MØDEREFERAT
Byudvikling & Byfornyelse
Emne:

Byudvikling & Byforskønnelse
Projektgruppe under Samrådet for Grindsted & Uggerhalne

Møde

2, 2016

Sted:

Hos Ole Schwarz, Grindsted

Dato:

Onsdag den 27. april

Deltagere:

Hans Stochholm, Jon Kjeldgaard, Margit Plougstrup & Marianne Ellersgaard, Ole Kjær,
Ole Peter Jakobsen, Ole Schwarz & Poul Dahl.

Tidsrum:

19 – 21

Afbud:
Indkalder:

Poul D

Referat til:

Projektdeltagere, Samråd og hjemmeside

Næste møde:

Onsdag den 14. september hos Marianne Ellersgaard, Kornelparken 92, Grindsted
At gennemgå og prioritere udvalgets opgaver - herunder sikre fremdrift.

Formål:
Udsendt
materiale:

Mødeleder:

Hans S

Referent:

- Opgaver Byudvikling og Byforskøn, ultimo januar 2016
- Referat fra mødet 19. januar 2016

Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner

1.
2.

3.

4.

5.

Poul D

Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 19. april 2016
Referat blev godkendt med bemærkning om, at referatet anses for godkendt hvis
der ikke er kommet indsigelser inden 14 dage fra referatets udsendelse.
Gennemgang og status på udvalgets projekter
Projektets opgaver blev gennemgået; ”Opgaver Byudvikling og Byforskøn ultimo
januar 2016” medsendes referatet, her kan status på opgaverne ses.
Markedsføring af vore to landsbyer
Marianne og Poul gennemgik det resultat, som den nedsatte arbejdsgruppe, Marianne og Poul samt Andreas Mørch Bertelsen og Søren Hoff Brøndum, var kommet
frem til. Der er udarbejdet oplæg til en kommunikations- og markedsføringsplan
for, hvordan vi skal markedsføre vore to byer over for mulige nye borgere. Planen
vedhæftes referatet.
En anden gruppe (Ole S og Jon) har arbejdet med en reklamepakke til mulige boligkøbere; det blev besluttet at slå de to grupper sammen med det formål at få
udarbejdet en samlet plan for markedsføring og reklame for vore byer. Planen
skal foreligge på mødet i september.
Reklame for vore byer.
Forslaget om, at vi bør lave reklame for vore byer til potentielle boligkøbere; fx i
form af en sponsorpakke:
Gratis reparation af bil hos lokale autoværksteder til et bestemt beløb; Et års
gratis medlemskab af Borgerforeningen; Gratis deltagelse i GIF for èn person i en
sæson; Bliv fortrolig med Hammer Bakker, få vejledning af en kender; Velkomstblomst; Speciel velkomstpakke ism. Nybolig i Vodskov, etc. Arbejdsgruppen slås
sammen med markedsføringsgruppen.

Poul Dahl, april 2016
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Præmiering af smukt byggeri
”Årets Gode og Smukke Byggeri 2015”, de indsendte forslag blev gennemgået og
et blev udvalgt og videresendt til bestyrelsen til endelig godkendelse. Resultatet
bliver offentliggjort ved generalforsamlingen den 25. maj.
Eventuelt
- Vore HammerHatte skal have linolie - Margit påtager sig opgaven.
- Nyt kunst- og kulturprojektgruppe. Der var forslag om, at vi reducerer vores
projektgruppe til kun at beskæftige sig med Byudvikling. Til gengæld oprettes en
ny gruppe, som skal varetage kunst og kultur i en bredere sammenhæng og gerne med en bredere sammensat gruppe. Den nye projektgruppe forventes etableret efter sommerferien
- 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, der bør rettes op på. Initiativet er taget af Aalborg Kommune og
gennemføres i hele kommunen
I Grindsted bl.a.: Hvorfor kan vejstribningen ikke etableres som i Gjøl, hvor det
er blandet cykel- og trafik- fartdæmpende afstribning og chikaner? Resultat: Endnu
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ingen afgørelse truffet.

Måske kunne der etableres lidt forhøjet striber før bumpene på vejen? Resultat:
Endnu ingen afgørelse truffet.

Belysning på sti ved Dus og Hallen, forbedres?

Resultat: Skolelederen kontaktet af Ole S.

Tilbagemelding til Ole er, at der ikke er afsat penge i budget.

Havesangervej hæk / beskæring sti mellem DUS/skole. Resultat: Skolelederen
kontaktet af Ole S. Tilbagemelding til Ole er, at der ikke er afsat penge i budget.

Espelunden fortov utrolig ujævnt og meget bevokset fortov ved tom grund.
Resultat: Endnu ingen afgørelse truffet.

Espelunden til Kornelparken - bevokset fortov ved tom grund. Resultat: Endnu
ingen afgørelse truffet.

I Uggerhalne bl.a.:
Flisebelægning er elendigt i Uggerhalne. Resultat: Endnu ingen afgørelse truffet.
Kloak er tilstoppet ved Vodskovvej og Grindstedvej? Resultat: Endnu ingen afgørelse
truffet.

Grindstedvej 50 A og 52 indkørsel til landsted/indkørsel til mark, opsamler rigtig
meget regnvand, som danner en kæmpe vandpyt, der ligger ud over vejen, kan
ikke afledes p.g.a manglende nedsivning eller regnvandsbrønd? Resultat: Endnu ingen afgørelse truffet.

Afstribning som i Gjøl (Jakob i Trafik og Veje). Resultat: Endnu ingen afgørelse truffet.
Generel fartkontrol både i Uggerhalne og Grindsted, (skolen i Grindsted) evt. med
en fotovogn v/Andreas? Resultat: Fotokontrol gennemført.
Evt. forhøjede hvide striber v. indkørsel til Uggerhalne. Resultat: Endnu ingen afgørelse truffet.
- HammerHatte: Et forslag går på at sætte spotlys på. Ole S og Jon arbejder
med sagen. Stolpen hvorpå præmieringsplaketten er monteret udskiftes

Poul Dahl, april 2016
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til et metalrør og placeres samtidig tæt ved jordoverfladen.
- Kunst. Et initiativ med 5 HammerHatte i mindre størrelse til at placere sammen
med de fem byporte gennemføres her i 2016.

8.

Kunst ved gadekæret blev drøftet; AK er spurgt, har ikke noget. Der arbejdes
nu med at blive koblet på såkaldte Betonworkshop, hvor en betonkreation i hvid
beton fremstilles af studerende fra en række forskellige faggrupper. Vi samarbejde med Samrådene i Langholt, Vodskov og Sulsted. Sagen er drøftet med
Aalborg Kommune, da flere af kreationerne skal stå på kommunal jord. AK
vender tilbage, formentlig ultimo maj om antal og placering.
- Kinnerup/Trekanten - græsslåning forventer vi, kan overtages alene af
landsbypedellerne, når cykelstien er etableret. Til den tid vil Trekanten være
reduceret en del.
- Græsslåning på stadion ved BMX-, Beach Volley- og Skaterbane bliver udført af
landsbypedellerne i løbet af sommeren.
- Forslag fra borger: Bus til Kvickly, Bouet/Gratis kaffe & brød/billig
transport. Arne Sørensen er kommet med forslaget og har forberedt gennemførelse. Det er busejeren, der har ”bolden”.
Næste møde
Onsdag den 14. september hos Marianne.

Poul Dahl, april 2016

Side 3

Ole S &
Jon
Poul &
Ole S

Ole S

Ole S
Ole S &
Jon

Deadline

