
Dagsorden og referat fra mødet den 14/9 i udvalget for byudvikling og grønne 
områder – under Samrådet for Grindsted og Uggerhalne 

Deltagere: 
Hans Stochholm 
Claus Riber Knudsen 
Ole Schwarz 
Afbud fra: 
Marianne Kalør 
Ole Peter Jacobsen 
 

1. Godkendelse af det sidste referat (25/5) 
Ole Peter mangler at aflevere papirer fra COWI undersøgelsen 
Ole Peter mangler at give tilbagemelding vedr. Holms interesser i at bygge 
yderligere til udlejning 
Aalborg kommunes arealer i Hammer Bakker fremgår af oversigtskort 
fremsendt af Claus 

2. Tilbagemelding på skrivelse til kommunen (Teknisk forvaltning). 
Den som Marianne lavede før sommerferien (er tidligere udsendt til hele 
bestyrelsen) 
Vi har modtaget bekræftelse på at brevet er modtaget – men ikke mere - 
hvad gør vi nu? 
Vi vil kontakte forvaltningen og sige at vi gerne vil i dialog med dem nu = 
konkret mødedag! 

 
3. Forslag fremsendt af Poul Dahl (Navne på stier i Hammer Bakker samt 

renholdelse af busstoppested v. Ringdrosselvej) 
Navne på stier i Hammer bakker – overdrages til ”projekt Hammer Bakker” 
Vedligeholdelse af arealet ved busstoppested v. Ringdrosselvej – tages op ved 
møde med kommunen 
 

4. Forslag om opsætning af ”hundeposer” /skraldespande v. indgange til 
skoven 
Hvis der skal sættes stativer op med hundeposer, er det sikkert noget 
samrådet må betale for, evt. få dem sponseret. Aalborg kommune er ved at 
nedtage sådanne stativer. Folk må selv bortskaffe poser med indhold! 
 

5. Dialog med kommune vedr. udstykning af nye parceller  



Vi drøftede fortsat mulighed for udstykning af parceller på arealet syd for 
Tranevej samt landsbrugs-parceller vest for børnehaven (i forlængelse af de 3 
nye parceller eller ved gården nord for Kornelparken). 

 

6. Vedligeholdes og udbygning af ”gadekæret”. 
Claus har haft kontakt til kommunen og vil undersøge sagen nærmere. 
Kommunen er ved at oprense søen og er ikke færdig. 
Samrådets plan er at få etableret et ”åndehul” med borde og bænke samt at 
området bliver vedligeholdt (græsset slået af kommunen). 

 
7. Projekt Hammer Bakker   

Hans havde lovet at finde ud af hvor meget af Hammer Bakker, der er ejet af 
Aalborg kommune – af den rapport som Claus har fået fat på (tak), fremgår 
det at amtet har 186 ha – hvilket jo så må være kommunens nu! 
Lions Club kunne evt. hjælpe vedr. bevarelse af statuer og mindesmærker -, 
samt beskrivelser af historiske steder. Kontakt til Hans Stochholm 

 
8. Penge til multibanen er nu på plads (idrætsforeningen har søgt). 

Ungeudvalget har fået bev. 10.000,- til borde og bænke fra Lions Club 
Anders Clausen deltager i dette udvalgsarbejde fra samrådet 

 
9.  Er vi klar til møde med stadsgartneren / teknisk afdeling? 

Ole S tager kontakt til kommunen og anmoder om et møde vedr. 
udbygningsplanerne for vort lokalområde. 
Dette vil ligge helt i forlængelse af udvalgets skrivelse til Teknik og Miljø, som 
blev afsendt før sommerferien 

 
10. Eventuelt 

Fysisk afgrænsning af vort samråd?   
Hans udarbejder kort over grænserne 

 
11. Næste møde 

Næste møde bliver når Ole S. har fundet mødetidspunkt med Teknik og Miljø. 
Deltagerne i dette møde med kommunen vil blive Byudviklingsudvalget – Ole 
spørger på samrådsmødet den 21/9, om andre udvalg har konkrete spørgsmål 
til Teknik og Miljø – da de så kan deltage. 

 
Referent: Ole Schwarz 


