
Pressemeddelelse 

 

Kandidater kræver borgermøde 

Byrådskandidaterne Kai Korsgaard (S) og Hans Jørgen Dalum (V) begge bosiddende i Vodskov går nu 

sammen om at sikre, at borgerne i Vodskov får en grundig orientering om de planer dele af Byrådet har for 

etablering af en udslusningsinstitution for kriminelle. 

Baggrunden er den, at Magistraten med Borgmester Henning G. Jensen i spidsen har planer om at sælge 

bygningerne på Pitsvej 7, 8, 10 og 12 til Kriminalforsorgen, der ønsker at placere en institution for 27 

kriminelle under udslusning. Denne beslutning skulle åbenbart ske i Magistraten i mandags uden 

offentlighedens viden og uden nogen form for høring. Det eneste borgerne i området kan få, er en 

orientering når beslutningen er truffet.  

Vodskov Samråd har igen forsøgt at få Kommunen til at arrangere et borgermøde inden byrådsmødet, 

hvilket Borgmester Henning G. Jensen har nægtet. Vi skal åbenbart ikke høres i denne sag. 

Det må være et rimeligt forlangende, 

- at så væsentlige beslutninger ikke listes igennem uden en offentlighedsfase.  

- at det bliver drøftet, om en sådan institution passer sammen med de øvrige 

- at vi får undersøgt lovgrundlaget på dette sted  

- at vi også tænker på de rigtig mange gæster, der bruger Hammer Bakker  

Det handler også om tryghed for de nuværende brugere.  

”Vi går derfor nu ind i sagen for at sikre, at der bliver afholdt et borgermøde i Vodskov, hvor vi får lejlighed 

til at drøfte tingene på ordentligvis og ikke som det sker nu, hvor det åbenbart skal luskes igennem. Derfor 

er vi allerede gået i gang med at forhåndsreservere i de forskellige kalendere, så mødet kan afholdes på 

torsdag den 23. maj kl. 19.00”.  

Invitationen til mødet vil blive annonceret primo næste uge. 

”Vores mål er ikke som sådan at stå som arrangør, men alene at sikre mødet finder sted inden 

byrådsmødet. Vi går efter fuld åbenhed”. 

 

Nærmere henvendelse vedr. denne pressemeddelelse kan rettes til 
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