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GIF, GSK og Borgerforeningens
fælles arrangement

Hammer Nyt

“Foreninger i Spil 2012”
Også i år var de populære waweboards med, og de dygtigste kunne køre langsomt forbi bordet med frugt og snuppe
et stykke i farten, eller de kunne samle ting op fra gulvet eller balancere med ting, mens de kørte. Frugten var også i år
sponseret af Sudergaards Autoservice, Karolinevej 3 i Grindsted.
Der var jo også andre aktiviteter end waweboard, for eksempel er airtrack’en altid populær hos de yngre. De ældre morede sig blandt andet med en avanceret form for høvdingebold.
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AKV LANGHOLT
AKV
AKVLANGHOLT
LANGHOLT

De unge i Grindsted og uggerhalne
skal også høres i HammerNyt:
Jeg har længe gået og rumlet med tanken om, at vi måske skulle forsøge at lave en side i
HammerNyt, hvor børn og unge i alle aldre kan komme til orde, hvis de har noget, de gerne
vil fortælle eller dele med resten af indbyggerne i Grindsted og Uggerhalne.
Det kunne være sjove oplevelser, billeder fra ting de har set i byen eller oplevet i skolen
eller i en af sportsklubberne – eller hvad ved jeg ?? Hvad som helst!
Og nu er jeg så til dette blad blevet spurgt, om vi vil bringe et indlæg fra Chris Riis, der går
i 6. klasse om hundeejeres manglende lyst til at samle op efter deres hund.
Og ja, det vil jeg virkelig gerne. Godt gået, Chris – at du tænker det kunne være vejen, at
skrive til HammerNYt!
Så nu lader vi Chris`s indlæg være starten på ”de unges side” i HammerNyt.
Hermed en opfordring til børn og unge i Grinsted Og Uggerhalne:
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I Skriver det – vi trykker det
Venlig hilsen
Connie Vorsaa
Redaktør for HammerNyt

tl f.: 98293966

Henvendelse
vedrørende
Henvendelse
Henvendelse
Henvendelse
forsyning
vedrørende
vedrørende
vedrørende
eller flytning
forsyning
forsyning
forsyning
kan
rettes
til
eller
flytning
eller
flytning
eller
flytning
ovennævnte
kan
rettes
til
kan
rettes
til
kan rettes til
adresse eller
ovennævnte
ovennævnte
ovennævnte
formanden,
adresse
eller
adresse
eller
adresse
eller
Arne Nielsen,
formanden,
formand:
formanden,
tlf.Nielsen,
98286234
Arne
Ole
Dahl,
Arne
Nielsen,
9898286234
28 66 01
tlf.tlf.
98286234
tlf.

Sko
Sko
Sko
til
tiltil
hele
hele
hele
familien
familien
familien

DET ER BARE SÅ KLAMT !!
Jeg syntes at det er rigtig træls at
folk lufter deres hunde på fodboldbanen om bag skolen, fordi når vi spiller fodbold der oppe i frikvarterne, er
der mange der går oven i hundelort og
falder i dem, og det er ret ulækkert.
Så jeg vil gerne have at folk stopper
med at gå med deres hunde lige der,
for der er så mange andre steder de
kan gør det. Men hvis man gør det så
saml dem lige op tak.
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✶
✶

fra DIN borgerforening

✶

GENERALFORSAMLING

✶
✶

Der indkaldes til
ordinær generalforsamling i
Borgerforeningen
for Grindsted,
Uggerhalne
og omegn

Inden generalforsamlingen er Borgerforeningen vært
ved fællesspisning kl. 18,30.
Tilmelding kan ske til Ole Peter Jakobsen
senest den 8. marts på tlf. 98286878 eller tlf. 30286815.

mandag,
den 18. marts
kl. 19,30
i Hammer
Sognegård,
Grindsted

6.

Dagsorden iflg. vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.

