
med til at gøre 2016 til et sær-

ligt godt år.  

I Borgerforeningen ser vi tilba-

ge på et år med gode arrange-
menter. Fastelavn, Valborgaf-

ten, Havnefest, julelystænding 

og Juletræsfesten  har alle haft 

god tilslutning.  

Vi prøver hele tiden at blive 
bedre til at fortælle om vores 

arbejde. Her er allingaabro-
portalen vigtig at nævne. I løbet 

af  2016 har portalens face-

bookside øget antallet af følge-
re med over 1000 personer. 

Portalen drives af Borgerfor-
eningen, men vi vil gerne bruge 

den til at samle hele byen. Så vi 

kun behøver at besøge een side, 
for at finde den viden vi har 

brug for om Allingåbro.  En 
anden vigtig ting som Allingaa-

bro-portalen er med til at syn-

liggøre er erhvervslivet, vi 

Der er sket rigtig meget i Al-

lingåbro det sidste år. Det har 

vi mange at takke for. Rundt 
om, i de mange foreninger i 

byen, er der stor aktivitet. Der 
er stort samarbejde både på 

tværs af foreningerne, men 

også samarbejdet med er-
hvervslivet er vigtigt at nævne. 

Støtten fra de erhvervsdriven-
de hæver niveauet for de aktivi-

teter, der sættes i gang. Det er 

en uvurderlig hjælp til at få 
tingene til at lykkes.  Så herfra 

skal der lyde en stor tak til alle 
jer borgere og erhvervsdriven-

de i Allingåbro, der har været 

besøger jævnligt erhvervsmed-

lemmerne og skriver om dem 

på portalen, dels for at støtte 
de erhvervsdrivende i Borger-

foreningen, men i særdeleshed 
for at gøre opmærksom på alle 

de muligheder, der er for os 

borgere i Allingåbro for at 

handle lokalt.  

For vi skal støtte de er er-

hvervsdrivende her i byen - 

ellers er de her ikke.  Det hele 
hænger sammen  - erhvervsliv, 

borgere, foreninger, Børnebyen  

der er ingen, der kan undværes, 
hvis vi vil fortsætte den gode 

udvikling i Allingåbro.  

 

2016 - et godt år i  Al l ingåbro 

Byens Butik og frivil l ig pris  

2016 var også året hvor Byens 

butik rykkede i nye lokaler. Den 

nye butik ligger i lokalerne på 
tanken, som er større . Det har 

også været muligt at etablere 
fælles parkering og gennem-

gang til butikken på Jernbaneg-

de. Har du endnu til gode at 
besøge butikkerne, så slå et 

smut forbi, de har mange fine 
ting og overskuddet fra salget 

går udelukkende til Allingåbro . 

Som noget nyt har Borgerfor-

eningen stiftet en frivillig pris, 

som uddeles til Borgerforenin-
gens generalforsamling. Vi vil 

gerne sætte fokus på alle jer 
der gør et kæmpe stykke frivil-

ligt arbejde . Uden den frivillige 

indsats ville Allingåbro ikke 
være nær så attraktiv at bo 

i. 

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har 
forslag til forbedringer eller noget 
der skal på portalen. Kontakt os på 
kontakt@allingaabro-portalen.dk 

Januar 2017 

 

Godt nytår!! 
- fra Allingåbro Borgerforening 

Er du endnu ikke medlem, så kan 

du blive det ved at indbetale 150 kr 

på  7261 0002000041  

Medlemskabet gælder hele din hus-

stand i et år 

Flere nye medlemmer 

I Borgerforeningen har vi oplevet en 
tilgang af medlemmer i 2016. Både 

erhvervsmedlemmer og private. Men 

vi ønsker os stadig flere, så vi kan 
fortsætte med at få ting til at ske i 

Allingåbro. 

Politik 

I Borgerforeningen er vi altid op-

mærksomme på, hvad der sker poli-

tisk, som kan have indflydelse på byen. 

I 2016 har der blandt andet været 

skinnecyklerne, som heldigvis fik lov til 

at bestå. Og vi har også i samarbejde 

med Fællesbestyrelsen i Børnebyen, 

Allingåbro Idrætsforening, Aktiv Al-

lingåbro, Allingåbro Hallen og Allingå-

bro Står Sammen kæmpet for Allingå-

bro Børnebys bevarelse og det vil vi 

fortsætte med i 2017, hvor skolestruk-

turen ser ud til at blive en del af valg-

kampen op til kommunalvalget.  

www.allingaabro-portalen.dk 

Valborgaften 

Vi gør, alt hvad der står i vores magt 

for at skaffe byen god omtale – og her 

kan du hjælpe! Vi vil meget gerne opfor-

dre til, at vi taler godt om byen og de 

initiativer, der sættes i gang. Det vi 

taler om vokser, uanset om det er 

positivt eller negativt, og sammen kan 

vi gøre det positive til det fremtræden-

de.  


