
Møde den 10. juni 2015 i Byudviklings- og forskønnelsesudvalget 

 

Arbejdsopgaver: 

Udstykningsplaner og byggemodning vedr området øst for Tranevej: 
Ole S. orienterede om status herunder at Claus har bedt om at der bliver lavet en lokalplan 
Lasse Breddam og Ole S har kontakt og samarbejde med Claus; Boligselskabet Himmerland og Aalborg 
kommune. 
 

Udstykningsplaner og byggemodning på Hammervej: 
Ole S har kontakt til Arne Sandager og har tilbudt at hjælpe med kontakter i Aalborg Kommune - når og hvis 
arne ønsker dette.  
 

Gadekæret under renovering: 
Ole S har kontakt til Thomas Lam, AK herom 
Der bliver sat 2 borde/bænkesæt op og området bliver ordnet (se tidligere udsendte mail herom) 
 

Stisystem omkring Grindsted: 
Ole K og Ole S har arbejdet med at etablere et stisystem omkring Grindsted 
Da der har været modstand på at opsætte skilte i en del af skoven så gør vi ikke mere her 
Dog vil vi fortsat arbejde på etablering en sti igennem den gl. mejerigrund ned til Gadekæret, igennem 
Kornelparken og videre igennem ”mosen” op til Uggerhalnevej 
 

Legeplads til de mindste: 
Ungeudvalget har bolden 
 

Byporte: 
Jon og Ole S har opgaven. Jon fortalt om forløbet og hvor der d.d. er indsendt nye billeder af forslag til 
placering af de 5 byporte.  
 

Fartdæmpende foranstaltninger: 
Der bliver i forbindelse med cykelstien etableret fartdæmpende foranstaltninger når man køre ind i 
Grindsted fra Uggerhalne og omvendt 
 

Mosen: 
Indgår i projekt stisystem under Ole K og Ole S 
 

Landsbypedellerne: 
Vi har meget glæde af disse som hjælpe ved Paddehattene i Uggerhalne, ved Festpladsen og med at slå 
græsset fra Uggerhalnevej og ned til mosen langs parcelhusene. Landsbypedellerne vil blive kontaktet når 
Skater-, BMX-, og vollybanerne er etableret. Kim Tøttrup er vores kontaktperson. 
 



Udsmykning: 
Vi har igen drøftet Ole K’s forslag om flere paddehatte. Vi vil bede Ole K og Poul D om at kontakte vores 
paddehatteskærer v. Vestkysten (kan ikke huske byens navn) for at spørge om han vil lave 5 mindre 
paddehatte der kunne stå i forbindelse med de nye byporte. Små Paddehatte til f.eks. gaver skal drøftes 
med Margit P. 
 
Referent: 
Ole Schwarz 
 


