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Mød op i dag i Nellemanns Have
MØDE: Æbletræerne giver mulighed for en frugtbar dialog
Af Lars Hofmeister
lars.hofmeister@nordjyske.dk

SÆBY: I dag klokken 11 er
borgere, politikere og fondsbestyrelse inviteret på skovtur i Nellemanns Have.
Der vil være mulighed for
at se nærmere på en flot natur, ligesom der vil være lejlighed til at høre nærmere

om havens historie, og måske vil der opstå en frugtbar
dialog i træernes skygge.
Den direkte anledning til
skovturen er, at Sæby Byråd
på mødet i august skal tage
stilling til, hvorvidt der skal
bygges boliger eller ej i haven.
Samtlige 24 boliger skal
placeres i den del af områ-

det, der hedder Paradishaven.
Området er i forfald, og
der trænger akut til en kærlig hånd.
Modstandere og tilhængere af et boligbyggeri er da
også enige om, at der skal
gøres noget nu. Men metoden er man langtfra enige
om.

Måske bringer dagen en
fælles løsning, måske ændrer et par politikere holdning eller måske vælger man
bare at drikke en kop kaffe i
æbletræets skygge.
Sæby
Borgerforening,
Sæby Kommunes Historiske
Forening samt Sæby Kommunes Bevaringsforening
står bag skovturen.

Afsløring af skulptur foran Arena Nord
BRONZEKUNST: Aalbæk-kunstneren Christian Svendsen har udformet skulpturen
Af Claus T. Kræmmergård

Borgmester
Erik Sørensen
hiver klædet
af skulpturen
“Hyldest
til livet”. I
baggrunden
ser Aalbækkunsteren
Christian
Svendsen til.

kraemmergaard@nordjyske.dk

FREDERIKSHAVN: Fredag
blev der afsløret en skulptur
foran indgangspartiet ved
Arena Nord.
Skulpturen blev egentlig
skænket af BDO Scanrevision i forbindelse med færdiggørelsen af Arena Nord for
godt et år siden, men det er
altså først nu, at skulpturen
er færdig og klar til offentliggørelse.
På vegne af bestyrelsen
for Arena Nord takkede formand Per Malmberg for gaven.
- Vi er glade for, at vi er
kommet så langt med Arena
Nord, at vi nu kan begynde
at tænke på udsmykningen.
Samtidig udtrykte Per
Malmberg ønske om, at afsløringen af skulpturen kunne være startskuddet til at
mere omfattende udsmykning af Arena Nord.
Skulpturen, der er udført i
bronze, er lavet af den internationalt anerkendte billedkunster Christian Svendsen,
der kommer fra Aalbæk.
Skulpturen bærer navnet
”Hyldest til livet”, og i sin
begrundelse for dens navn
og udformning henviste
Christian Svendsen til den
navnkundige Storm P., der
engang har sagt:
”Livet er en cirkus; man
kommer ind og bukker, ren-

hans.joergen.callesen@nordjyske.dk

SKAGEN: Grenen er en af
Danmarks allermest besøgte turistattraktioner.
Der kommer cirka 1,5 millioner besøgende om året.
- Det er ikke, fordi vi håber, at vi nogensinde får
brug for dem, men alligevel
mener vi, at med så mange
gæster, så bør der også være
det rigtige udstyr til at hjælpe folk, som får hjertestop.
Det er de to ejere af Sandormen, som siger ovenståen-

Svar om Nellemanns Have
Af Birgit Hansen
byrådsmedlem (S)
MILJØ: Svar til Jan Hermansson, Hørby.
I Fondsloven står der i
§ 6.”For en fond skal der
oprettes en vedtægt (fundats). Denne skal indeholde
angivelse af:
· 1) fondens navn,
· 2) den kommune her i
landet, hvor fonden skal
have sit hjemsted (hovedkontor),
· 3) fondens formål,
· 4) størrelsen af fondens
aktiver og egenkapital ved
oprettelsen,
· 5) eventuelle særlige rettigheder eller fordele, der er
tillagt stiftere eller andre,
· 6) antallet af bestyrelsesmedlemmer, og hvorledes
de udpeges,
· 7) regnskabsaflæggelse,
herunder regnskabsåret, og
· 8) anvendelse af overskud. ”I Fondsloven står der
endvidere:
§ 46. ”Enhver har ret til
hos skattemyndigheden at

få kopi af en fonds vedtægter og årsregnskaber samt
oplysning om, hvordan fondens bestyrelse er sammensat.”
Fonden for Nellemanns
Have er underlagt fondsloven og derfor må interesserede søge oplysninger hos
bestyrelsesmedlemmerne.
Alternativt hos respektive
myndigheder, skattemyndigheder, fondsmyndigheden osv.
I forhold til dine øvrige
spørgsmål, vil jeg undersøge
sagen.
Jeg vil endnu engang påpege, at vi i den socialdemokratiske gruppe har sagt, at
vi vil lytte og følge debatten
om Haven sommeren over
og meget gerne i konstruktiv dialog. Lokalplansforslaget kommer på byrådets
dagsorden til august.
Og så ses vi vel i Nellemanns Have lørdag klokken 11?

