
Sdr. Tranders Borgerforening 
- din lokale forening  *  Kontingent 2022  * Bestyrelsen: 

 
Formand Medlem  Medlem  Medlem Kasserer Medlem 
Rebecca F. Rathke Karin Nesheim Helle Bach Kim H. Eriksen Eigil Holm Randi Thorsø 

      
Sdr. Tranders  Sdr. Tranders Aladdinvej 31 Sdr. Tranders Sdr. Tranders Sønder Tranders 
Vej 157B Vej 165  Parken 7 Bygade 45 Vej 163B 
 

Kontingent 2022 falder sent i år - nærmest i bakspejlet... 

Men da de fleste medlemmer i Borgerforeningen også er medlem af Husgruppen, er meget af krudtet gået 
med arbejdet på det nye Forsamlingshus.  

Og selv om denne del synes at stå i stampe - man kan med rette spørge om der overhovedet sker noget? - så 
er svaret, at vi er kommet væsentlig længere og tættere på et Nyt Forsamlingshus! Se her: 

I løbet af 2022 er der i arbejdsgruppen brugt rigtig meget tid på at afklare diverse formalia, bl.a. ejerforhold 
omkring arealet i parken, ansøgning om tilladelse til at nedrive det gamle forsamlingshus samt forberede do-
kumentation for at få tilladelse til at opføre et nyt forsamlingshus. 

Økonomien er ligeledes blevet flyttet fremad med tilkendegivelser fra Aalborg Kommune, Norlys Vækstpulje 
og Lokale- og Anlægsfonden. Det seneste år er der dog sket meget i verden, og det betyder også, at vi skal 
genbesøge projektets overordnede økonomi, indhente opdaterede tilbud fra relevante håndværkere samt 
søge den evt. manglende finansiering. 

Vi håber, at vi løbet af 2023 når at få de manglende tilladelser og finder den manglende økonomi, så vi kan 
påbegynde byggearbejdet med det nye forsamlingshus i ´23.  

Hvis der skulle opstå spørgsmål eller tvivl, så står vi altid til rådighed for en opklarende snak over en kop kaffe 
eller lignende. 

Men Borgerforeningen har brug for DIN hjælp til de arrangementer vi afholder i Sdr. Tranders.  
Det koster 200 kr. pr. husstand pr. år.  

Hvad får man så for pengene? 

 Sdr. Tranders Borgerforening står for lokale arrangementer 

såsom Fastelavn, Rengøringsdagen, Skt. Hans, Halloween m.m.  

 Vi hjælper og understøtter gode ideer, f.eks. drifter vi nu en  

hjertestarter ved Frysehuset. Har du en ide eller et ønske - tøv 

ikke med at kontakte nogen fra Borgerforeningen! 

 Og vi samarbejder med interessegruppen Nyt Forsamlingshus for 

at få det nye forsamlingshus op at stå! 

 

Du kan bidrage på følgende måder (husk altid navn):  

 Overføre pengene via MobilePay til 20447 - brug evt. QR-koden  

 Eller ved at overføre 200 kr. til Borgerforeningens konto i  
SparNord: 9226 4561881729 

 Eller personligt hos kassereren Eigil Holm, Sdr. Tranders Bygade 45  
 

Vi takker for hjælpen! 


