Grundfortælling og pejlemærker
for Aalborg Kommune

Grundfortælling, pejlemærker og
forvaltningernes visioner og politikker
Produkter af
DNA Aalborg
processen

Eksisterende
produkter,
der undergår
løbende
revision og
fornyelse

Løfte: Vi udvikler os sammen
Grundfortælling om Aalborg Kommune: 200 ord

Beskriver Aalborg historie, udvikling og
nuværende ståsted og udgør rammen
for den samlede kommunes
selvforståelse og sætter det særlige ved
Aalborg på spidsen

Aalborg Kommunes fem pejlemærker

Tager afsæt i grundfortællingen om
Aalborg Kommune og sætter den
overordnede, visionære retning for
udviklingen i Aalborg Kommune i årene
fremover

Forvaltningernes visioner og politikker

Beskriver forvaltningernes langsigtede
visioner, der medvirker til at målrette de
løbende politiske og administrative
beslutninger inden for sektorområdet

Forvaltningernes strategier og målsætninger

Sætter direkte handling bag
forvaltningernes visioner og politikker

Grundfortælling og pejlemærker

Grundfortælling
Hvert år vokser Aalborg Kommune med flere end 1.000 nye indbyggere.
Mennesker, der ønsker at bo i en mangfoldig kommune, som har alt, uden at have for meget.
Der ønsker at blive en del af et rummeligt og handlekraftigt fællesskab, som har skabt en
markant udvikling de sidste årtier.
En udvikling, som har kombineret industri med viden. Som har skabt tusinder af nye arbejds- og
studiepladser, et rigt kultur- og fritidsliv samt en velfærd, der tilsammen har været med til at kåre
Aalborgs borgere til de lykkeligste i Europa.
Det er nok ikke forkert at sige, at Aalborg Kommunes indbyggere er stolte. Ikke bare over
udviklingen, men i lige så høj grad over det sammenhold og samarbejde, som skaber den – og
som altid er stærkere, når alle er med.
For selvom kommunen strækker sig over mere end 1.000 km2 med Limfjorden, som skærer sig
smukt gennem land og by, så er der stadig kort afstand mellem mennesker og fra ord til
handling.
Det er derfor, at vi i Aalborg Kommune siger: Vi udvikler os sammen!

Et godt liv

De fem pejlemærker

