Bendt Grønborgs beretning ved Samrådets
generalforsamling 15. maj 2013

Cykelstiudvalg
Udvalget består af Lasse Breddam, Ole Peter Jacobsen, Ole Dahl, Villy Aagaard Nielsen, Poul
Dahl & Bendt Grønborg.
Udvalget har gennem 2012 og ind i 2013 fortsat sit arbejde med at få etableret cykelsti fra
Grindsted til Uggerhalne (den lille cykelsti) og fra Uggerhalne til Vodskov (den stor cykelsti).
På Aalborg Kommunes eksisterende Cykelstihandlingsplan er Uggerhalne-Vodskov-stien
placeret nederst, som nr. 19 ud af 19!! Den lille sti er slet ikke prioriteret!!
Cykelstihandlingsplanen er under revision og skal endelig politisk besluttes her i 2013.
Udvalgets opgave har helt naturligt været at gøre både politikere og embedsværk
opmærksomme på det helt urimelige i, at vore stier, der er skolevej og pendlerrute til
Vodskov, er prioriteret så lavt. De skal prioriteres op på den nye liste, meget endda!
Udvalget har med data, argumenter og et vedholdende pres på specielt embedsværket, men
også på politikerne, arbejdet på at ændre den eksisterende prioritering. Neden for har jeg
kort skitseret et udpluk de aktiviteter, vi har gennemført for at fremme vores sag.
Udvalget har bl.a.:
11. marts 2012
Haft dagligsturmøde med rådmand Thomas Kastrup-Larsen om problematikken.
28. juni 2012
Haft møde med embedsmændene Anne Marie Lautrup Nielsen og Charlotte Krogh, Trafik &
veje; fremført argumenter og fremlagt data. Referat til rådmand Mariann Nørgaard.
27. juli 2012
Svar fra Mariann Nørgaard
26. september 2012
Møde i Vodskovhallen med interessenter fra Vodskov: Vodskov Skolebestyrelse og
Træningsenheden Hammer Bakker, Attruphøj. Enige om at samarbejde om projekt cykelsti.
29. november 2012
Cykelsti-stormøde i Hammer Sognegaard med embedsmænd fra Trafik & Veje samt
Skolebestyrelser fra henholdsvis Grindsted Skole og Vodskov Skole samt Træningsenheden
Hammer bakker, Attruphøj. Atter fremført argumenter og fremlagt data.
15. januar 2013
Deltaget i Trafiksikkerheds-Workshop arrangeret af Trafik & Veje. Atter fremført argumenter
og fremlagt data.
4. februar 2013
Udvalgsmøde i Cykelstiudvalg. Vedtaget oplæg til ”Lille cykelsti” til brug for møde med
embedsmænd i Trafik & Veje.
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15. marts 2013
Møde i Trafik & Veje med embedsmænd om vores oplæg til ”Lille cykelsti”. Enig med
embedsmænd om at arbejde videre med projektet.
19. marts 2013
Workshop om den nye Cykelhandlingsplan arrangeret af Trafik & veje. Atter fremført vore
argumenter.
13. april 2013
Deltaget i debatmøde arrangeret af Dansk Cyklistforbund med toppolitikere fra alle partier.
Atter fremført vore argumenter. Fornemmede en god forståelse blandt politikere for vore
cykelstiønsker til skolebørn og pendlertrafik til Vodskov.
13. maj 2013
Sendt brev til Anne Marie Lautrup Nielsen i Trafik & Veje bilagt udtalelser fra
Skolebestyrelser i henholdsvis Grindsted og Vodskov samt fra Træningsenheden på
Attruphøj.
I brevet søger vi at opsummere, hvorfor det er så vigtigt med en cykelsti mellem
Uggerhalne og Vodskov. Et forsøg på at vedligeholde presset på Trafik & Veje til at
opprioritere vejstykket lige inden Cykelhandlingsplanen kommer i høring.
13. maj 2013
Sendt brev til politiassistent Peter Lindholdt, Vodskov for at få hans hjælp til at få
gennemført en solid politimæssig vurdering af vejstykket fra Rundkørslen Vodskov Nord til
Uggerhalne. Vejstykket er tidligere, uden besigtigelse vurderet ikke farlig cykelvej!!!!
13. maj 2013
Indkaldt til møde med embedsmænd, Trafik & Veje den 14. juni om den ”lille cykelsti” –
strækningen mellem Grindsted og Uggerhalne, som vi planlægger delvist selv at udføre.
Bendt Grønborg
Grindsted, maj 2013
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