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Samrådet for Grindsted og Uggerhalne afholder generalforsamling onsdag den 25. maj i Sognegården i Grindsted - et altid 
velbesøgt møde.  
 
Som tidligere år starter generalforsamlingen med spisning kl. 18. Herefter vil Samrådet overrække Årets Pris (2015) til 
vinderen af den lokale konkurrence om det gode og smukke byggeri og det gode byrum. Det er 4. gang, vi overrækker 
denne pris til et smukt byggeri eller et smukt renoveret hus i Grindsted eller Uggerhalne. 
 
I løbet af generalforsamlingen beretter Samrådets formand Ole Schwarz om det overordnede arbejde i Samrådet, 
herunder samarbejdet med Aalborg Kommune. Lederne for Samrådets forskellige projektgrupper giver en uddybende 
beretning om højdepunkter fra gruppernes arbejde.  
 
Der er følgende faste projektgrupper: Ungegruppen, med fokus på nye udviklingsmuligheder for børn og unge. I 2015 
blev der etableret BMX-, Beach Volley- og Skaterbane. For Cykelstigruppen er 2016 et jubelår! Projektgruppen er i den 
overordentlig gunstige situation at kunne se til vejs ende på en årelang proces for at få anlagt cykelsti: Grindsted - 
Uggerhalne - Vodskov. Skolebørn og andre motionister kan i anden halvdel af 2016 se hen til at få en sikker cykelvej 
mellem byerne.  
Samrådet har også nedsat en projektgruppe med fokus på forskellige lokalhistoriske aktiviteter: indsamling af effekter og 
artikelskrivning.  
Byudvikling og Byforskønnelse er en projektgruppe med en lang række aktiviteter, som strækker sig fra kunst- og 
kulturaktiviteter over tryghedsskabende foranstaltninger til at medvirke til, at der laves planer for udstykning, hvoraf én 
større lokalplan forventes at blive godkendt til bebyggelse medio 2016. 
En projektgruppe, der udvikler og driver Samrådets hjemmeside, hammernyt.dk så den, sammen med andre lokale 
medieaktiviteter, sikrer, at lokalsamfundet er veloplyst om aktiviteter, der påtænkes og pågår.  
Skolegruppen samarbejder med Grindsted Skole om ombygning af Grindsted Skole. Et fantastisk projekt, der, i lighed med 
cykelstien, har været mange år undervejs, men som nu bliver til virkelighed. Rådmand Tina French Nielsen tog første 
spadestik i marts måned 2016, og i anden halvdel af 2017 forventer vi et nyt skolebyggeri på 940 m2, der arkitektonisk vil 
blive indpasset både i de eksisterende historiske bygningsrammer og den smukke natur, der omkranser skolen.  
Samrådet blev på et borgermøde bedt om at undersøge muligheden for at etablere et forsamlingshus i forbindelse med 
skolebyggeriet. Skolegruppen påtog sig arbejdet og undersøger nu muligheden for at omdanne DUS-bygningen til 
forsamlingshus og eventuelt ”Internetbrugs”.  
 
”Jeg mener, ar projektgruppernes omfattende arbejde i højeste potens er udtryk for engagement og involvering i 
Grindsted og Uggerhalnes fortsatte udvikling,” udtaler Samrådets formand, Ole Schwarz, der samtidig understreger, at en 
stor gruppe borgere indgår med frivillig arbejdskraft i de mange projekter, som samrådet involverer sig i. ”Det er 
uvurderligt for et lokalsamfund, at vi er mange, der aktivt arbejder med opgaverne.”   
 
Som afslutning på mødet kommer Hans Jørgen Melvej, Thorup og causerer over emnet ”Bosætning - By og Land ”.  

Med venlig hilsen 
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