Valg. af ordstyrer og referent
Formanden beretning
Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres til
Charley Pedersen,Ringdrosselvej 14, Grindsted eller til
Ole Peter Jakobsen, Tranevej 1, Grindsted senest den 8. marts
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
Lajla Gregersen (Lajla modtager ikke genvalg)
Bo Thomasen
NB. Der skal vælges ny formand, da Ole Peter ikke ønsker at
fortsætte som formand, men han er villig til at forsætte
valgperioden ud til 2014.
Suppleanter er:
Lisbeth Stricker Jensen, Søren Jensen, Bjarne Hansen
Valg af revisor
Eventuelt

Som det fremgår af indkaldelsen, så er det vigtigt, at der kommer nye til.
Samarbejdet i bestyrelsen er godt, og med en stor flok af frivillige hjælpere
til bestemte opgaver, så er der meget, der faktisk kører af sig selv. Eksempelvis kan nævnes uddeling af Hammernyt, opsætning og nedtagning af
julebelysning, Sct. Hans, opkrævning af kontingent o.s.v. Dertil skal nævnes, at Samrådet har aflastet Borgerforeningen for mange af de svære og
forskelligartede opgaver m.h.t. kontakt til Aalborg Kommune.

✶

✶
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✶

✶

Julebelysning
2012 og 13!
✶
✶

✶

✶

✶

Inden juleaften 2012 lykkedes det at få ikke mindre end 3 snestorme, hvilket gav mindelser om
stormene sidste år, hvor julebelysningerne i Grindsted drejede sig i den kraftige vind. Det var
derfor heller ikke uden bekymring, at julebelysningsudvalget iagttog elementernes hærgen.
Heldigvis var stjernernes bespændinger forbedret med ekstra gummimellemlæg, så fastholdelsen var bedre - og åbenbart så god, at ingen af stjernerne flyttede sig. Desværre har der
været reklamation på 2 af stjernerne, som har været ombyttet uden beregning. Alle 12 stjerner
har derfor lyst og siddet som de skulle hele julen.

✶
✶

I forrige Hammernyt skrev jeg, at når bladet var udkommet, så var beslutningen om den resterende julebelysning taget. Jeg skrev også, at Borgerforeningens bestyrelse ville kontakte
forskellige personer i byerne. Det er sket, og hvis alt går som planlagt i 2013, så vil der til næste
jul hænge 12 stjerner i Grindsted, altså dem vi allerede har, og så vil der hænge 12 - måske 13
af de gamle, men totalt renoverede julebelysninger, i Uggerhalne.
Som den økonomiske situation er lige nu, så har vi ikke råd til at investere i flere nye julebelysninger. Derfor, og fordi en kreds af borgere i Uggerhalne synes, at de gamle julebelysninger er
så flotte, bliver de renoveret. Et antal frivillige på 5 - 10 personer har påtaget sig opgaven at
renovere julebelysningerne (helt ind til stålet) i løbet af 2013, og vi glæder os naturligvis til at
se resultatet.

✶
✶

Med julehilsen og
med ønsket om et godt nytår
Ole Peter Jakobsen

Fastelavn er mit navn!!!
Da Grindsted hallen er udlejet både lørdag og
søndag i fastelavnsweekenden, har vi været nødt til
at flytte vores fastelavnsdag til

Søndag, den 17. februar kl. 14 - 16.30
Vi håber, at I vil tage fastelavnstøjet på endnu engang
og samtidig fejre starten på vinterferien.
Underholdning kl. 15

Pris pr. barn incl. slikpose,
fastelavnsbolle og sodavand 30 kr.
Forældre og bedsteforældre gratis adgang.
Kaffe, te, sodavand og fastelavnsboller kan købes i boden.
Der er præmier til kattekonger og dronninger
samt til bedst udklædte pige og dreng.

Med ønske og håb
om et godt nytår

Vi ses!!!

Borgerforeningen

Ole Peter Jakobsen
formand

Læs mere på www.hammernyt.dk
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fra DIT samråd

Først vil jeg gerne have love til at ønske alle et godt nytår!
Ungeudvalget:
Her arbejder man p.t. med et temamøde omkring børn og unge i
vort lokaleområde.
Skolen og skolebestyrelsen og hermed børnehaven og dus 1 og
2, idrætsklubberne, dagplejen og FDF har alle givet tilsagn om at
være med til en temaaften først i det nye år.
Her vil vi sætte fokus på hvilke tilbud vores børn og unge har eller måske mangler, herunder samarbejdet mellem de forskellige
organisationer.
Vi glæder os til at få denne drøftelse.
Der har været et ønske om en skatebord-rampe ved vores nye
multibane. Ungeudvalget har søgt om midler til en sådan rampe
og vi afventer svar.
Ungeudvalget har forsøgt via dialog med Aalborg kommune, at
få opnormeret vores ungdomsklub således, at der kunne blive 2
åbningsaftner hver uge. I 2012 fik klubben nogle ekstra penge til
at lave nogle flere aktiviteter for, men vi har fået afslag på flere
åbningstimer end den nuværende ugentlige i 2013.
Projekt Hammer Bakker
De 6 samråd omkring hammer Bakker har etableret dette projekt.
Der er nedsat en styregruppe med repr. fra disse samråd og der
er valgt en formand. Projektet får nu støtte fra Aalborg kommune m.fl. til de aktiviteter der afvikles. Se herom på vores hjemmeside: www.oplevhammerbakker.dk,
Først i det nye år har projektets 3 arbejdsgrupper: Sundhed, Natur og Historie bedt Aalborg kommune om et møde, idet der i
2012 er fremkommet mange ønsker, som vi nu må have afklaret!

