Forskønnelsesudvalg
Samråd For Grindsted & Uggerhalne

Projektopgave

Delopgaver

Deltager

Byporte

Ønsker projektgruppen at prioritere højt. Der bør udskrives en idekonkurrence blandt byernes borgere
for at sikre bred involvering om udformning af byporte.
Kriterier skal udarbejdes for konkurrence, skal bl.a. kendetegne byernes placering ved Hammer Bakker.
– Være klar til HammerNyts udgivelse i oktober også omtales i lokalaviser.
Konkurrencepræmier aftales med bestyrelsen.

Ole &
Poul

Grindsted & Uggerhalne

Ultimo sept.

Status 13. 9.: Forslag til artikel udarbejdet. Artikel sendes til alle projektdeltagere, som hurtigst sendes
tilbage til Poul med kommentarer. Poul tage artiklen med til bestyrelsesmøde den 19. sept. Offentliggøres i HammerNyt (deadline ultimo septemb)
Status 22.11.: der er kommet et forslag, det foreslår ingen byporte! Vi drøfter næste skridt på møde
den 10. januar 2013
Vedligehold og
udvikling af
grønne områder:
Træer, buske,
blomster etc.

Mulighed 1, Grindsted) Kan der laves en plan med grøn kile Fra Gennem Bakkerne, Mejerigrunden,
Skolens forhave, mod dammen?
Største udfordring for denne plan er ejeren af mejerigrunden. Vil ejeren lade området indgå i en grønkile-plan?
Status 13.9.: Ole Kjær undersøger ejerforhold på mejerigrunden.
Status 22.11.: Ny ejer, Morten Sudergaard forklarer, at der pga. forurening ikke må bygges på grunden. En del af grunden vil indgå i ejers forretning. Ejer vil indgå i en drøftelse af, hvordan grunden kan
indgå i et grønt område. Ole K. taler med ejer inden næste møde i januar om at udarbejde en plan for
området.
Mulighed 2, Grindsted) Moseområdet mellem Skovskadevej – Havesangervej – og Kornelparken.
Gruppen ønsker at undersøge, om det kan lade sig gøre at lave en ”Tilbage-til-naturen-plan” i dette område. Kunne indbefatte stier, så man kan komme mosen nærmere, måske bro over mosen, oplevelsessti med kunst, der passer ind i området.

Poul Dahl,

21-01-2013
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Deadline

10.1.2013
Alle
Marianne
& Ole K

Ultimo sept.

Til nov-mødet
Ole K
Primo jan
Ole K

Marianne
& Ole
Til novembermødet
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Marianne undersøger om området er fredet, om der er restriktioner på området og hvem der ejer området. Ser på hvilke muligheder vi har for at udarbejde en plan for området.

Marianne

Septem

Marianne

Til nov-mødet

Marianne opstiller en liste over mulige finansieringsmuligheder for ovenstående projekter.
Status 13.9.: Mosen er registreret som §3 og dermed beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven. Marianne
og Ole går på inspektion i Mosen. Marianne afklarer ejerforhold til Mosen. Ole laver efterfølgende et
skitseforslag til, hvordan vi kan gøre Mosen mere tilgængelig, så den kan indgå som et grønt område,
som borgerne kan nyde på nært hold. Forslaget skal derefter drøftes med Aalborg Kommune.
Via mail fra Ole Schwarz er vi blevet opmærksomme på, at AK måske er i gang med at kigge på Mosen, så hvis vi vil have indflydelse, må vi nok rubbe os!

Marianne
& Ole K.

Finansieringsmuligheder:
Aalborg Kommune:
http://www.aalborgkommune.dk/Om_kommunen/Landdistriktsudvikling/Sider/Landdistriktsudvikling.aspx
Tuborgs grønne fond: http://www.tuborgfondet.dk/Tuborgsgroennefond/Pages/default.aspx
Friluftsrådet: http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv.aspx Realdania ”Stedet Tæller” – ansøgningsrunde 2
Lokale banker og sparekasser
Status 22.11.:Marianne og Ole K har besigtiget området. AK er i gang med at renovere moseområdet.
Har lavet en plan herfor. Den omfatter oprensning af mosen, så der bliver klar vandspejl. Endvidere er
mulighed for afgræsning af arealet i høring. Der påtænkes stisystem rundt om arealet.
Poul D. forespørger på møde med stadsgartner Kirsten Lund Andersen den 27. 11. om vi har mulighed
for at påvirke AKs renoveringsplan, så vi sammen med projektleder at udarbejde en plan, hvor der laves et stisystem gennem området ind til mosen, hvor der evt. opstille bord/bænk. Planen vil betyde, at
der skal laves 2 låger gennem hegnet. Hermed vil moseområdet på en fornuftig måde kunne indgå som
et naturområde for byens befolkning. Kan vi kontakte projektlederen i AK?
Poul Dahl,

21-01-2013

-2-

27.11.

Poul D
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Kirsten Lund Andersen er positivt indstillet til vore forslag. Ole Kjær er kontaktperson som arbejder
sammen med Kirstens folk.
Vedligehold af offentlige & privatejede arealer

Gruppen drøftede dette emne. Der blev ikke opstillet konkrete planer for emnet.

Alle bør overveje til mødet i
september.

Der var dog enighed om, at se på vejene der fører ind til byerne for at se, om der her kan/bør gøres noget i den forbindelse blev der peget på rundkørslen nord for Uggerhalne. En skændsel!
Status 13.9.: Der var enighed om, at rundkørslen nord for Uggerhalne bør fremvises for stadsgartner
Kirsten Lund Andersen ved det møde, Samrådet forventer at have med hende.
Kan Ole på sine rejser rundt i Nordjylland fotografere rundkørsler i Brønderslev, som fremstår som eksemplarisk?? Ideen er at vise fotografiet til stadsgartneren.

