
Kort referat fra mødet i byudviklingsudvalget + grønne områder den 25/5 2011 
Et udvalg under samrådet for Grindsted/Uggerhalne 
 
Deltagere: 

 Ole Peter Jacobsen 

 Marianne Kalør 

 Hans Stochholm 

 Claus Riber Knudsen 

 Ole Schwarz 

Kort præsentation af mødedeltagerne 

Ole S fortalte kort hvilke udvalg der p.t. arbejder under samrådet - samt hvilke tanker er der omkring dette 
udvalgs arbejde: 

Ole Peter fortalte kort om de ting borgerforeningen havde været inde omkring: 

 Festplads hvor Claus også har hjulpet (færdig) 

 Proces omkring søen (er ved at blive renoveret) 

 Fældet poppeltræ bag kirkecentret (færdig) 

 Legeplads i Uggerhalne (færdig) 

 Proces omkring BMX-bane v. Kornelparken (er godkendt ved kommunen men faldt ved nabohøring) 
Claus har også hjulpet her 

 Deltagelse i en COWI undersøgelse (fra Kølby til Hou) En undersøgelse om landsbyernes behov for 
udvikling 

 Samarbejdsprojekt vedr. oprydning/indsamling af affald – årlig aktivitet 

Ole S er af den opfattelse, at man bør udvikle byen ved: 
Udstykke flere byggegrunde til parcelhuse samt til lejeboliger 
Tung industri har vi ikke behov for - men let industri vil kunne være med til at skabe arbejdspladser i vores 
bydel (liv) 
Der var enighed om, at der bør udstykkes byggegrunde til flere parcelhuse men også gerne til lejeboliger - 
hvis der er behov? Der kunne være et ønske om større parceller. 
Kommunen ville kunne udnytte denne udvidelse, idet skolens kapacitet ikke er brugt 100 %. 
Spørgsmålet omkring børnepasning (dagpleje/børnehave-kapacitet blev også nævnt) 
 
Hans havde medbragt oversigtsplaner over Grindsted og Uggerhalne der gav et godt overblik over 
mulighederne. 
Der var enighed om at der burde kunne udstykkes syd for Tranevej samt vest for 
ungdomsklubben/børnehaven 
 
Marianne havde medbragt kommunens planstrategi for 2011, hvori der står noget om hvilke ting Aalborg 
kommune gerne vil fremme (opprioritere).  
Marianne tilbød at lave et oplæg til kommune i forhold til kommunens Planstrategi 2011 – hvilket så vil 
være starten på vores dialog med kommunen. 
Forslag skal være fremsendt til kommunen inden den 10/7- men grundet ferie lovede Marianne at sende 
forslaget ud, til høring, inden den 15/6.  Hvis dette gav anledning til mange spørgsmål/drøftelser vil Ole S 
indkalde til nyt møde inden den 25/6 – Hvis der var enighed om forslaget, ville Ole S indsende dette på 
samrådets vegne til teknisk forvaltning. 
 



Andre projekter: 

 Ole S havde udarbejdet et udkast til et projekt ”Hammer bakker” – hvor der er langt op til at 
Vodskov, Vestbjerg og Grindsted/Uggerhalne fælles skulle lave dette projekt. Formålet er at 
Hammer Bakker kunne blive gjort endnu mere attraktivt. På denne måde vil Aalborg kommune og 
byerne omkring bakkerne blive gjort mere synlige.   
Målet er at få flere tilflyttere gjort interesseret i de områder der ligger omkring Hammer bakker 
Der kom i forbindelse med dette projekt forslag til kondiaktiviteter, naturvejlederaktiviteter, 
renovering af regional cykelsti, samarbejde med hjerteforeningen, udbygning af bålpladser og 
andre aktiviteter i bakkerne (Aalborg kommune havde iflg. Claus udarbejdet en undersøgelse 
herom for nogle år siden) 
Der var kendskab til at der i Dronninglund storskov var lavet sådanne aktiviteter 

Aftaler: 

 Marianne udarbejder oplæg til Teknisk forvaltning vedr. vores overordnede tanker omkring.  

 Ole s sørger for at dette oplæg bliver fremsendt til forvaltningen inden 10/7 

 Ole Peter vil finde papirerne frem vedr. COWI undersøgelse og låne Marianne disse 

 Ole Peter vil spørge Holm om hans vurderings af yderligere behov for lejeboliger i vores bydel 

 Ole S arbejder videre med projekt ”Hammer bakker”. Byudviklingsudvalget vil senere blive gjort 
aktivt i dette arbejdet – Dette vil ske når der er lavet samarbejdsaftale med de andre samråd. 

 Hans ville undersøge hvilke arealer i bakkerne der var ejet af Aalborg kommune 

 Trafikregulering (nedsættelse af hastighed). Cykkelstiudvalget arbejder med denne problemstilling 

Andre drøftelser: 

 Der bør opsættes affaldsstativer ved busstoppestederne samt til hunde høm-hømmer ved nogle af 
indgangsvejene til skovene – Ole Peter vil sørge for at borgerforeningen vil drøfte denne 
problemstilling - igen 

 Forslag til en hundeskov – Kan etableres i forbindelse med projekt Hammer bakker eller på nogle af 
engarealerne ved Grindsted (tages op senere) 

 Forslag om etablering af et forsamlingshus/medborgerhus – Ideen havde været oppe før, hvor det 
blev vurderet til, at være for vanskeligt, grundet økonomien (dyrt). 

 BMX-banes placering tages evt. op senere, hvis der er ønske herom (ungeudvalget/kornelparken) 

Næste møde: 
Ole indkalder udvalget igen ult. august/primo september, hvor der gerne skulle være nyt fra vores kontakt 
til kommunen og projekt ” Hammer Bakker” 
 
Referent:   
Ole Schwarz 