Byudviklingsudvalget:
Vi har haft en snak med stadsgartneren og et par af hendes folk
omkring vores gadekær.
Det har vist sig, at renovering af gadekæret trækker ud. Dette
skyldes at der er et massiv bestande af Japansk Pilurt. Denne
plante er uønsket i den danske natur. Kommunen har derfor forsøgt at bekæmpe pilurten ved hjælp af uv sikker plastafdækning.
Processen har taget lang tid uden p.t. at være afsluttet.
Efterhånden som pilurten forsvinder, vil kommunen fjerne afdækningen så indgrebet virker mindre markant. Der er p.t. efterplantet på en del af det tidligere afdækkede område.
Der arbejdes også på at forbedre indsynet til gadekæret ved at
beskære opvæksten ud mod Espelunden.
Samrådet og borgerforeningen har overfor stadsgartneren udtrykt et ønske om, at lave en lille indvielse af området når dette
er helt færdigt.
Byudviklingsudvalget har længe arbejdet med ønsker om flere
udstykninger i vores byer. Årsagen hertil er, at vi i Samrådet ønsker at vores byer skal udvikle sig. Vi har derfor haft et par møder
med repr. fra Teknisk forvaltning og har efter aftale fremsendt
vores ønsker herom til Teknisk forvaltning, således at disse kan
blive medtaget i den kommende kommuneplan.
Det drejer sig primært om, at få accept af udstykninger af nye
parceller syd for Tranevej
Processen omkring den forventede besparelser på Metrobus 1
(vedr. Grindsted og Langholt)
Det har været en spændende og heftig proces, som vi har valgt
at køre sammen med Langholt samråd (fælles problemstilling).
Da vi fik kendskab til kommunens forslag til besparelser på vores busdrift tog vi kontakt til daværende fungerende borgmester
Thomas Kastrup-Larsen og efterfølgende til fungerende råd-

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Samrådet arbejder for, at vores lokalområde er et aktivt og godt sted at bo og her er der heldigvis
mange andre org. som f.eks. Borgerforeningen og idræts-foreningerne, skole, inst. m.fl. der gør et stort
arbejde. Samrådet forsøger at koordinere tingene overordnet og tage dialogen herom med kommunen.

mand Hans Henrik Henriksen, hvor vi gav udtryk for vores utilfredshed, samt bad om at få en dialog med kommunen omkring
de forventede besparelser.
Efterfølgende har der været underskriftindsamlinger i både
Grindsted og Langholt, vi fik bragt flere artikler i ugeaviserne om
vores utilfredshed med de foreslåede besparelser.
Efter første behandling i byrådet reducerede politikkerne den
forventede besparelse med 50 %. Primo oktober skrev vi til
samtlige politikere i udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, omkring vores utilfredshed.
Vi aftalte med kommunens embedsmænd et møde (den dialog
som vi havde bedt om) og før dette blev afviklet, havde vi indkaldt
til et formøde med repr. fra Langholt og Grindsted/Uggerhalne.
På det efterfølgende møde med kommunens embedsmænd, udtrykte vi et klart ønske om at bibeholde både aften- og weekenddriften.
Vi gik fra mødet med den forventning, at der ikke blev rørt ved
afgangene i dagtimerne og at aften og weekenddriften skulle

fortsætte ved hjælp af en minibus, der skulle køre i timedrift.
Bussen skulle så koordinere sine afgange med metrobus 1. ved
Vodskov Kirke.
Vi har fået bekræftet, at kommunen fortsat arbejder ud fra denne
plan.
Vi siger tak for opbakningen omkring denne proces!
Trafiksikkerhed
Aalborg kommune har indkaldt samrådene til et møde omkring
trafiksikkerhedshandlingsplanen for hele kommunen her i jan
2013. Der deltager 2 repr. fra Samrådets Cykelstiudvalg her.
Med venlig Hilsen
Ole Schwarz
Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne

?

