Byudvikling & Byforskønnelse
Opgaver

Hovedopgave

Underopgave

Status på opgave

Udstykningsplaner &
Byggemodning

Området øst fra Tranevej, Grindsted (har
1. prioritet )

Status ultimo november:
Klaus S. Karlsen købt skoven, arbejder på at udarbejde oplæg til lokalplan for området, i alt 40.000 m2. Klaus
opererer med udstykning i flere tempi. Begynde i området mod nord (tæt på Uggerhalnevej). Vil selv forestå
udstykningen. Området længst mod syd (op mod skoven) er vandinvindingsområde; det kræver dispensation.
Processen med at få udarbejdet og godkendt en lokalplan tager ca. 1 år.
Samrådet (ved Ole S og Lasse Breddam) samarbejder med Klaus og ser på muligheder for at der bygges
parcelhuse, lejeboliger og ældreboliger. Der arbejdes pt. med at inddrage boligselskabet Himmerland i en evt.
byggeproces.

Udstykningsplaner &
Byggemodning

Udstykning & byggemodning på
Hammervej, Grindsted af storparceller

Status
Vi har drøftet med ejer om der er mulighed for nogle få etableret nogle få landbrugsparceller (storparceller).
Området er defineret som vandindvindingsområder. Drøftelserne er ikke færdige, formentlig op ad bakke
med at udstykke parceller i forbindelse med de øvrige 3 på Hammervej.
Status primo november:
Ole Peter Jakobsen og Ole Schwarz tale i begyndelsen af januar 2015 med ejer for at afklare udsigter til
udstykning og om Samrådet kan hjælpe.

Renovering &
Fornyelse

Gadekæret under renovering Kileforslag

Status november:
Området er klar til indvielse foråret 2015. Samrådet og Park & Natur arrangerer indvielsesfest. Park & Natur
sætter bord-/bænkesæt op. Vi ønsker at fjerne hæk foran gadekæret mod Espelunden for at få en bedre
indsigt til området. Park & Natur ønsker ikke, at fjerne hæk!
Kileforslag
Samrådet (Ole S & Ole K) arbejder få udarbejdet et projekt, hvor hovedideen er at skabe større
sammenhæng mellem bakkerne og byen over mejerigrunden til gadekæret. Endvidere skabe stiforbindelse
rundt om byen over moseområdet.
Det er tanken, at Ole Kjær skal udarbejde ”kile-/stiforslaget”, herefter kan der søges AKA-midler til at
gennemføre projektet. Deadline er 1. maj og 1. november.

Fornyelse

Legeplads til de mindste

Opgave: Legeplads til de mindste børn, som er efterspurgt af dagplejerne.
Status ultimo november:
Stadsgartneren undersøger, om Aalborg Kommune vil afgive jord til legeplads - endnu ingen svar herfra.
Ungeudvalget undersøger hvordan dagplejerne ønsker legepladsen indrettet, herefter tager udvalget kontakt

Poul Dahl, november 2014
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Byudvikling & Byforskønnelse
Opgaver

Hovedopgave

Underopgave

Status på opgave
til Rasmus Røjkjær i Park & Natur for at få pladsen etableret.

Fornyelse

Byporte
Vi ønsker at opsætte byporte i Grindsted
& Uggerhalne for at markere, at der sker
en ændring fra land til by.

Status november:
Arbejdsgruppe (Ole S. og Jon Kjeldgaard) arbejder videre med forslag om, at byport kan udformes a la
infotavlen på Værestedet. Ole Kjær har udarbejdet tegningsmateriale over byport - udseende, størrelse
(mål), materiale. Ole Schwarz videregiver til lederen af skovholdet, Anton. Anton lavet tilbud på produktion af
5 porte: 22.000 + moms.
Ole S og Jon arbejder videre med projektet, herunder søger de midler hos AKA til produktion af portene.Til
foråret laves en on site-besigtigelse for den præcise placering.Poul sender Henrik Nyrups, mail af 12.
december 2013 om forhold, som vi skal tage i betragtning.

Trafik i gennem
byen

Fartdæmpende foranstaltninger på
Uggerhalnevej i Grindsted & Uggerhalne

Opgave
Borgerforeningen har gennem adskillige år arbejdet på at få etableret fartdæmpende foranstaltninger på
Uggerhalnevej i Grindsted, dog uden at det er lykkedes. Samrådet mener, at det er en opgave, der skal
arbejdes videre med. Hans Stochholm ønsker, at de eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltninger
(bump) i Uggerhalne tages med i Samrådets overvejelser. Bumpene er ikke tilstrækkelig til at mindske
bilisternes fart, siger Hans.
Status medio november:
I forbindelse med etablering af cykelsti tyder det på, at der laves en form for hastighedsdæmpende
foranstaltning ved østlige ind-/udkørsel af Grindsted.

Renoveringsopgaver

Mosen
Vi vil gerne indgå i et samarbejde med
Park & Natur om ”indretning” af
området.

Status
Moseområdet er oprenset af Park & Natur, AK efter Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttet som Eng, Mose og
Sø. Hegn opsat, kreaturer er udsat til afgræsning. Stadsgartneren ser på om den østlige låge kan flyttes mod
syd (tættere op mod Tranevej), så der kan etableres en sti igennem området og bord-/bænkesæt opstilles.
Ole S talt med Rasmus Røjkjær, Park & Natur, som udtrykker betænkeligheder ved projektet, bl.a. at lejeren
er modstander. Ole S taler med lejer for en afklaring.

Poul Dahl, november 2014
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