Vigtigt med forståelse for handel i Aalborgs Midtby
Jeg har arbejdet med detailhandel udvikling i 27 år i større og mindre byer og der er
politisk kæmpe behov for forståelsen af detailhandelens muligheder for at overleve.
Som storby er Aalborg midtbys handlende voldsomt presset på et hav af fronter. De
direkte handelsrelaterede udfordringer findes naturligvis på egen boldgade i form af
den stærkt stigende nethandel hvor forventningerne er, at 35% af al detailhandel
forventes at være netbaseret i 2020 og i Aalborg af det forhold, at der findes et
særdeles stærkt Aalborg Storcenter udenfor midtbyen.
Aalborg Midtby`s butikker skal så ud og finde de markedsandele de mister på nettet
og til Storcenter i andre markedsområder og i en langt større geografi end man har
været vant til. Det betyder midtbyens overlevelse afhænger af der kan trækkes
kunder fra et stort opland og der må Byrådet have forståelse for, at de hverken
kommer cyklende eller kommer med busser. Nej, de kommer i egen bil og her står
Aalborg midtby utrolig dårlig i den konkurrence. Rigeligheden af P-pladser er helt
vitalt for enhver handelsby og gratis p-pladser er og bliver et parameter for de
nordjyske forbrugere. På begge disse parametre diskvalificerer Aalborg midtby sig i
kampen om kunderne.
Mit postulat er: Alle har de samme varer, til de samme priser og giver den samme
service. Det eneste der kan differentiere byer er rigelige p-pladser – kvalitet i bymiljø
og oplevelsesstrategi.
Oplevelser har Aalborg City fra starten haft en klar strategi for og by kvalitet er der
god proces i gang med hvor det nok skal lykkes, at skabe noget unikt ”med lidt
hjælp”.
Bemærk, at Aalborg Storcenters primære markedsføring ikke er på produkter og
priser - men på ”2500 gratis P-pladser”. De er professionelle i deres markedsføring
og ved da godt, at parkering er det vigtigste parameter for kunderne i dag.
Parkering er problem i Aalborgs midtby og handelslivets betingelser for overlevelse
er som skitseret ovenfor helt afhængig af politisk velvilje, medspil og forståelse. Vi
bruger millioner på, at markedsføre Aalborg udadtil og vi har på kultur- og
oplevelsesfronten flotte og store spillere på området med Aalborg Kongres- og

kulturcenter – Musikkens Hus – Aalborg Teater – Kunsten – Nordkraft – Aalborg Zoo
og jeg kunne blive ved. Vi tiltrækker til den store guldmedalje og så bilder vi os ind
de kommer med bus og cykler til os. De kommer i biler og vi skal gøre plads til vores
egen succes og gi butikkerne - der er en vigtig del af bylivet – en chance for at
overleve.
Ikke brok uden at komme med løsninger!!!
Jeg har igennem flere år pladeret for, at vi skulle skaffe flere og billigere p-pladser.
Rigeligheden af p-pladser lige nu kan sikres på følgende steder:
● P-skib på havnefronten ved Jernbanebroen (foreslog jeg for 2 år siden)
● CW Obels P-hus på Kastetvej kan udbygges i højden for den del af P-huset der
vender mod ind mod CW Obels gamle bygninger. Karrehøjden ud mod
Kastetvej fastholdes dermed.
● Ny P-hus ved Gåsepigen
● Udbygning af eksisterende P-hus ved Aalborg Kongres- og kulturcenter med
ny gangbro over banelegemet over til Prinsensgade.
● P-hus ved Dannebrogcentret på Kastetvej lige overfor Spritfabrikken. Her har
der i flere år stået tom erhvervsejendom der kan indrettes til P-hus
● Udvidelse af p-huset på Sauers Plads
● Østre Havn ved indfaldsvej fra Motorvej vil det give go mening, at anlægge
P-hus på sigt i forhold til områdets udvikling og nærhed til midtbyen
Pris på parkering
Det er helt nødvendigt, at se på pris på parkering for det er et parameter for
kunderne. Helt gratis er urealistisk som udviklingen er sket i Aalborg men jeg kunne
foreslå en løsning herpå. Det vil blot betyde, at alle p-pladser i midtbyen vil blive
fyldt fra tidlig morgen til aften af personale og derved er der ikke plads til kunderne.
Jeg foreslår, at der fra fredag, kl. 12.00 og frem til mandag morgen er Gratis
Parkering på de kommunale p-pladser. Fra kl. 12 idet personale så ikke holder på alle
pladser og fredag/lørdag med gratis P vil være et godt signal netop til de mange
kunder fra det store opland som skal sikre midtbybutikkerne overlevelse. Det giver

øget omsætning fredag – lørdag og kunder langvejs vælger ikke Aalborgs Midtby fra
på grund af manglende P og parkeringsafgift.  Det synes jeg giver go mening!!
Håber vi får hjulpet midtbyens butikker godt på vej så vi sikrer den levende og
spændende by vi alle drømmer om.
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