Bliver der en sommerfest i 2013
Som det blev nævnt i forrige Hammernyt, så er der mulighed for et nyt udvalg at hente inspiration i det materiale,
som tidligere sommerfestudvalg har opbevaret. Materialet,
d.v.s. ringbind og USB-stik, befinder sig i kældereni Hammer
Sognegård, og det kan udleveres ved at henvende sig til :

Morten Skjollander - tlf. 29886038 eller
Ole Peter Jakobsen - tlf. 30286815
NB. Husk deadline for Hammernyt 5/4 2013

Læs mere på www.hammernyt.dk
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- en ordentlig bank

DK’
s
bedste
rådgivning
Vi siger JA til
en god forretning
for 3. år i træk

- en ordentlig bank

... og NEJ til
Se mere omprojekter
os på www.noerresundbybank.dk
tvivlsomme

NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00 · www.noerresundbybank.dk
NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00
Se mere om en ordentlig bank på www.noerresundbybank.dk




__både til den__
__både til den__
___kvalitets-_______
___kvalitets-_______
__bevidste
pige_
__bevidste
og til boligen pige_
og til boligen

MANUFAKTUR
MANUFAKTUR
GARDINER
ApS
GARDINER
ApS
Vodskovvej 30, Vodskov

Vodskovvej
30, Vodskov
Tlf. 9829
3057 - Fax.
9829 4262
Tlf.
9829 3057 - Fax. 9829 4262
E-mail:
cornelius@vip.cybercity.dk
E-mail: cornelius@vip.cybercity.dk

Vodskov
Vodskov Malerforretning
Vodskov Malerforretning
ApS
Malerforretning
ApS
Kristian Larsen
Kristian
Larsen
malermester
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Larsen
malermester
Alt malerMalermester
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Tlf. 98 29 33 80

v/ Ann Skindbjerg




Alt malerTapet- og
udføres
arbejde
Følfodvej
27 · 9310
Tapetog Vodskov
farvehandel
- kvalitet
udføres

farvehandel
Følfodvej 27,
Vodskov
gennem
- kvalitet


Telefon
9829
Følfodvej
27,3380
Vodskov
70 årgennem

Telefon 9829 3380
70 år


Alt
malerarbejde
udføres...
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Hundepension





Ravnstrupvej 20
9320 Hjallerup

98 28 11 92
Pasning af hunde af
alle racer og temperamenter
Læs mere på www.hammernyt.dk
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Ny hjemmeside
for Samrådet for
Grindsted og Uggerhalne
Det har været et længe næret ønske for
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne at
kunne kommunikere med beboerne i området.

Dette ønske er blevet yderligere aktualiseret af sagen om Aalborg Kommunes
planer om at indskrænke buskørsel til
Grindsted og Uggerhalne i aftentimer og i
weekend. I denne sag har Samrådet haft
et voldsomt behov for at bringe sine synspunkter frem, orientere om forhandlinger
med embedsværk og politikere og fortælle om aktiviteter, som vi har foretaget for
at mindske generne for buspassagerer.
Vi har et glimrende samarbejde med lokalpressen, men har ofte et behov for
”her-og-nu-kommunikation”. Det kan en
hjemmeside i høj grad klare. Samrådet har
derfor i samarbejde med en lokal Web-udvikler og Borgerforeningen for Grindsted,
Uggerhalne og Omegn udviklet en hjemmeside, som både indeholder en nyheds-

Læs mere på www.hammernyt.dk

del og en informationsdel
Vi har samlet en række informationer om
byerne, om foreninger i nærområdet, om
erhvervslivet og om vore institutioner og
naturligvis om os selv. Du kan finde adskillige årgange af bladet HammerNyt og
Kirkebladet og i aktivitetskalenderen få et
overblik over møder og aktiviteter i området. Men kig selv på hammernyt.dk og bliv
informeret!
”Vi har store forventninger til, at den nyudviklede hjemmeside på kommunikationssiden mindst kan bringe os på omdrejningshøjde med vore samrådskolleger i
Aalborg Kommune”,
udtaler2.Samrådets
En stolt nummer
formand OleFoto:Rallycross-info.dk
Schwarz. ”Det er vigtigt for
en paraplyorganisation som vores, at vi lø-

