdet ud fra stedets værdier, i samarbejde med beboere og pårørende. 163 
Plejehjemmet skal møde beboerne, hvor de er, med deres rutiner og plejehjemmet 164 
skal tilpasse sig den enkelte ældres fysiske, sociale og psykiske behov og ønsker. 165 



● Beboer og pårørende skal have større indflydelse i udformningen af beboerens 166 

hverdag på plejehjemmet. Det er de pårørende, der kender beboerne bedst og derfor 167 

bør de inddrages aktivt og positivt. 168 

● Ressourcer til faglig opdatering og uddannelse. For at holde hjertet på rette sted 169 

og forråelsen for døren, er det vigtigt at personalet er klædt godt på til 170 

relationsarbejdet med de ældre. Aalborg Kommune skal være en attraktiv 171 

arbejdsplads - også i ældreplejen. 172 

● Mere støtte til demente og deres pårørende 173 

● Flere kollektive lejeboliger til seniorer. ønsker at fremme byggeriet af kollektive 174 

lejeboliger til seniorer (oldekoller). Mange pensionister har et ønske om at bo selv, 175 

men i et fællesskab med andre. Vi vil gerne arbejde for at forskellige fællesskaber 176 

kan vokse frem. 177 

Handicap 178 

Aalborg kommune skal sikre, at borgere med handicap efter behov imødegår en indsats til 179 

“topkarakter”. Der er brug for en handlingsplan forankret i FN`s handicapkonvention. Målet 180 

er, at borgere i Aalborg kommune, uafhængig af om man har fysiske, psykiske og/eller 181 

kognitive udfordringer skal kunne deltage i samfundet på lige fod med alle andre. Borgeren 182 

skal være i absolut centrum og “hele livet” skal foldes ud. 183 

 184 

SF vil bla. arbejde for: 185 

 186 

● Gode tværfaglige teams, der kan sikre en helhedsorienteret indsats. Borgerne og 187 

pårørende skal opleve en sammenhængende indsats på tværs af de forskellige 188 

forvaltninger.  189 

● Mindre dokumentation og unødvendigt bureaukrati, så der bruges mindst mulig 190 

tid væk fra borgeren og mest mulig tid til en værdig og respektfuld dialog med og 191 

indsats for borgeren. 192 

● Bedre samarbejde med de pårørende med fokus på høj grad at inddragelse af 193 

pårørende som ressource for det bedste liv for borgeren 194 

● Opkvalificering af personalet, så handicappede borgere møder dygtigt og 195 

kompetent personale med specialiseret viden om handicapområdet. 196 

● Mere sammenhængende indsatser så handicappede borgere og deres pårørende 197 

oplever en mere koordineret og helhedsorienteret indsats og ikke bliver tabt mellem 198 

forvaltninger. 199 

Beskæftigelse og erhverv 200 

SF har en vision om et rummeligt arbejdsmarked, et arbejdsmarked hvor virksomheder tager 201 

ansvar for den grønne omstilling og ikke mindst et arbejdsmarked, hvor der gennem 202 

partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommune skabes job. Job, 203 

der skaber muligheder for både den nyuddannede fra universitet, håndværkeren eller 204 

specialarbejderen. Vi bliver nødt til at understøtte jobvæksten i Aalborg Kommune ift. et 205 

grundlæggende problem med, at der er for få jobs at søge for de ledige. SF vil understøtte 206 

en værdikæde, der er socialt ansvarlig, så alle mennesker får muligheden for at bidrage til 207 

samfundet.  208 



 209 

SF vil bl.a arbejde for:  210 

 211 

● Styrkelse af grønne og bæredygtige erhverv gennem udvidet samarbejde mellem 212 

kommune, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Det er netop ved at styrke 213 

dette område, at vi skaber flere jobs til alle grupper på arbejdsmarkedet, og hjælper 214 

