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Side 1 
 

Lokalhistorie  

Udvalget består af Bendt Grønborg, Ole Peter Jacobsen samt Poul Dahl. 
 

Senest har samarbejdet med Cecilie Nielsen om to artikler ia. af hendes 100 års 

fødselsdag, givet anledning til, at hun har lovet mig forskelligt materiale. Bl.a. hendes 

billedarkiv og interview-arkiv. 

 

Det har også medført, at Samrådet fra Henning Bitch, Uggerhalne er blevet tilbudt materiale 
fra FDF. Det skal formentlig videre til Lokalhistorisk Arkiv i Vodskov, med hvilken der er 

etableret et godt samarbejde. 

 

Der er planlagt en række interview med borgere i vores lokalsamfund, som dels skal 

danne grundlag for indsamling af yderligt materiale dels for en ny række af artikler til 

publicering på vores hjemmeside. 
   

En opfordring skal da lyde: Ligger du inde med billeder og andet materiale fra Grindsted, 

Uggerhalne og omegn, skal du bare henvende dig. 

 

Der er nu offentliggjort 4 lokalhistoriske artikler på hjemmesiden: 

 Minervavejskvarteret, Poul Dahl ism. Arne Skindbjerg & Preben Brorson Møller 

 Grindsted Autoværksted – Grindsted første autoværksted, Poul Dahl ism. Kjeld 
og Inga Bislev 

 Sådan så Grindsted ud 1950, Poul Dahl ism. Arne Skindbjerg 

 Andelsfrysehuset i Grindsted, Poul Dahl ism Villy Aagaard Nielsen. 

 

 Der ligger adskillige i pipelinen og venter på udgivelse, som vil finde sted hen over 

sommeren, bl.a.: 
 Veje og ejendomme i Grindsted omkring 1950, Poul Dahl ism. Arne Skindbjerg 

 Missionshuset i Grindsted – forf. Carl Hertz-Jensen, Vejle 

 Baptistkirken i Kinnerup – forf. Svend Eli Jensen, Vodskov 

 Jernbanen Vodskov – Uggerh – Østervraa – forf. Herluf E. Nielsen, Uggerhalne.   

 

Forskønnelsesudvalg  
Bestod af Margit Plougstrup, Marianne Ellersgaard, Ole Kjær, Jørn Toldbod og Poul Dahl.  

 

Udvalget har en lang liste over opgaver, der er arbejdet med. Det gælder bl.a. opstilling af 

kunst, samarbejde med Aalborg Kommune om renovering af rundkørsel nord for 

Uggerhalne, renovering af mosen og gadekæret, opstilling affaldsspande ved flere busstop, 

vejchikaner og byporte. Store og små opgaver; nogle er løst, andre er mere langsigtede. 

 
Udvalget indbød til en konkurrence om etablering af byporte i Uggerhalne og Grindsted. Der 

kom ingen brugbare forslag. Der bliver arbejdet videre med projektet i tæt samarbejde med 

Cykelstiudvalget og Aalborg Kommune.  

 

Vi har fundet vinderen af konkurrencen om Årets smukke byggeri 2012. Vinderen får 

overrakt prisen senere i dag. 
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Side 2 
 

Udvalget er i marts 2013 slået sammen med Byudvikling & grønne områder under navnet 

Byudvikling & Byforskønnelse. Det består fremover af Hans Stochholm, Ole Schwarz, Margit 
Plougstrup, Marianne Ellersgaard, Ole Kjær, Ole Peter Jacobsen og Poul Dahl.  

Udvalget ønsker at supplere sig med medlemmer fra Uggerhalne, har du lyst, så sig bare til! 

 

Hjemmeside & Folder 

Udvalget består af Ole Dahl, Bendt Grønborg, Ole Peter Jacobsen og Poul Dahl.  

Udvalget nedsatte en arbejdsgruppe: Bo Hovgaard Thomasen og Poul Dahl, som har lavet 
det praktiske arbejde med at lave velkomstfolder og hjemmeside i samarbejde med grafisk 

virksomhed i Langholt. 

Samrådet har nu fået etableret ny hjemmeside - hammernyt.dk - med et væld af 

informationer om vores lokalområde. Samtidig har vi fået et forum, hvor vi hurtigt og 

rettidigt kan informere om aktuelle sager.  

 
Vi har etableret nyhedsmail – mail som fortæller, når der er en nyhed på hjemmesiden. Der 

er pt. 30 abonnenter. Slå gerne et slag for, at flere får øje for denne gode mailtjeneste.    

 

Vi har nedsat et redaktionsudvalg: Kirsten Pilgaard, Bo Hovgaard Thomasen og Poul Dahl, som 

sørger for, at publicere nyheder på hjemmesiden og i øvrigt holde den ajour. 

  

Vi arbejder på, at gøre hjemmesidens Kalender til byernes kalender og har opfordret 
foreningerne til også at annoncere deres aktiviteter her. En del foreninger har meldt positivt 

tilbage.  

 

Velkomstfolderen er blevet rundsendt med HammerNyts januarudgave, delt ud til bl.a. Nybolig 

i Vodskov. Desuden har vi aftale med vandværkerne i Grindsted og Uggerhalne om, at folderen 

gives til nye beboere, som jo kan have stor glæde af at vide, hvor de kan få informationer om 
lokalområdet.   

  

 

Poul Dahl 

Grindsted, maj 2013 


