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Høringssvar fra Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne afholdt onsdag den 27. august et velbesøgt borgermøde med emnet:
”Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik 2014 - 2018. Hvad ønsker borgerne i lokalområdet, at Samråd,
foreninger og erhvervsliv skal prioritere og arbejde med i perioden? ”
Det er hermed disse borgerønsker, der kom frem via et gruppearbejde blandt de godt 50 deltagere, som
Samrådet har valgt at fremsende.
Som udgangspunkt blev der udtrykt tilfredshed med, at Aalborg Kommune via mødeaktivitet og involvering har
udarbejdet oplæg til ny Landdistriktspolitik. Der var ligeledes tilfredshed med de indsatsområder, som er
indeholdt i politikken. Flotte visioner, gode mål, vigtige områder for indsats og aktivitet! Der var også
forståelse for, at lokalområdet skal være aktiv for at få sine ønsker, og behov behandlet og ført igennem.
Stor usikkerhed var der imidlertid over for, om Aalborg Kommune har de ressourcer, der skal til, når
lokalområdets ønsker, behov og aktiviteter skal gennemføres. Her skræmmer sporene i nogen grad.
På borgermødet fremkom følgende ønsker/behov/indsatsområdet:
Det er vigtigt, at vi beholder vores skole, børnehave, DUS og dagpleje. Byer uden disse offentlige faciliteter er
afviklingsbyer ikke udviklingsbyer. Det er Grindsted og Uggerhalnes ambition at være bysamfund i udvikling.
Samråd og borgere vil meget gerne være med i processen med at ”bygge ny skole”, herunder arbejde for, at
der bygges/medtænkes et hus, der kan være skolens aula og byernes forsamlingshus. Samrådet har nedsat
en arbejdsgruppe, der arbejder sammen med skolen og skolebestyrelse for at fremme denne sag.
Borgermødet udtrykte stor tilfredshed med, at Aalborg Kommune har bevilget 17 mio. kr. til renovering af
skolen.
Det er vigtigt, at der etableres cykelsti mellem Grindsted - Uggerhalne og Vodskov for at skaffe sikker cykelvej
for skolebørnene. Samrådet har nedsat en cykelstigruppe, som fortsat ønsker at samarbejde med embedsapparatet og understøttet arbejdet med at realisere cykelstien. Der blev endvidere peget på, at en gangsti
mellem Grindsted og Uggerhalne vil være med til at binde de to byer tættere sammen. Borgermødet udtrykte
stor tilfredshed med at Aalborg Kommune har bevilget 13 mio. kr. til cykelstien.
Der etableres påtrængt hastighedsdæmpende foranstaltninger i Grindsted, gerne i forbindelse med, at der
etableres cykelsti. På mødet blev der stillet forslag om, at der ved sydøst indgang/udgang af Grindsted
etableres en form for hastighedsdæmpning med grønt islæt for både at markere overgang fra land til by og for
at forskønne indkørsel til byen. Det samme blev ønsket for den vestlige indkørsel/udkørsel af Uggerhalne.
Borgermødet fremhævede, at der bør etableres byporte på 5 udvalgte positioner. 3 i Grindsted og 2 i
Uggerhalne.
Et andet vigtigt emne, der blev fremhævet var, at lokalområdet fortsat kan beholde sine busforbindelser. Ikke
mindst af hensyn til de ældre borgeres mulighed for at handle ind i fx Vodskov og for at kunne blive
transporteret til og fra Aalborg/Nørresundby.
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Det er væsentligt for lokalområdets udvikling, at der sker kontrolleret og afstemt udstykning til
boligbebyggelse. Herunder at der etableres en form for ældrebolig, så der bliver mulighed for, at ældre
borgere, kan blive boende i området. Kunne der blive mulighed for etablering af mindre dagligvareforretning,
vil det være en stor lykke for mange familier.
Der blev endvidere peget på, at der i vores landlige område bør være mulighed for, at der kan udstykkes
”storparceller/landparceller”. Her bør embedsapparatet spille med og ikke imod med rigide regler, når der
opstår mulighed herfor. Der er brug for, at børnefamilier flytter til området, så vi kan sikre, at skolen og de
øvrige børneinstitutioners fortsat kan eksistere.
Vedligehold af offentlige områder blev nævnt. Der blev peget på de grønne områder ved Grindsted Skole og
ved hallen. Det ser miserabelt ud. Stien mellem hallen og Dussen er i en meget slet tilstand. Fliserne ligger
”hulten til bulten”, som en borger nævnte. Der har lige været en uges sommerfest i området med mange
mennesker til følge. ”Et under, at ingen brækkede arme og ben”.
