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Meld dig ind på: 
borger9700.dk

www.borger9700.dk    .     www.facebook.com/borger9700

”

”

Søren Ø Christensen

   Jeg er medlem af Borger9700 fordi...
- jeg som medlem glæder mig over hver gang Borger 9700 er inde 
over en aktivitet i byen. Det er vigtigt vi har Borger 9700 til at 
varetage vore interesser, så vi får taget de rigtige beslutninger og 
sat de rigtige tiltag ”i søen”. Vores by har så mange muligheder for 
positiv udvikling - især når vi står sammen, tør gribe mulighederne 
og løfter i samlet flok. Lad os vise at vi kan, og vil, stå sammen i 
Brønderslev.
Så på med ”ja-hatten”, og arbejdstøjet, sammen med Borger 9700.

     Vi er medlem af Borger9700 fordi...
det er vigtigt, at vi står sammen og kan støtte udviklingen i Brøn-
derslev. Foreningen har sat sit præg på byudviklingen i midtbyen, 
kulturelle aktiviteter og bæredygtighed. Støt op om foreningen, der 
arbejder for en aktiv og spændende by.
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Konni og Erik Bendtsen

   Jeg er medlem af Borger9700 fordi...
-det er meget vigtigt at vi i Brønderslev by har en organisation,  der 
kan skabe sammenhold og opbakning om et fælles mål. Som man-
ge årigt medlem af bestyrelsen for Parkfestivalen har jeg oplevet, 
at vi som ildsjæle kører trætte i arbejdet med at skabe arrangemen-
ter- Det er svært at skaffe midler og få nye til at tage over på det 
koncept vi har skabet. Parkfestivalen er sat på pause, men sammen 
med Borger9700 skaber vi nye traditioner som b.la. St Hans aften i 
Brønderslev. – STØT DET LOKALE – Blive medlem af Borger9700

”
Henrik Boelt Vestergaard

”

Glædelig Jul & Godt nytår

Banker dit hjerte
også for Brønderslev?

Brønderslev er et godt sted at leve og bo. En by med natur, et levende 
handelsliv, gode institutioner og spændende virksomheder.

Borger9700 er byens borgerforening.
Vi har sat vores fingeraftryk på byens kulturliv, er med når der

arbejdes med nye spændende projekter der kan skabe liv og aktivitet,
og samarbejder med kommune og politikere om at udvikle Brønderslev.

Meld dig ind og vær med til at støtte os i arbejdet for et
bedre Brønderslev. Du vælger natruligvis selv om du vil være et aktivt 

medlem eller om du foretrækker at sidde på sidelinien.
Begge dele er vigtige for Brønderslev.  