nyuddannede med at få en fod indenfor. 215 

● Hjælp og støtte til nye grønne virksomheder i forhold til godkendelser og 216 

understøtning i formidling af den nødvendige arbejdskraft. Bureaukrati og langsom 217 

sagsbehandling må ikke være styrende. Derfor foreslår SF, at alle nye virksomheder 218 

har en enkelt kontaktperson gennem hele processen, der er ansvarlig for at 219 

understøtte hurtige afgørelser på et kompetent grundlag. 220 

● En beskæftigelsesindsats, der bygger på tillid til og tro på borgerne. Ledige skal 221 

ses som ressourcer og ikke problemer. Det betyder konkret at indsatsen skal tage 222 

udgangspunkt i at understøtte den enkelte bedst muligt 223 

● Helhedsorienteret behandling og indsatser for mennesker længere væk fra 224 

arbejdsmarkedet - fokus på helhedsorienterede indsatser der sikrer, at mennesker 225 

ikke i årevis flyttes rundt mellem forskellige systemer og ydelser uden at komme 226 

nærmere en afklaring. Hurtigere bevilling af fleksjob som en vej til arbejdsmarkedet 227 

● Sociale klausuler skal være en del af alle samarbejder mellem Aalborg kommune 228 

og virksomheder – både i og uden for kommunen. Klausuler der skal dokumenteres 229 

og kontrolleres effektivt i.f.t. overholdelse af overenskomster, uddannelsesklausuler 230 

m.v. 231 

● Bæredygtighedsklausuler så det sikres at virksomheder, der leverer til Aalborg 232 

kommune, lever op til målsætninger i Aalborg kommunes bæredygtighedsstrategi 233 

● Opdeling af udbud i mindre enheder, så også den lokale købmand, 234 

håndværksmester m.v. kan byde ind på opgaverne 235 

Kultur, fritid og foreningsliv 236 

Aalborg Kommune har et stærkt og mangfoldigt kultur- og foreningsliv, der engagerer store 237 

dele af kommunens borgere,  både som aktivt udøvende, frivilligt understøttende og som 238 

nysgerrigt publikum. SF mener at kulturens vigtigste rolle fortsat er, at skabe både fysiske og 239 

psykiske rum, hvor mennesker kan mødes, mangfoldigheden kan vokse, hvor stående 240 

sandheder og rutiner udfordres og hvor det nye kan afsøges. Derfor skal kommunen 241 

løbende styrke og investere i kultur- og foreningslivet. 242 

 243 

SF vil bl.a. arbejde for 244 

 245 

● At understøtte frivilligheden. En af de største styrker ved kommunens rige kultur-, 246 

idræts- og foreningsliv er den store gruppe af frivillige og aktivister, der engageres i 247 

de mange institutioner og aktiviteter. Kommunen skal støtte og motivere det 248 

involverende kultur- og foreningsliv, hvor der er plads til alle. 249 

● Et varieret kulturliv. Kulturlivet i Aalborg Kommune skal være varieret og originalt, 250 

så kommunen skiller sig ud og får sin egen identitet. Derfor vil SF udover de 251 

klassiske kulturinstitutioner støtte op om nye og igangværende initiativer med 252 

potentiale. 253 



● Slippe styringen. Aalborg Kommune skal understøtte og styrke den kultur, der pibler 254 

frem og den der gør en forskel, og ikke henfalde til at ville styre og bestemme hvilke 255 

retninger kulturlivet i kommunen skal tage.  256 

● Understøtte det nyskabende. Fordelingspolitisk er det afgørende for SF, at 257 

kommunen har fokus på at understøtte og fremelske nyskabende kunst og kultur, 258 

hvor især unge og nysgerrige får mulighed for at dyrke og udforske deres talenter. 259 

