
Månedens profil, november 2010 
– Finn Saaby 

   
Navn:  Finn Saaby 
Alder:  56 år 
Stilling:  Teknisk Serviceleder 
Ægteskabelig status:  Gift med Anni 
Børn: Britt 28 år og Rene 25 år 
Født og opvokset i: Aalborg 
 

 

 
 

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Fandt det rigtige hus til den rigtige pris og afstand til Aalborg. 
 

Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Det er en dejlig lille, rolig by med et godt sammenhold og en dejlig natur. 
 

Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Bedre busdrift, bedre trafikale forhold på Nibevej, udvidelse af cykelsti mod Nibe – i det hele taget mere 
udvikling. 
 

Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Mere støtte til alle de aktive foreninger, der allerede er i Øster Hornum, i stedet for altid at få at vide: ”I 
kan jo selv” eller ”I har jo Peter Kvists Fond”. 
 

Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
At flere beboere ville melde sig til de aktive grupper, der arbejder for at udvikle byen. 
 

Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg har altid været aktiv i arbejdsgrupper eller bestyrelser i den tid jeg har boet i Øster Hornum. På 
nuværende tidspunkt er jeg formand for Forsamlingshuset. 
 

Hvad optager dig meget lige nu?  
Det gør mit nye job som Teknisk Serviceleder på Skolen, SFO, Børnehaven, Gården og Birkehøj. 



Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
”Engle og Dæmoner”, skrevet af Jan Guillou. 
 

Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg er til næsten al musik, men størst indtryk har Michael Jackson gjort. 
 

Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Film om 2. verdenskrig samt bøger om jødeforfølgelsen. 
 

Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
At mine børn og svigerbørn får sig godt etableret i samfundet, og at vi alle er sunde og raske. 
 

Hvad laver du i fritiden?  
Dyrker sport, fx badminton, tennis, spinning, holder have, går ture i naturen, rejser i ferien. 
 

Hvordan holder du dig i form? 
Går til idræt, som tidligere beskrevet. Der foruden går jeg meget på arbejdet hver dag. 
 

Hvad er din livret?  
Gratis mad og gode danske retter. 
 

Hvad har du lavet i dine ferier?  
Om sommeren jagter vi sol og varme, om vinteren tager vi på skiferie. Jeg elsker også storbyferie. 
 

Hvad kan gøre dig glad?  
Når jeg hører at man er tilfreds med mit arbejde. Hvis det går familien og venner godt. 
 

Hvad kan irritere dig?  
Sure og tvære mennesker samt folk, der er uærlige over for mig. 
 

Hvem beundrer du mest?  
Min kone Anni fordi hun har holdt mig ud i så mange år (meget tålmodig dame)! 
 

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Fortsætte med at arbejde, samt forsøde tilværelsen for min børn og svigerbørn. 
 

Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Lyt til mit motto: Husk at leve livet mens vi har det! 
 