FOTO: CARL TH. POULSEN

Den smukke have

Skulpturen “Hyldest til livet” er udført i bronze og
skænket af BDO Scanrevision. Den kan ses foran
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indgangspartiet ved Arena Nord.

der rundt, bukker igen og
går ud”.
Til det sagde Christian
Svendsen:
- Jeg mener, at det er vigtigt at få hoppet noget rundt
i livet. Og det kan Arena
Nord være med til at få en
masse mennesker til at gøre.
Selve afsløringen blev
foretaget af Frederikshavns
socialdemokratiske borgmester, Erik Sørensen.
Han glædede sig blandt
andet over den store aktivitet, som allerede gennemsyrer Arena Nord.
- Fra at være et strømlinet
og nyt byggeri, så har Arena
Nord fået sjæl. For det kommer med tiden, sagde han.
I samme ombæring takkede borgmesteren på kommunen og byens vegne for
den fine gave, og derefter
fandt selve afsløringen sted,
som man kan se på billedet

Ekstra sikkerhed i Sandormen
Af Hans J. Callesen

Lokaldebat

de.
Christian Hjermitslev og
Tonni Jespersen har begge
købt en såkaldt hjertestarter, og der er fra og med i
går en hjertestarter i to af de
Sandorme, som kører på
Grenen.
- Vi har heldigvis endnu
ikke oplevet, at der har været brug for en hjertestarter,
men der er altid en risiko,
og specielt et sted, hvor der
kommer så mange, som på
Grenen.
- Det er samtidig et sted,
som ligger et stykke fra

Falck-stationen, og da det
ved hjertestop er altafgørende, at der sættes ind med effektiv førstehjælp meget hurtigt, mener vi, der bør være
et sådant apparat på Grenen, siger Tonni Jespersen
og Christian Hjermitslev.
Hjertestarteren
virker
ved, at den giver et elektrisk
stød, som kan sætte et stoppet hjerte i gang igen. Apparatet er konstrueret, så det
selv giver den person, som
betjener det, anvisning på,
hvad han/hun skal gøre - og
i hvilken rækkefølge.

- Det er meningen, at alle
de chauffører og billetsælgere, vi har tilknyttet Sandormen, bliver tilbudt et kursus
i, hvordan hjertestarteren
virker. På den må kan vi sikre, at der altid vil være
mindst en eller to, som ved
hvordan apparatet skal betjenes. og da der er to apparater, vil der i princippet altid
være et i nærheden af parkeringspladsen på Grenen og
et i nærheden af Grenen
spids, siger Christian Hjermitslev.

Af Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35,
Frederikshavn
MILJØ: Som barn viste min
haveinteresserede mor mig
Nellemans Have som jeg
med hendes smittende begejstring oplevede som noget i retning af hvad paradisets have måtte være.
Det var blandt andet den
prægtige pergula og det
overdådige
blomstervæld
som betog.
En Nellemans have i den
tilstand jeg oplevede som
ung vil i dag kunne være et
fredfyldt åndehul for byens
borgere og turister langtvejs
fra og vil passe godt til den
nye gruppe tilflyttere Sæby
er ved at få og vil sikkert
kunne være med til trække
flere til. Og samtidig vil der
være mange ældre sæbynitter som gerne ville besøge
haven igen.
Jeg har nyligt besøgt haven og konstateret at der
virkelig skal gøres en indsats
for at gøre haven så skøn (på
samme niveau) som den var
engang .

Der vil sikkert bl.a. være
nogle ikke helt nedslidte efterlønnere som sammen
med andre kan hygge sig her
med at dyrke fælles haveinteresser og kan tage imod
besøgende og sætte haven
ind i et historisk perspektiv.
Selvom interessen er nostalgisk begrundet så bør
haven vel også indrettes så
den ud over at være en smuk
romantisk fredshave også
kan være funktionel for nutidens børnefamilier.
Med havens placering
omkring den gamle litorinakystskrænt med den lerede
yoldiahavbundsslette ovenfor så kunne man også give
Nellemans have et geologisk
vidensaspekt bl.a. af relevans for ekskursioner med
skoleelever
Man kunne lave en cyklesti/vandrerute fra Frederiksahvn-Sæby hovedvejen
og op over Gedebjerget med
den prægtige udsigt og/eller
ind gennem Sæbygård skov
med mere, og hvor så Nellemans have kunne være en
perle på vejen.

Læserbreve
Hvis du har kommentarer til den aktuelle debat, vil vi meget
gerne bringe dine synspunkter i NORDJYSKE Stiftstidende.
For at få plads til flest mulige debatindlæg så hurtigt som
muligt er det vigtigt, at der skrives kort.
Læserbreve må højst være 80 linjer (40 maskinskrevne linjer
á 50 anslag), og meget gerne kortere. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og påtager sig i øvrigt intet ansvar for
indsendt materiale