Læs mere på www.hammernyt.dk

bende kan give en status på de projekter,
som vi arbejder med, samtidig med, at vi
har en platform, hvor beboerne, herunder
også potentielle beboere, kan finde aktuelle informationer om de mangeartede aktivitetsmuligheder, som vores lokalsamfund, her i kanten af de smukke Hammer
Bakker, kan tilbyde borgerne. Vi ser frem
til, at borgerne vil bruge hjemmesiden flittigt og imødeser yderst gerne feed back
på dens anvendelighed,” understreger Ole
Schwarz.
Samrådets Projekt ny Hjemmeside,
Bendt Grønborg, Bo Thomasen,
Ole Dahl og Poul Dahl.
Grindsted december 2012

Hammer Nyt

22

�

Grindstedmesterskaber
2010
BBadminton
Grindstedmesterskaber
2010
adminton
Vil du være med
Pris til årets

gode og smukke
byggeri og det
gode byrum

til at udpege
årets gode og
smukke byggeri
i Grindsted og
Uggerhalne så
læs videre og
se hvordan.
6 HammerNyt
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Grindstedvej
4,
Grindstedvej
Uggerhalne,4,
Uggerhalne,
Uggerhalne,
9310 Vodskov
9310
Vodskov
9310
Vodskov
Tlf. 9828
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Tlf.
9828
Tlf. 9828 6133
6133

Væ rksted
Væ
Væ rksted
rksted

Din
lokale hvidevarereparatør
Din
Din lokale
lokale hvidevarereparatør
hvidevarereparatør
Annoncer

Vognmand
Vognmand
Vognmand

• Den gode renovering.
God og smuk renovering af ældre værdifulde bygninger, der bidrager til at bibeholde og gerne genskabe de kvaliteter, der
ligger i den oprindelige, men nu afdæmpede landsbyarkitektur. Et renoveringsprojekt kan være at tilbageføre et byggeri til
det oprindelige, men også et projekt, hvor
der tilføres moderne kontrastskabende
elementer.

Et eller flere af nedenstående kriterier til
præmiering af Smukt og Godt Byggeri og
det Gode Byrum skal opfyldes:

Forskønnelsesudvalget er en projektgruppe, som Samrådet for Grindsted
& Uggerhalne nedsatte i 2011. Det
er Forskønnelsesudvalget, der har
fostret ideen med at indstifte prisen
”Årets Smukke Byggeri og det Gode
Byrum”.
Forskønnelsesudvalget:
Margit Plougstrup
Marianne Ellersgaard
Jørn Toldbod
Ole Kjær
Poul Dahl

• Den gode arkitektur.
Gode og smukke nybygninger opført i
Grindsted og Uggerhalne (Kinnerup). Bygninger, som passer ind i landsbymiljøer og
som er med til at fremhæve deres egenart netop som landsby. Her vil bygninger,
som er innovative også klimateknisk og
som kan tjene som et godt eksempel til
efterfølgelse, opnå en fortrinsstilling ved
bedømmelsen.

• Det gode byrum.
Andre anlæg og projekter, som på en god
og smuk måde tilfører vore landsbyer
rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse.
Det kan være et samlende ”torv”, værested, andre spændende aktivitetsrum; det
kan også være identitetsskabende kunst,
herunder kunstnerisk udsmykning i forbindelse med byggeri og anlæg i byerne. Her
er der bl.a. tænkt på byernes beliggenhed
på kanten af Hammer Bakker og fladen op
mod Jyske Ås.
• Det smukke haveanlæg.
Vi ønsker også at præmiere den smukke
forhave, som vender ud mod de to byers
hovedstrøg: Grindstedvej, Uggerhalnevej

og Espelunden og som derved er med til
at den forbipasserende får et positivt indtryk af byrummet.

Niels Chr. Skindbjerg
Skindbjerg

Indstilling
Byernes borgere kan indstille projekter,
som opfylder en eller flere af ovenstående
kriterier til præmiering.
Projekter skal være afsluttet inden for det
seneste år. Du skal indsende dit forslag
med en kort begrundelse, eventuelt bilagt
foto til:
Ole Kjær, Tranevej 28, Grindsted, 9310
Vodskov (okjaer@okjaer.dk ).
Vi skal have dit forslag senest den 1. marts
2013.