● Understøtte folkeoplysning og idræt. SF mener at grundlaget for en nyskabende 260 

og sprudlende kultur og et voksende kulturliv er en solid platform i biblioteker, 261 

folkeoplysning, vores stærke idræts- og foreningsliv og de mange initiativrige 262 

forsamlings- og kulturhuse i landområderne. 263 

● Trygt natteliv. SF vil sikre tryghed, med bedre belysning i byen og forebygge 264 

diskrimination i Aalborgs natteliv i tæt samarbejde med kommune, politi og nattelivets 265 

aktører. 266 

● Støtte til lokale initiativer. Aalborgs kulturliv er på en række områder båret af 267 

foreningsdrevne og delvis frivilligbaserede foreninger som Nibe Festival, Tusindfryd, 268 

Skråen m.fl. For at sikre og understøtte disse skal kommunal støtte til 269 

arrangementer/events fortrinsvis gå til lokalt baserede foreninger og initiativer - det 270 

sikrer både viden og økonomi i lokalområdet. 271 

SF vil styrke en GRØN og bæredygtig fremtid 272 

Natur, miljø og klima 273 

Det er en hjertesag for SF at arbejde for bæredygtighed og grøn omstilling. SF vil arbejde for 274 

et miljø og en natur i balance med en rig biodiversitet og det er et kernepunkt i SFs 275 

miljøpolitik at arbejde for at sikre ren luft, rent drikkevand og mindre støj. SF ønsker, at 276 

kommunen skal gå foran ved at satse på energibesparelser og indførelse af vedvarende 277 

energiformer.  278 

 279 

SF vil bl.a. arbejde for:  280 

 281 

● Skovrejsning. Vi vil arbejde for at kommunen hvert eneste år afsætter penge til 282 

skovrejsning i de områder, hvor vores drikkevand indvindes. 283 

● Limfjordsrådet. Vi vil fortsat loyalt støtte den fælleskommunale indsats i 284 

Limfjordsrådet, der er en forudsætning et vedvarende fokus på et bæredygtigt 285 

landbrug.  286 

● Grøn energi I det åbne land skal kommunen positivt samarbejde med solcelle- og 287 

vindmøllelaug om rejsning af nye møller og aktivt søge at støtte initiativer på 288 

biogasområdet. 289 

● Grønne og bæredygtige indkøb. SF vil arbejde for at flest mulige indkøb af 290 

fødevarer og dagligvarer til kantiner, væresteder mm i kommunen er økologiske og 291 

bæredygtige. 292 

● Vi skal have lukket for afbrænding af kul på Nordjyllandsværket. Så hurtigt som 293 

muligt, og senest i 2025. 294 



● Mere vild                                           . Herunder fokus på grønne 295 

områder, tage og begrønning af bygninger ved vedtagelse af lokalplaner i Aalborg 296 

by. 297 

● Ny luftmåler på Vesterbro. Vi skal som borgere vide hvad vi indånder i midtbyen og 298 

SF vil arbejde for at den luftmåler, der blev pillet ned i 2014, bliver sat op igen. 299 

● Forbud mod Krydstogtskibe i Aalborg midtby. Da der ikke er etableret et 300 

landstrømsanlæg i Aalborg er Krydstogtskibene årsag til en massiv dieselforurening i 301 

midtbyen, som SF mener er helt uacceptabel. 302 

● Klimaplan. SF ønsker at Aalborg Kommune vedtager en klimaplan med et mål om at 303 

reducere udledningen af CO2 med 70% i 2030 - og på sigt bliver CO2 neutral. 304 

 305 

Trafik 306 

SF ønsker at sætte fokus på en sammenhængende trafikplan, der giver mening i hele 307 
kommunen. En plan, der har udgangspunkt i, at vi ønsker en grøn kommune, hvor der er 308 
fokus på menneskers trivsel og hvor der ikke skabes unødig og forurenende trængsel. For 309 
Aalborg midtbys vedkommende vil SF arbejde for at minimere biltrafikken og fremme 310 
kollektiv trafik, cyklisme og fodgængere. Den kollektive trafik skal prioriteres på en sådan 311 
måde, at fordelene ved at lade bilen stå er indlysende for alle borgere.  Med Plusbus 312 
projektet er der taget det første spadestik til at sikre en hurtig og effektiv offentlig transport i 313 
Aalborg midtby og SF vil arbejde ihærdigt for at udvide projektet, så der på sigt også 314 
etableres en nord-sydgående rute. 315 

