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Knivoverfald i Aalborg: Tre mistænkte
har nu været i kontakt med politiet

Nordjyllands Politi var tals-
tærkt til stede på Tove Ditlev-
sens Vej i Aalborg efter kniv-
stikkeri mod en yngre mand.
Foto: Henrik Bo

offentliggjort.

Gammel konflikt
Knivstikkeriet er en del af
konflikten mellem kriminel-
le grupper i Aalborg, som
Nordjyske kunne fortælle
mandag.

En konflikt, der har været i
gang siden 2020, og hvor
den såkaldte GT-gruppe -
med base omkring Grøn-
lands Torv - har været den
ene part mod kriminelle
grupper med et mere løst til-
hørsforhold omkring midt-
byen eller Nørresundby.

Det førte til, at politiet
mandag eftermiddag kom
med en klar besked til de tre
mænd: Meld jer selv, eller
jeres navn og billeder bliver

keriet, og den efterfølgende
efterforskning førte til en
konkret mistanke mod de tre
mænd, der er henholdsvis
20, 21 og 26 år.

Arkivfoto: Linda Kastrup/Ritzau ScanpixNy undersøgelse viser, hvor udsatte nordjyderne føler sig.

Nye tal: Midt i
en krisetid
overrasker
nordjydernes
optimisme
Amokløben inflation og høje regninger får ikke nordjy-
derne til at se sort på fremtiden

esbi@dnmh.dk
Af Esben Vest Billingsøe lige så nøjsomme, som vi har

ry for.

Udhuling
Et af de ord, som har fyldt
mest i krisesnakken i 2022,
er inflation.

Selvom det ser ud til, at
inflationen vil falde en smu-
le til ro i 2023, vurderer Dan-
ske Bank stadig, at inflatio-
nen vil ende på et usædvan-
lig højt niveau. På 4,9 pro-
cent mod 7,8 procent i 2022.

Når varmeregningen stiger
og flæskestegen og mælken
bliver dyrere, kunne man
måske forvente, at de nord-
jyske lønmodtagere ville
kræve flottere tal på lønsed-
len, så de undgår, at deres
købekraft bliver udhulet.

Sådan er det ikke ifølge
deltagerne i Panel Nordjyl-
land-undersøgelsen.

38 procent af deltagerne
forventer en lønstigning,
men endnu flere, 46 procent,
siger "nej" til, om de "regner

NORDJYLLAND: Dansk økono-
mi står til at få en "mavepu-
ster", inflationen vil fortsat
være høj og beskæftigelsen
står til at falde med 100.000.

Alligevel er nordjydernes
syn på fremtiden præget af
ukuelig optimisme.

Ledigheden var i novem-
ber 2022 på 2,6 procent af
den samlede arbejdsstyrke
på landsplan, og selvom det
ser ud til, at den vil stige i
2023, er krisebevidstheden
ikke krøbet helt ind under
nordjydernes skind.

I en Panel Nordjylland-
undersøgelse foretaget for
Nordjyske blandt 1416 nord-
jyder er det kun fem procent,
der er bekymrede for at
miste deres job.

Men det tal viser frem for
alt, at nordjyderne ikke er så
bekymrede. Et andet tal sæt-
ter en tyk streg under, at vi er

med at få en lønstigning i
2023". 17 procent siger "ved
ikke".

Og selvom der er nogle
nordjyder, der forventer en
lønstigning, går deres krav
ikke ligefrem igennem taget.

En smule mere
Den største gruppe af dem,
der forventer højere løn, for-
venter kun en beskeden løn-
forhøjelse. 24 procent regner
med en lønstigning på under
fem procent. 12 procent for-
venter en lønstigning på
mellem fem-ti procent, og
kun en procent af nordjyder-
ne forventer at stige mere
end ti procent.

Hele 62 procent regner
ikke med eller ved ikke, om
de får en lønstigning. Meget
kunne altså tyde på, at man-
ge nordjyder får højere
udgifter, uden at indtægter-
ne bliver tilsvarende høje.

at noget var
kvinder dømt

meldte kvinderne til politiet.
Efterforskningen, der

blandt andet omfattede data-
ransagning, klarlagde, at
kvinderne havde været på
arbejde på mange af de dage,
hvor de havde fået udbetalt
sygedagpenge.

Kvindernes mest omfatten-
de bedrageri var dog de ca.
900.000 kroner, såkaldt hel-
bredstillæg, som kommunen
blev snydt til at udbetale.

Den langvarige efterforsk-
ning førte til et 42 sider langt
anklageskrift, og dommen er

tilskud fra kommunen i for-
bindelse med behandling af
pensionister - såkaldt hel-
bredstillæg - samt bedrageri
med sygedagpenge.

Ulovlighederne foregik fra
2017 til 2019.

Det var Jammerbugt Kom-
mune selv, som opdagede, at
noget var rivende galt - og

på 150 sider.
Begge kvinder nægter sig

skyldige. De har nu to uger
til at overveje, om de vil anke
dommen til landsretten.

Hvis Jammerbugt Kommu-
ne vil gøre sig håb om at få
pengene tilbage fra kvinder-
ne, må kommunen selv
anlægge erstatningssag mod
dem. Det overvejer kommu-
nen nu.To kvinder i en privat klinik i

Nordjylland er dømt for mil-
lionstort socialbedrageri.
Foto: Torben Hansen
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