
MØDEREFERAT 

Byudvikling & Byfornyelse 

Poul Dahl, september 2015                                                                           Side 1 

Emne: Byudvikling & Byforskønnelse 

Projektgruppe under Samrådet for Grindsted & Uggerhalne 
Møde  3, 2015 

   

Sted: Hos Hans Stochholm, Uggerhalne 

Dato: Onsdag den 29. september Tidsrum: 19 – 21  

Deltagere: Hans Stochholm, Jon Kjeldgaard, Margit Plougstrup & Ole Peter Jakobsen, Ole Kjær, Ole 

Schwarz & Poul Dahl.   

Afbud: Marianne Ellersgaard  

Indkalder: Poul D Mødeleder: Hans S Referent:  Poul D 

Referat til: Projektdeltagere, Samråd og hjemmeside 

Næste møde: Tirsdag den 19. januar hos Ole Schwarz, Grindsted 

Formål: At gennemgå og prioritere udvalgets opgaver - herunder sikre fremdrift. 

Udsendt  

materiale: 
- Opgaver Byudvikling og Byforskøn, marts 

- Referat fra mødet 10. juni 

 

 

Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner Ansvar-

lig 
Dead-

line 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt 
Alle  

2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. juni 

Referat blev godkendt med bemærkning om, at referatet anses for godkendt hvis 

der ikke er kommet indsigelser inden 14 dage fra referatets udsendelse 

Alle  

3. Gennemgang og status på udvalgets projekter  

Projektets opgaver blev gennemgået; ”Opgaver Byudvikling og Byforskøn sep-

tember 2015” medsendes referatet, her kan status på opgaverne ses. 

 

Alle  

4. Præmiering af smukt byggeri - ajourføre regler? 

Ajourførte regler for prisen til ”Årets Gode og Smukke Byggeri” blev gennemgået 

og godkendt. Reglerne sendes til Bestyrelsen til orientering(Poul). 

Poul/Alle  

5. Eventuelt 

- Vore HammerHatte skal have linolie - Pedelordningen udfører. 

- Infostandere. Ole Peter efterlyste infomateriale hertil. Alternativt fjernes  

  standerne hvis den er erstattet af hjemmeside og Facebook-side. 

- Pedelordningen er etableret. Udfører opgaver på kommunalt ejede arealer. 

  Slår græs på Værestedet i Grindsted og på Trekanten i Uggerhalne. 

- Tryghedsvandring. Jon, Hans og Ole S har sammen med Politiet og AK  

  gennemført en vandring i Grindsted og Uggerhalne og her peget på en række 

  forhold, som der bør rettes op på.  

  I Grindsted bl.a.: Hvorfor kan vejstribningen ikke etableres som i Gjøl, hvor det er blan 

  det cykel- og trafik- fartdæmpende afstribning og chikaner?  

  Måske kunne der etableres lidt forhøjet striber før bumpene på vejen? 

  Belysning på sti ved Dus og Hallen, forbedres? 

  Havesangervej hæk / beskæring sti mellem DUS/skole – Samrådet går i dialog med hal 

  Espelunden fortov utrolig ujævnt og meget bevokset fortov ved tom grund. 
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Dead-

line 
  Espelunden til Kornelparken - bevokset fortov ved tom grund. 

I Uggerhalne bl.a.:   

Flisebelægning er elendigt i Uggerhalne. 

Kloak er tilstoppet ved Vodskovvej og Grindstedvej? 

Grindstedvej 50 B, tom grund, hegn + græs + flise/fortov vedligeholdes ikke, undersøge hvem 

der ejer grunden og kontakt evt. via Hegnsynet v/Tove Harbo!  

Grindstedvej 50 A og 52 indkørsel til landsted/indkørsel til mark, opsamler rigtig meget regn-

vand, som danner en kæmpe vandpyt som ligger ud over vejen, kan ikke afledes p.g.a mang-

lende nedsivning eller regnvandsbrønd ???   

Afstribning som i Gjøl (Jakob i Trafik og Veje). Generel fartkontrol både i Uggerhalne og 

Grindsted, v. skolen i Grindsted evt. med en fotovogn v/Andreas?  

Evt. forhøjede hvide striber v. indkørsel til Uggerhalne 

 

- Gave til foredragsholdere. Margit designer forslag til en stentøjsfigur med  

  udgangspunkt i fx et træ/bakke. Kunne være svampe. Figuren tænkes lavet i  

  flere eksemplarer, som Samrådet kan give som gave som alternativ til vin. 

 

- Kunst. Forskellige kunstinitiativer blev drøftet. Bl.a. er der et initiativ med 5  

  HammerHatte i mindre størrelse til at placere sammen med de fem byporte.  

  Kunst ved gadekæret blev drøftet; AK er spurgt, har pt. ikke noget. Der arbejdes 

  videre med sagen. 

 

- Affaldshåndtering. Bendt og Jon deltaget i møde herom med AK. Ny papir- og  

  plastbeholdere i 2016 og ny beholder til husholdningsaffald i 2017. 

 

- Cykelsti. Der blev spurgt til status på cykelstiplanerne. Jakob Nielsen, AK har 

  netop oplyst, at stien, på grund af fejlbehandling i sagsbehandlingen, er udsat til 

  april 2016. Hans S. spurgte, om man dog ikke kan lave stien mellem Grindsted 

  og Uggerhalne og mellem rundkørslen og Tingvej. 

 

- Skolebyggeriet er godkendt i Byrådet og byggeprocessen forventes igangsat i  

  2016 og færdig foråret 2017. Lasse er i gang med at få etableret et statusmøde  

  med AK, skolen og de involverede foreninger. 
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6. Næste møde 

Tirsdag den 19. januar 2016 hos Ole S. 
  

 


