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1. Orientering fra Park og Natur
På mødet med Park og Natur drøftes emner vedrørende arealer som Park og Natur ifølge de
udleverede kort forvalter.
Grindsteddammen bliver renoveret af Sundhed og Bæredygtig Udvikling i forbindelse med
et forskønnelsesprojekt af kommunens vandhuller og gadekær, projektet kører på 3. år. Søen er netop prioriteret, da den næsten er vokset til. De omkringliggende arealer, kommer
også i spil i forhold til renoveringspuljen.
Det betyder, at Park og Natur har mulighed for at fortage naturgenopretning på området.
Behovet er stærkt tiltrængt idet bjørnekloen breder sig år for år og truer engen som i øvrigt
er beskyttet ifølge naturbeskyttelsesloven.
Eftersom området i de senere år har fået lov til at stå hen, er flere borgere begyndt at deponere haveaffald i den nordlige del af området, hvilket har medført et generelt ønske fra borgere om forskønnelse af området. Hvis området hegnes ind kan vi muligvis komme problemet til livs.
Ønsket om afgræsning af arealet er ikke med henblik på at drive forretning. Ønsket om afgræsning har været i høring og er ud fra de nævnte oplysninger et forsøg på at forskønne
den rekreative værdi og fortage den nødvendige naturgenopretning for færrest mulige midler så området igen får karakter af fersk eng til glæde for flora fauna og byens borgere.
-

Samrådet bakker op omkring projektet.

2. Cykelsti – problemstilling
Samrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder for en cykelsti fra Grindsted til Vodskov via Uggerhalne. Status er en forsat drøftelse omkring processen.
Forudsætningen for det videre arbejde i Teknik og Miljøforvaltning er, at de konkrete ønsker til cykelstien fremsendes til forvaltningen. Hvis tracéet placeres i det åbne land behandles sagen af Trafik og Veje.
Samrådet foreslår, at borger og samrådet selv finansier strækningen fra Grindsted til Uggerhalne og at kommunen finansier for strækningen mellem Uggerhalne og Vodskov.
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I forhold til færdselsprojekter er der p.t. fokus på rekreative stier der tilgodeser færdsel til
fods eller på cykel. En anden mulighed kunne være at ligge tracéet gennem Hammer Bakker, i den forbindelse sendes projektet til Park og Natur.
Når projektet er fremlagt forvaltningen, bliver det afvejet hvorefter det kan implementeres i
kommuneplanen.
En mulighed er eventuelt at søge midler til projektet gennem Sundhed og Bæredygtig Udvikling.
-

Samrådet fremsender projektforslag.

3. Udstykningsplaner
Samrådet ønsker fortsat at bevare lokalområdets aktivitet og vækst. I den forbindelse ønsker samrådet at drøfte eventuelle tiltag.
-

Samrådet fremsender projektforslag til Plan og Byg i 2013, hvor oplægget afvejes i forhold til byfortætning i Grindstedområdet.

4. Trafik gennem byen
Problemstillingen fremlægges for Trafik og Veje.
-

Samrådet kontakter Trafik og Veje.

5. Forskønnelse
Samrådet ønsker at indvie færdiggørelsen af Grindsted Gadekær. Renoveringen omkring
gadekæret er endnu ikke afsluttet, hvorfor man ønsker at kende status. Endvidere ønsker
samrådet bedre indkig til gadekæret fra Espelunden.
Problemet omkring kæret er, at der forekommer en massiv bestand af Japansk Pilurt, hvilket er en uønsket art i den danske natur. Vi har derfor forsøgt at bekæmpe pilurten ved
hjælp af uv sikker plastafdækning. Processen har taget tid uden p.t. at være afsluttet.
-

Efterhånden som pilurten forsvinder fjernes afdækningen så indgrebet virker mindre
markant. Der er p.t. efterplantet på en del af et tidligere afdækket område.

-

I forhold til at forbedre indsynet til gadekæret beskæres opvækst ud mod Espelunden.
Desuden er der mulighed for at fortage en kraftig udtynding i den markerede ifølge kortet herunder. Dette arbejde prioriteres mellem andre supplerende plejeforslag i kommunen.
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Forskønnelsesudvalget ønsker en markering i form af byporte ved indfaldsvejene til Grindsted.
En byport godkendes som inventar i trafik og Veje. Anvendes rabatterne skal det ske efter
aftale med de tilstødende lodsejere.
Park og natur vil anbefale at beplantning som symbol for byporten. Alternativt kan der rettes henvendelse til Kommunens Kunstforening Anne Dorthe Krogh.
-

Samrådet kontakter efter behov.

6. Foreninger i byerne
Samrådet ønsker at fodboldmålene flyttes i forbindelse med græsslåning. Endvidere ønsker
man at kende ejerforholdene i forbindelse med skraldespande ved busstopsteder og om
der ved skraldespandene kan opsættes høm hømmere.
Multibanen ved skolen er belagt med asfalt. Da asfalten slider på bolde og knæ ønsker
samrådet et toplag som kunstgræs.
Enkelte redskaber på skolens legeplads virker slidt. Hvem fortager tilsyn på legepladser?
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-

Flytning af mål skal aftales med Kommunens Entreprenørenhed herunder Kim Tøttrup
(4085 0415).

-

Park og Natur undersøger ejerforhold omkring skraldespande.

-

Generelt udfases høm hømmere i Aalborg Kommune på grund af manglende midler til
drift.

-

Park og Natur kan ikke anbefale et toplag i kunstgræs, da materiale og driftsomkostninger er høje.

-

I forhold til tilsyn med legepladser kontaktes Kommunens Entreprenørenhed Ida Jensen (2520 2451).

Kontaktoplysninger:
Park og Natur Fællespostkasse: park.natur@aalborg.dk
Trafik og veje Fællespostkasse: trafik.veje@aalborg.dk
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