Udlejning
containere
Udlejning
Udlejning af
af åbne
åbne containere
containere

Ud fra de indkomne forslag udvælger komiteen det projekt, der skal præmieres.
Præmieringen sker i forbindelse med
Samrådets årlige ordinære generalforsamling i april 2013.
Vi ønsker at sige forslagsstillerne tak og
sætter nogle flasker vin på ”højkant”. Vi
trække lod blandt indsenderne.
Navne på de udtrukne vil ligeledes blive
offentliggjort ved generalforsamlingen og
på hammernyt.dk.

B jar ne H ansen

Forskønnelsesudvalgets
aktuelle opgaver/projekter:
Etablering af Byporte E jendomsmæglerfirma
Pris for det smukke byggeri
Mosens genopretning
Kunst i byrummene
Affaldskurve ved busholdesteder
Vodskovvej 40 A,
Fjerne hæk på Espelunden ned mod
Vodskov
Gadekær, så Gadekæret bliver synligt
Tlf. 9829 2277
for forbipasserende
2454
Få Aalborg Kommune tilFax
at 9829
vedligeholde rundkørsel nord for Uggerhalne
Forskønnelsesprojekter i byrummene.

Lej
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v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN

ApS
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Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har
sat fokus på Grindsted og Uggerhalnes
forskønnelse. Rådet har derfor besluttet
at indstifte en pris til årets gode og smukke byggeri og det gode byrum.
Samrådet ønsker med sin pris at sætte fokus på at fremme godt og smukt byggeri i
landsbyerne; byggeri som passer ind i vore
landsbymiljøer for herigennem at anspore
borgerne til at gøre det samme og dermed
bidrage til, at det er attraktivt at bosætte
sig i vore landsbyer.
Men også at have fokus på det, vi kalder
det gode byrum. Her tænker vi både på anlæg og projekter, som på en god og smuk
måde tilfører vore landsbyer rummelighed
af fælles karakter og dermed bidrager til
byernes forskønnelse og på smukke haveanlæg, som binder have og hus sammen til en helstøbt enhed. Haveanlægget
skal vende ud mod hovedfærdselsårerne
i Grindsted og Uggerhalne, så forbipasserende kan se hvor pænt det kan gøres og
tænke, her vil jeg gerne bo!
”Men, vi skal være mange om at pege på
en vinder”, siger Samrådets formand, Ole
Schwarz. ”Derfor beder vi interesserede
borgere indsende forslag med en kort begrundelse”.

v.v.HENRIK
PETERSEN
HENRIKBISLEV
BISLEV og
og KRISTOFFER
KRISTOFFER PETERSEN
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DVD’en
DVD’en

AA PORTMONTAGE
––
PORTMONTAGE GRINDSTED
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K
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SALG OG SERVICE
SALG OG SERVICE

Dengang og Sidenhen

Reparationer af alle former
Reparationerfor
af porte
alle former
i aluminium og stål,
for
porte i aluminium og stål,
hejse-, skyde- og foldeporte
hejse-, skyde- og foldeporte

kan bestilles ved at sende en
kan bestilles ved at sende en
email til Rikke Pedersen:
email til Rikke Pedersen:
rix_nice@hotmail.com
rix_nice@hotmail.com
eller ringe på tlf. 29 29 61 44
eller Pris:
ringe100,på tlf.
kr.29 29 61 44
Pris: 100,- kr.

Salg og service på portautomatik
Salg og service på portautomatik

Check GIF's nye
Check GIF's nye
hjemmeside:
hjemmeside:
www.grindsted-if.dk
www.grindsted-if.dk
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Redigering og teknik: Rikke Pedersen

Uggerhalnevej 17, Grindsted,
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Uggerhalnevej 17, Grindsted,
telefon 9828 6028
Ombetrækning af moderne/antikke
møbler

Håndværksmæssig kvalitet
fra
fagmanden. -afStort
udvalg i møbelstof
Ombetrækning
moderne/antikke
møbler
Håndværksmæssig kvalitet
Egne
sælges
fra modeller
fagmanden.
- Stort udvalg i møbelstof

