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18-årig bilist kørte i påvirket tilstand

Bilist påvirket og uden kørekort

AARS: Fredag aften klokken 21.30 blev en 18-årig bilist stoppet på

AARS: Natten til lørdag klokken 01.55 blev en 40-årig bi-

Hobrovej ved Aars. Det viste sig, at manden var påvirket af euforiserende stoffer og havde desuden 0,87 gram hash på sig, oplyser Nordjyllands Politi.

list stoppet på Mosbækvej. Han var påvirket af euforiserende stoffer og havde desuden intet kørekort til bilen,
oplyser Nordjyllands Politi.

Aars Gymnastikforenings unge trampolinspringere erobrede tilsammen 12 medaljer ved weekendens to stævner i Idrætscenter
Østermarken. 
Privatfoto

Succes på trampolinen
AARS: Der var gang i trampolinerne i Idrætscenter Aars i

Palle Jensen håber på at få mere tid ved hjemmet i Vester Hornum efter at have brugt sit halve liv på byrådspolitik
i mange år været kørelærer i
Forsvaret. Det indebærer
lange bilture, især til Skive,

som er ankeret i arbejdsdagen. Det holder han fast i så
langt øjet rækker ud i fremti-

den.
Men rent politisk lukker
øjet sig i 2022.

weekenden. To dage i træk stod trampolinafdelingen i
Aars Gymnastikforening som stævnearrangør. Lørdag
gjaldt det GymDanmarks Klubtræf og søndag Jysk Trampolinsammenslutnings Jydekop.
Stævneafviklingen gik glat, og også sportsligt blev
weekenden en succes for trampolinspringerne fra Aars.
I alt blev det til 12 medaljer og derudover en række
flotte placeringer lige uden for medaljerne.
Lørdag vankede der sølv til Lea Munk Hansen i den
yngste række I. I den lidt svære række G sprang Amalie
Fuglsang sig ligeledes til en sølvmedalje, og i den lidt ældre række H vandt Lærke Lundblad og Isabella Rise hhv.
sølv og bronze.
I den tredje sværeste række D vandt Camilla Holm
bronze og i den næstsværeste sværeste række C vandt
Mille Nielsen sølv. Fælles for begge springere er, at de er i
gang med deres første sæson som konkurrencespringere.
Ved søndagens Jydekop blev det ligeledes til seks medaljer til værtsklubben.
Lea Munk Hansen og Amalie Fuglsang vekslede begge
deres sølvmedaljer på førstedagen til guld på andendagen. Lærke Lundblad og Isabella Rise rykkede også et trin
op af sejrskamlen i forhold til konkurrencen dagen før, og
i den sværeste række 2A vandt Katrine Lopdrup og Mille
Nielsen hhv. sølv og bronze.
Nye konkurrencer venter i marts måned, hvor flere af
Aars-springerne blandt andet kan se frem til at skulle i
aktion ved DM i Hjørring.

tur med motorsaven
spredt opvækst af rød-el.
Dispensationen gav også lov
til at fjerne invasive arter på
de omkringliggende overdrev og heder.
Området, hvor naturplejen er iværksat, er omfattet
af naturbeskyttelseslovens
paragraf tre, der omhandler
beskyttede naturtyper.
Alle ændringer af beskyttet natur kræver dispensation, også hvor hensigten er at
forbedre naturtilstanden eller at genskabe en tidligere
tilstand.
Derfor skulle kommunen
først give en dispensation,
før arbejdet kunne gå i gang
i mosen, der ligger ved Herredsbækken, og sammen
med de tilstødende overdrev

Der rydder ud i Tvebjerg-området - og arbejdet forventes færdigt
tirsdag eller onsdag. 
Privatfoto
og heder danner en grøn
korridor langs bækkens forløb gennem Aars by.

Arealerne, hvor arbejdet
foregå, ligger sydvest og
nordøst for Hans Egedes Vej.

I mosen er større områder
bevokset med tagrør, men i
såvel mosen som på overdrev og heder findes der tillige et stort antal af karakteristiske arter for naturtyperne.
Området er kommunalt
ejet, og kommunen har således en pligt til at pleje de beskyttede naturområder.
Der har ikke været foretaget rydning eller anden form
for pleje i mosen i en årrække.
Rydningen har til formål
at genskabe lysåbne forhold
i mosen til gavn for det karakteristiske plante- og dyreliv. Efter en rydning vil ådalen desuden fremstå tydeligere i landskabet.

Formanden for Løgstør Vinterbadere, Kaj Christensen, byder velkommen til medlem nr. 200, Rikke Mathiasen fra Fjerritslev. 
Privatfoto

Ny vinterbader budt velkommen
LØGSTØR: De bliver flere og flere - vinterbaderne i Løgstør.

Lørdag kunne formanden for vinterbaderne i Løgstør,
Kaj Christensen, byde velkommen til medlem nr. 200.
Rikke Mathiasen fra Fjerritslev blev modtaget med en
buket blomster og et ”Hjerteligt velkommen i klubben”.
Efter velkomsten var der så tid til et dyk i fjorden og efterfølgende saunabesøg.
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