Opretning af fortovsfliser. Ligger på mange strækninger uordentligt. Resultat: specielt ældre mennesker falder
eller støder fødderne mod og er tæt ved at falde. Farligt!
Bekæmpelse af bjørneklo og jordhvepse på offentlige arealer
Aalborg Kommune bør absolut være aktiv for at sikre, at alt ser pænt og ordentligt ud og generelt understøtte
Samrådet og Borgerforeningens indsats, som bl.a. består af: To årlige oprydningsdage; Årlig præmiering af
smuk boligrenovering og smuk forhave langs byernes hovedstrøg; etablering af kunst/paddehatte i Grindsted
og Uggerhalne, flot renoveret og vedligeholdt trekantområde i Uggerhalne, pænt vedligeholdt legeplads i
Uggerhalne.
Kan Aalborg Kommune assistere med at gennemføre et såkaldt kileprojekt med tilhørende stianlæg nord/øst
om Grindsted by, fra skolen, gennem gadekæret over mosen op ad Tranevej og videre rundt til skoleområdet
og Værestedet?
Legepladsen ved skolen/Værestedet mangler gynger og trænger til ”en kærlig hånd”. Hvem vedligeholder,
blev der spurgt?
Kan der etableres legeplads for de mindste børn, bl.a. dem, der er i dagpleje. Men generelt et fokuspunkt for
børnefamilierne.
Koordinering af børn i dagpleje med børn i børnehave, så børn i dagpleje evt. kommer lidt tidligere i
børnehave. Hermed lettes presset på dagplejen.
Der blev stillet spørgsmål til, om Aalborg Kommune kan yde tilskud til, at frivillige borgere udfører
vedligeholdsopgaver, som forvaltningerne ikke har mandskabsressourcer til? Fx tilskud til materialer.
Kan sidste busstop flyttes fra Grindstedhallen til Kornelparken, hvor der bor en del ældre i ”Glashuset”?
Al gadebelysning bør skifte til energibesparende belysning.
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Adskillige borgere var inde på markedsføring af byerne over for nye borgere. Hvad gør vi, hvad er byernes
særkende? Der blev peget på følgende:
1) Naturen op ad Hammer Bakker er speciel. Hvordan inddrager vi byernes beliggenhed i vores markedsføring?
2) Byerne er gode til børnefamilier, for vi har skole, børnehave med flot beliggenhed, samt gode varierede
fritidsmuligheder.
3) Vi er gode til borgere, der ønsker fred og ro. Men, med nærhed til den store bys puls.
Borgere pegede på, at der bør arbejdes for at lave PR for byerne i forbindelse med, at virksomheder
gennemfører deres PR-arrangementer.
Afsluttende udtrykte borgermødet tilfredshed med, at lokale ildsjæle inden for en række områder udfører et
godt og engageret arbejde for byerne og deres borgere.
Konklusion
Man kan roligt konkludere, at det ikke er overraskende emner, som er fremkommet fra vores borgermøde,
hvor borgernes input til Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik 2014 – 2018 blev efterspurgt. De, i bund og
grund, jordnære og praksisorienterede emner bekræfter, at borgerne har klare holdninger til, hvad der er
vigtigt, for at vi kan bevare og udvikle Grindsted og Uggerhalne. Samtidig synes vi, at borgermødet og dets
resultat tydeligt viser, at borgerne, når de får mulighed, vil tage ansvar og inddrages. Her har Aalborg
Kommune på sin side et stort ansvar for at understøtte disse ønsker, økonomisk og udviklingsmæssigt!
Med fare for at glemme noget - kunne hovedoverskrifterne fra borgermødet være:








Boliger (nye udstykninger til parcelhuse, ældreboliger, lejeboliger (kommunale kvoter) landparceller).
Infrastruktur (offentlig befordring, stisystemer, cykelstier og hastighedsdæmpende foranstaltninger).
Skole (skal bevares).
Pasning (dagpleje(også private), børnehaver, DUS, ungdomsklub, ældrepleje).
Aktiviteter (sport, spejder, foredrag, fællesspisning, kunstudstilling mv.).
Handel (dagligvarebutikker m.m.).
Forskønnelse og vedligehold (offentlige og private arealer og bygninger vedligeholdes).

Disse emner skal tilpasses den enkelte by – så de små byer/landsbyerne som Grindsted og Uggerhalne kan
være med i den udvikling, der sker i Aalborg kommune. Vi ønsker ikke at blive hægtet af udviklingen! For at
dette kan lade sig gøre, er det vigtigt at Aalborg Kommune afsætter flere midler til landsbyernes udvikling.
Med venlig hilsen
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Ole Schwarz, formand
Høgevej 6, Grindsted
9310 Vodskov
2392 3068
9638 6858
oleschwarz@stofanet.dk
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