Ole

Der var ligeledes enighed om at hækken på Espelunden ned mod gadekæret bør fjernes, så gadekæret i højere grad bliver en del af bybilledet. Bør ligeledes drøftes med stadsgartneren.
Ole har fotograferet en række lokationer i Grindsted og Uggerhalne, hvoraf en del kan bruges i forbindelse med evt. forskønnelsesforslag. Næste skridt er, at Ole på hver enkelt fotografi laver en grovskitse
over mulig forandring/forskønnelse eller på foto skriver hvad der kan gøres. Vil så blive drøftet og arbejdet videre med på førstkommende møde.

Status 22.11.: Rundkørslen nord for Uggerhalne og hækken på Espelunden ned mod gadekæret
er et par af de emner, der blev drøftet med stadsgartner Kirsten Lund Andersen og to af hendes medarbejdere på møde den 27.11. Poul D deltog i mødet.
AK er i gang med at renovere rundkørsler syd og nord for Vodskov. Vil prøve at inddrage rundkørslen
nord for Uggerhalne.
Vedrørende hækken, vil AK overveje, om den + buskads bag hækken kan fjernes.
Ole K. arbejder videre med fotografiske forslag til forskønnelse i byområderne, bl.a. paddehatteforslag.

Poul Dahl,

21-01-2013
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27.11.
Poul D

Ole K

10.1. 2013
Ult. nov
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Skabe opmærksomhed på at eksisterende bygninger, arealer
etc. fremtidssikres.
Pleje/ rengøring /
vedligehold. Ex
en forårsrengørings-dag

Delopgaver

Deltager

Ole K sender foto som han har taget af fx rundkørsler i forskellige dele af landet.

Ole K.

Gruppen drøftede dette emne. Der blev ikke opstillet konkrete planer.
Der var enighed om, at Borgerforeningens ”Forårsrengøringsdag” er prisværdig. Kunne måske flyttes
noget frem på året, så affald ikke forsvinder i græs og buske.
Kan der opstilles affaldsbeholdere på udvalgte steder, hvor tømning etc. Varetages af foreninger mod
betaling?
Status 13.9.: Spørge i AK om, hvorfor der ikke er affaldsbeholdere ved alle busstop (Poul)
Poul

1) Spørge om AK vil opsætte og tømme.

Projektgruppen prioriterer dette emne højt. Der bør udskrives en konkurrence blandt byernes borgere for at sikre bred involvering til dette emne.
Kriterier for skal udarbejdes for konkurrence, – Være klar til HammerNyts udgivelse i december også
omtales i lokalaviser.
Præmie: Gruppen overvejer plakette til vinderen i ler, træ eller glas. Margit ser på, om hun kan komme
med forslag. .
Ole og Poul har udarbejdet kriterieforslag. Gruppens medlemmer ser igennem og melder tilbage til
Poul.
Status 13.9.: Artikelforslag blev kort drøftet. Besluttet, at Ole og Poul arbejder videre med artikelforsla-

Poul Dahl,

Ultimo september

2) Spørge om AK vil opsætte og at vi tømmer for årlig betaling

Status 22.11.: Bestyrelse besluttet, at Poul tager spørgsmålet om på møde med stadsgartner Kirsten
Lund Andersen den 27. 11.
Poul tæller hvor mange affaldsbeholdere, der mangler og meddeler til Kirsten Lund Andersen, som vil
kontakte relevant myndighed.
Pris til årets gode
og smukke byggeri og til god og
smuk renovering
af ældre, værdifulde bygninger

Deadline

21-01-2013
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Poul

27.11.

Margit +
gruppen

Til næste møde
i september

Alle

Til novembermødet

Ole &

Forskønnelsesudvalg
Samråd For Grindsted & Uggerhalne

Projektopgave

Delopgaver

Deltager

get. Skal offentliggøres i decembernummeret af HammerNyt samt på hjemmeside, og i lokalaviser.

Poul

Status 22.11.: Plaketten blev kort drøftet (Udseende – hvad skal der stå på plaketten, skal der være
tegning etc?); der er enighed om, at den skal laves i brændt ler. Marianne sender forslag fra Fr.havn til
udseende.
Viderebearbejdet artikelforslag blev kort drøftet; tilbagemelding til Poul primo december.
Artiklen offentliggøres i HammerNyt 26./27. januar 2013. samtidig på hammernyt.dk og i lokalaviser

Deadline

Primo dec
Marianne
Alle

Ult jan

Poul
Forslag til opstilling af kunstværk,
som kan være til
at forskønne
landsbyerne

Der var enighed om at prioritere emnet højt. Der blev peget på forskellige steder, hvor en eller anden
form for kunst kan pynte på bybilledet. Der blev bl.a. peget på:
Grindsted: Børnehaven – Sognegårdens græsplæne, gadekæret
Uggerhalne: Vandværket, Hjørnet af Vodskovvej og Grindstedvej, arealet lige vest for byen, legepladsområdet.
Der skal tages billeder af områderne for at danne sig indtryk af mulighederne. Ole, vil du tage denne
opgave. Kan evt. gøres sammen med HammerNyts fotograf.

Ole?

Status 13.9.: Ole har været på fotosafari i Grindsted og Uggerhalne (Kinnerup). Der var enighed om, at
Ole til de enkelte billeder laver et grovforslag til hvad, der kan ske på den enkelte lokation. Kan være en
skitse på fotoet eller kort skriftl. beskrivelse.

Ole

Status 22.11.: Ole K. arbejder videre, ingen fast deadline

Poul Dahl,

21-01-2013
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Til novembermødet