Uforbindende tilbud gives
Egne modeller sælges
Uforbindende tilbud gives

GSK Gymnastik

Status fra
gymnastikken
Ja, så er halvdelen af sæsonen ved at være gået og det er som meget
andet gået stærkt.
Alle hold er godt i gang , der er plads til flere børn på børneholdene.
Gymnastikforeningen er gået i gang med tiltag for at se, om vi kan få flere
med, så hold øje med opslagstavlerne i DUS´erne, hallen og infotavlen i
byerne.
Især Cheerleading vil gerne have flere unge på 12 år og derover, da det er
meningen, at de skal til DM i Cheerleading i Frederikshavn her til marts.
December er en hyggelig tid og travl tid. Her har gymnastikken været
præget af juleafslutninger på de forskellige hold. Voksenholdene startede
den 5. december med afslutning i Sportscaféen, desværre var der ikke så
mange fremmødte (24 mod 30 de andre år), det afholdt dog 		
ikke de fremmødte i at have en hyggelig aften.
Herefter var det forældre/barn holdet, der valgte at holde deres afslutning allerede den 8. december og ikke som annonceret den 22. december,
holdet var enige om denne beslutning og de havde en hyggelig formiddag.
De sidste afslutninger var 18. og 19. december. Tirsdagsmotionsholdet
holdt afslutning tirsdag formiddag og om eftermiddagen var det børnenes tur. Her fik de æbleskiver og saftevand/sodavand og det synes de er
vældig hyggeligt og en tradition, de ikke synes, vi skal lave om på. Det var
ikke mange, der kunne spise aftensmad. Der var kaffe/te til forældrene.
Det samme gentog sig onsdag eftermiddag med Fræs og Cheerleading.
Det næste store arrangement bliver forårsopvisningen søndag den 17.
marts kl. 14.00 i Grindstedhallen, så sæt allerede nu kryds i kalenderen
ved denne dag.
Dette arrangement kan ikke løbe af stablen uden frivillig hjælp, her er der
for lidt hænder i bestyrelsen.
Skulle du have tid og lyst til at hjælpe os, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, du kan se, hvem vi er på www.grindstedsportsklub.dk/
gymnastik/bestyrelse.
Det vi bl.a. mangler hjælp til er: bage boller og kage, hjælp i køkkenet både
før og under opvisningen, assistere i salgsboden, skaffere til opfyldning i
salgsboden, opsætning af borde, sælge lodder og uddele gevinster osv.
at skrive på, hvad man evt. vil hjælpe med. Hvis du f.eks. gerne vil være i
salgsboden behøver det ikke at være under hele opvisningen, men evt. ½
-1 time, vi skal nok tage hensyn til dig, hvis du har barn/børn, der deltager
i opvisningen.
Er du interesseret så kontakt os jo før jo bedre,
det vil lette vores planlægningsarbejde.
Susanne Madsen,
GSK gymnastik
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Cykelstiudvalget har siden
2008, hvor Kommunen for
meget små midler kunne
have etableret cykelsti i
forbindelse med nedlægningen af fjernvarmerør,
arbejdet ihærdigt på at få
en cykelsti på den livsfarlige skolevej for vore børn,
65-70 stk, der bruger
Vodskov Skole.
Vi har fremsendt dokumentation for vejstrækningens fejlagtige
placering i cykelstiplanen 2009, og har gennem forskellige arrangementer forsøgt at påvirke politisk.
Vi arbejder fortsat intenst for cykelstien på Vodskovvej fra Uggerhalne til Vodskov by.
Vi har på det seneste fået større opbakning fra såvel Grindstedsom Vodskov skolebestyrelser og ikke mindst fra træningsenheden Attruphøj, der vil kæmpe for en handicapvenlig cykelsti, som
vil gøre det muligt for deres beboere at transportere sig selv til
Vodskov i kørestol og på 2 personers cykel.
Derfor har vi afholdt et nyt møde i Sognegården med repræsentanter fra Aalborg Kommune Trafik og Veje.

Efterlysning!!!
Vi efterlyser ejeren af et sæt nøgler fundet lørdag
den 29. december ved postkassen i Kornelparken
66.
Som det kan ses på billedet er der 4 nøgler.
En bilnøgle hvor der står: JMA. - TOYO 16P.
En hoveddørsnøgle JMA RU 90, en JMA RU 4D og
en Mister minit 39.
Hvis nogen vil kendes ved nøglerne,
kan de henvende sig til Britt Andersen i
Kornelparken 66. Britt træffes på tlf. 30 28 64 73