SF vil bl.a. arbejde for 316 

● Nej til Egholm-motorvejen. SF siger nej til Egholm-motorvejen. Vi vil sikre en 317 

effektiv støjdæmpning af den nuværende E45 gennem hele byen, gerne ved hjælp af  318 

en overdækning på særligt belastede strækninger. 319 

● Forbedring af Limfjordstunnelen. SF vil forbedre Limfjordstunnelen med bedre 320 

trafikstyring og en bedre opstribning. Dette vil fjerne langt de fleste køer. På sigt kan 321 

der etableres en parallel tunnel i øst, hvis behovet er der. 322 

● Mindre biltrafik i Aalborg midtby og mere grøn, kollektiv transport. Vi arbejder 323 

for at der skal være flere og mere dækkende busruter i hele kommunen. 324 

● Flere gå- og cykle zoner i Aalborg. Fremtidens byer tilhører de gående og 325 

cyklende, og den udvikling skal Aalborg selvfølgelig være foregangsby for. Derfor 326 

skal vi gøre det mere trygt at gå og cykle rundt i Aalborg, samtidig med at biltrafikken 327 

flyttes ud. 328 

● Loft over parkeringspladser i Aalborg. Det giver ikke mening at bygge nye, store 329 

p-huse i Aalborg, når der ikke er fuld belægning på de eksisterende p-pladser. Når 330 

der bygges nye p-huse eller etableres nye offentlige p-pladser, skal der derfor 331 

etableres tilsvarende nye grønne områder eller nedlægges andre p-huse/p-pladser, 332 

der ikke anvendes. SF vil sikre sig at der er handicappladser nok i midtbyen til 333 

gangbesværede og handicappede borgere 334 

● Bedre og hurtigere bustrafik. SF ønsker at bustrafikken i Aalborg midtby primært 335 

kører i egne baner og prioriteres i den øvrige trafik ved hjælp af intelligent 336 

trafikstyring. 337 

● Etablering af stop-og-stig-på ordning. SF ønsker at undersøge muligheden for at 338 

etablere en stop og stig på-ordning, hvor en parkeringsbillet fra særlige 339 



parkeringspladser ved eksempelvis city syd, fungerer som busbillet til og fra Aalborg 340 

midtby. 341 

● Afdækning af farlige cyklistforhold. SF ønsker en grundig afdækning af farlige og 342 

befærdede veje og cykelstier i hele kommunen. På sigt bør der laves en tydelig 343 

prioritering af vejene, så størstedelen gøres sikre for cyklister, mens andre veje 344 

primært målrettes biltrafik. 345 

● Bedre forhold for cyklister. SF ønsker flere og bedre cykelstier i hele Aalborg 346 

kommune. SF vil også prioritere at etablere bedre cykelparkeringer med ladebokse til 347 

elcykler, så det bliver et reelt alternativ at lade bilen stå. 348 

● Elbiler. SF ønsker offentlige P-pladser med ladestandere til elbiler, også P-pladser, 349 

der er forbeholdt elbiler under opladning. Aalborg Kommune skal tage ansvar for at 350 

opstarte et sådant projekt. Ligeledes ønsker SF at muligheden for el-delebiler 351 

boostes og at flere boligforeninger går aktivt ind i opgaven, som Boligforeningen 352 

