Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Byudviklingsgruppen
Referat fra mødet i byudviklingsgruppen den 5/9 2012
Til stede:
Hans Stochholm
Marianne Kalør
Ole Peter Jacobsen
Ole Schwarz
Afbud fra: Claus Riber Knudsen
Fraværende: Bendt Grønborg
Vi havde en kort snak om, hvor vigtigt udvalgene under samrådet er, i forbindelse med at bevare folks
interesse for at bo i vores bydel. At selvom politikkerne d.d. siger, at de ikke vil nedlægge skoler, så vil
økonomien på lidt længe sigt gøre det nødvendigt og så er det vigtigt at vi allerede nu kæmper for at få
udviklet vores by, det gælder både med hensyn til flere parceller, cykelsti og forskønnelse af vores by og
fokus på vores naturskønne nabo = Hammer Bakker og endelig at vi sørger for at der er tilbud til borgerne,
herunder børn og unge.
Vedr. mulighed for udbygning - er der fortsat flere muligheder:
Nye landbrugsparceller nord for Hammervej.
Arealet ligger uden for vandindvindingsplanerne, så der er mulighed.
Ole Peter taler med Arne Sandager herom. ( dette er ikke udvalgets første prioritering)
Thise mejeri – skulle have solgt arealet til Morten Sudergaard.
Ole Peter kontakter Sudergaard for at få dette bekræftet og i bekræftende fald hvad man ønsker at bruge
arealet til.
Hans Stochholm har talt med Torsten omkring det areal der ligger nord for Kornelparken. Torsten virkede
ikke specielt interesseret i at lave udstykning (der er lavet lokalplan for området).
Arealet syd for Tranevej har Mads Jul solgt til Claus Carlsen.
Ole Peter har kort talt med Claus der ikke var afvisende overfor en udstykning.
Ole Peter vil med det kortmateriale vi p.t. har få drøftet mere konkret om Claus selv vil udstykke eller?
Dette er udvalgets første prioritering!
Hans Stochholm vil lave kort /rids over det område vi gerne vil have udstykket syd for Tranevej
Arealet ligger uden for vandindvindingsarealet og skovgrænsen.
Hans Stochholm tager også kontakt til Nørresundby antenneforening, der ejer et stykke at området
(skoven).
Marianne udarbejder udkast til skrivelse til kommunen omkring vores ønsker.
Ole Peter og Hans giver hurtigt tilbagemelding, hvorefter Marianne lavet endelig skrivelse, som Ole sender
til følgende personer i Aalborg Kommune:
Direktør Peter Mikkelsen, Rådmand Thomas Kanstrup og arkitekt Henrik Kristiansen.
Referent: Ole Schwarz (tovholder)