Læs mere på www.hammernyt.dk

Mødets formål var ud over dialog og synliggørelse at være på
forkant i forbindelse med udarbejdelsen af den nye cykelstiplan
2013. Der blev fra alle sider argumenteret for, at denne livsfarlige
skolevej nu bliver opprioriteret. Et godt møde, men det bliver et
langt sejt træk, hvis vi ikke kan få større politisk forståelse.
Vi må konkludere, at der i cykelstiplanen 2009 ud af 19 prioriterede cykelstier i landområdet i den forløbne periode, kun er udført 1 cykelsti, hvilket på trods af krisetider forekommer som en
nedprioritering af cykelstier i det hele taget.
Derfor - Grindsted-Uggerhalne beboere må vi i dette valgår alle
kæmpe for større politisk forståelse for etablering af cykelsti
på denne livsfarlige skolevej, der samtidig vil være en god sund,

Kontakt
Hammernyt
hvis du har en
god artikel
til bladet.

grøn cykelforbindelse til faciliteter i Vodskov.
En cykelsti mellem Grindsted og Uggerhalne er også et stort ønske.
Den er ikke nævnt på cykelstihandlingsplanen 2009 og kan kun
etableres som et lokalt projekt.
Det er et projekt, som vi også arbejder ihærdigt på.
Bendt Grønborg

Materiale fra og om lokalområdet modtages med kyshånd.
Har du en god historie fra Uggerhalne, Grindsted og omegn? Sker der noget spændende
i din forening, eller kender du bare en person i lokalområdet, som er så ekstraordinær
spændende at det kunne blive en god historie? Så flyv til tasterne og send din artikel
- kort eller lang - til redaktør Connie Vorsaa
- E.mail: hammernyt@hammernyt.dk.
Husk: Der er nu mulighed for at få fotograferet til jeres foreningsarrangementer.
Tessa fotograferer med et smil - og kan træffes på tlf. 23 96 24 90
eller e-mail: Tessacharlotte@hotmail.se

Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer Menighedsråd.
Ansvarlig redaktør: Connie Vorsaa - E.mail: hammernyt@hammernyt.dk
Sats og layout: Jan Holdgaard Dissing - E-mail: hammernyt@hammernyt.dk
Tryk: NTK-Print, Dronninglund

Fotos/tekster/logoer
tilhører fotografen, forfatteren, annnoncøren.
Lov nr. 164 om ophavsret.
Hvor ingen ophavsperson fremgår,
tilhører de bladet.
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Lokale
telefonnumre
Borgerforeningen:
Bestyrelsen:
Ole Peter Jakobsen
Charley Pedersen
Anders Clausen
Bo H. Thomasen
Lajla Gregersen

30 28 68 15
98 28 61 21
28 24 62 27
29 80 84 05
60 13 98 17

Grindsted-Uggerhalne Samråd:
Ole Schwarz
96 28 63 81
Menighedsrådsformand:
Jørn Toldbod
98 28 60 09
Sognepræst:
Carl Hertz-Jensen

98 25 64 16

FDF Hammer:
Kredsleder:
Gitte Hansen

41 29 65 17

Grindsted Sportsklub:
Simon Madsen,
98 28 66 88
formand
GSK Badminton:
Jens Brix
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GSK Gymnastik:
Jørn Michaelsen

98 28 61 11

Grindsted Skole:

98 28 61 34

Grindsted IF:
Per Timmermann
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GSK Fodbold:
Norman Kristiansen
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Forårsopvisn

Skolebestyrelsen:
Formand:
Jane Gamborg
98 28 67 27
Dagplejen:
Gitte Christensen

98 28 61 06

DUS:
Vibeke Henriksen

98 28 61 49

Uggerhalne Vandværk:
Jørn Toldbod
98 28 63 81
E-mail:
info.uggerhalne@dk-vand.dk
Hjemmeside:
www.uggerhalne.dk-vand.dk
Grindsted Vandværk I/S:
Ole Dahl
98 28 66 01
40 88 09 01
E-mail:
grv@grindsted-vand.dk
Hjemmeside:
www.grindsted-vand.dk

Skal du yde
førstehjælp?
Ring 112 - og
hent hjertestarteren
i Grindstedhallen,
Hammervej 90.
Den hænger i forhallen.
Hvis døren ikke er åben,
skal du blot smadre en rude.

Udgivet af
Borgerforeningen og
Menighedsrådet
Næste nummer af bladet
udkommer 27/28. april 2013.
Stof til bladet skal senest 5. april 2013
være hos redaktør Connie Vorsaa,
Kornelparken 144 i Grindsted. Tlf. 98 28 63 33.
E-mail til redaktionen:
hammernyt@hammernyt.dk