Himmerland har gjort med deres ordning i Aalborg Øst. 353 

● Etablering af nye P-pladser. Nye P-pladser skal så vidt muligt laves under jorden, 354 

og altid på egen grund ved nybyggerier. Det skal ikke være muligt at slippe for at 355 

etablere p-pladser ved at betale sig fra det. 356 

● Udvidelse af miljøzone. SF ønsker at udvide miljøzone ordningen i Aalborg Midtby 357 

til alle ældre fossile biler, indenfor lovgivningens rammer. 358 

Byudvikling 359 

Aalborg Kommune er en af Danmarks største kommuner og rummer mange, vidt forskellige 360 

områder, fra storby til landsbyer og åbent land. SF vil arbejde for at Aalborg bliver en 361 

kommune med bosætningsmuligheder for alle, uanset alder og indtægt, så derfor vil vi 362 

arbejde for en stor variation i udviklingen af kommunens boligområder. SF ønsker en klar og 363 

utvetydig prioritering af klima, miljø og borgernes trivsel i udviklingen af land og by og  364 

 365 

SF vil bl.a. arbejde for: 366 

● Flere mindre rækkehuse i de nye byområder, SF mener, at der skal laves flere 367 

små rækkehuse med lille have i nye byområder, f.eks. Stigsborgs yderområde. 368 

Boligerne bør være en blanding af leje, andel og eje 369 

● Klart afgrænsede zoner for højhusbyggeri. Der skal være helt afgrænsede zoner i 370 

kommunen, hvor der må bygges højt. I de afgrænsede zoner skal det sikres at der 371 

ikke samtidig bygges tæt. Mennesker har brug for lys og luft for at trives. 372 

● Klare og ufravigelige krav om grønne områder. Der skal altid stilles krav om 373 

grønne områder/små grønne lommer i nye boligområder. SF vil ligeledes arbejde for 374 

at der i langt højere grad fokuseres på grønne tage og begrønning af bygninger ved 375 

vedtagelsen af nye lokalplaner. 376 

● Fokus på 0-energi i landdistrikterne. SF vil understøtte en fleksibel og åben tilgang 377 

til byggeprojekter, der er bæredygtige og energineutrale. Der skal tænkes alternativt i 378 

udarbejdelsen af lokalplaner og der skal være fokus på individuel sagsbehandling til 379 

bæredygtige byggeprojekter. SF er tilhænger af alternative bosætninger i mindre 380 

lokalsamfund. 381 



Landdistriktspolitik 382 

Aalborg Kommune er for alle borgere, der er bosat i kommunen og SF vil understøtte 383 

udviklingen af landdistrikterne i samme omfang som udviklingen af byområderne på en 384 

måde, der er tilpasset det enkelte lokalområde. Således bør der være offentlige 385 

transportmuligheder, kulturelle tilbud og sociale aktiviteter i landdistrikterne i det omfang, det 386 

er bæredygtigt. For at udvikle lokalområderne og fastholde borgerne i de mindre befolkede 387 

områder skal lokale aktiviteter understøttes og der skal sikres en god offentlig service.  388 

 389 

SF vil bl.a. arbejde for 390 

 391 

● Ud i naturen. SF vil prioritere at de små lokalsamfund tales op og bliver 392 

omdrejningspunkt for, at kommunens borgere får mulighed for at komme ud i 393 

naturen. Det vil vi gøre ved at etablere mulighed for udendørsaktiviteter, shelters, 394 

bålpladser, primitive overnatningssteder og åbne forsamlingssteder. 395 

● Bedre offentlig transport. SF ønsker at prioritere muligheden for offentlig 396 

transport/flexture i oplandet, ligesom der skal være mulighed for weekend og 397 

natbusser. 398 

● Flere cykelstier. SF ønsker at opprioritere cykelstier til oplandsbyerne, så det bliver 399 

muligt for flere at cykle(evt. med el) til midtbyen. 400 

● Trinbræt ved togforbindelser. SF vil presse på for at der bliver etableret trinbræt i 401 

de byer, hvor dette er muligt. 402 

● Mobile rådhuse. SF vil arbejde for at der etableres mobile " rådhuse",  hvor der kan 403 

ske kommunal sagsbehandling fra flere forvaltninger, eksempelvis jobcentret, en 404 

gang om ugen på det lokale plejehjem eller medborgerhus. 405 


