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Emner vi har drøftet med stadsgartner Kirsten Lund Andersen, parkforvalter Thomas Lam Kilde og projektleder 
Lars D. M. på mødet den 27/11 kl. 12.00 i SportsCafèen i Grindstedhallen. 

Her er nogle af de emner, vi drøftede og deres resultater: 

Cykelsti-problemstilling (faseinddeling) 
Hvad har vi af ønsker 
Hvad har vi gjort 
Resultat: Skal drøftes med Trafik & Veje, Henrik Nyrup. KLA pegede dog på, at der for ruter i rekreative områder 
ville være flere muligheder for tilskud. 
 
Udstykningsplaner (området øst fra Tranevej har en 1. prioritet) + indvielse af det nye gadekær, Mosen kommer 
under forskønnelsesudvalget 
Hvad har vi af ønsker 
Hvad har vi gjort 
Resultat: 
Skal drøftes med Plan & Byg. KLA understregede, at der i 2013 udarbejdes en hovedplan for udstykninger mm. 
Denne plan skal politikerne beslutte og i 2014 vil den blive konkretiseret med bl.a. konkrete udstykningsplaner.  
KLA pegede på at der et vist fokus på alternative boformer. 
Status på gadekæret er kort, at det er pileurten, der er problemet. Meget vanskelig at bekæmpe, når der ikke må 
bruges pesticider. ½ meter rodnet i måske en meters omkreds eller mere. Kan ikke sige, hvornår plasten kan 
fjernes. Derfor endnu ikke fastsætte genindvielsesdato. Thomas skriver en lille artikel til HammerNyt og 
hammernyt.dk om sagen 
 
Trafik i gennem byen (fartdæmpende foranstaltninger) 
Hvad har vi af ønsker 
Hvad har vi gjort 
Resultat:  
Skal drøftes med Trafik & Veje, Henrik Nyrup. 
 
Forskønnelse (byporte, mosen, rundkørslen nord for Uggerhalne, fjerne hæk foran gadekæret mod Espelunden ) 
Hvad har vi af ønsker 
Hvad har vi gjort 
Resultat:  
Byporte skal drøftes med Trafik & Veje, Henrik Nyrup. KLA lød ikke videre entusiastisk, og pegede på, at plantning 
af træer næppe vil nyde fremme. Pegede på, at der er en kunstforening i AK, som Anne Dorthe Krogh er formand 
for, her kan måske hentes kunstinspiration. 
 
Mosen: Lang debat herom. Søen bliver ikke større. Planlægger at få ny forpagter, som skal sætte kreaturer på 
området til afgræsning, så området kan bevare/komme tilbage til en eng/kær-lignende status. 
Får kan ikke gå på området, da det er for vådt. Lokale indsigelser fra naboer, er bange for insekter! Lovmæssigt 
kan AK sætte kreaturer ind. Erfaring fra mange lignende steder viser, at naboer bliver glade for det liv kreaturer 
skaber og at området holdes i en ”naturudvikling”. I den sidste ende er det Miljø, der skal give tilladelsen til, at der 
sættes dyr ud på området og i øvrigt godkende det, der er sket. 
Vil gerne indgå i samarbejde med Samrådet ved Ole Kjær om ”indretning” af området: Låger i hegnet, 
bord/bænk(vi skal nok sætte det op sagde KLA!) ved søen, så beboere i Grindsted kan besøge området. Dog skal 
hunde i snor!! 
Poul sørger for, at Thomas og Ole K bliver bekendt med hinanden 
Lars finder status på hulvejen, hvem ejer etc. 
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Rundkørsel nord for Uggerhalne: Er ikke med i den renovering af rundkørsler nord og syd for Vodskov. Thomas vil 
prøve at få den med i den pågående renovering.  
 
Fjerne hæk foran gadekæret mod Espelunden: Som jeg forstod, vil Thomas fjerne hæk og busker op mod 
Espelunden. Vi må se, hvad han skriver i sit referat. 
 
Foreninger i byerne (Sportsplads - kommunen passer denne), (Festpladsen - borgerne passer denne), 
Affaldsbeholder ved alle busstoppesteder / til hunde ved skoven, Multibanen (kunstgræs- belægning). 
Sikkerheden på byens legepladser samt vedligeholdelse 
Hvad har vi af ønsker 
Hvad har vi gjort 
Resultat:  
Affaldsbeholder ved alle busstoppesteder. Poul tæller hvor mange, der mangler og hvor og orienterer KLA, som 
vil sørge for, at rette myndighed får besked. 
Affaldsbeholder til hunde ved skoven: Nej tak siger KLA; AK fjerne efterhånden den slags driftsopgaver.  
Multibanen: Kunstgræs- belægning. KLA siger, at denne opgave ikke prioriteres. Er for dyr både i indkøb og i drift.   
Sikkerheden på byens legepladser samt vedligeholdelse: Opgaven med det overordnede opsyn/sikkerhed ligger 
hos KLA. Konkrete forslag til fornyelse/vedligehold er der penge til siger KLA. AK skal have forslag. Ole S. 
orienterer Claus Riber Knudsen og Steen Ovesen herom 
 


