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Emne: Byudvikling & Byforskønnelse 

Projektgruppe under Samrådet for Grindsted & Uggerhalne 
Møde  3, 2016 

   

Sted: Hos Ole Schwarz, Grindsted 

Dato: Onsdag den 14. september Tidsrum: 19 – 21  

Deltagere: Jon Kjeldgaard, Ol Kjær, Ole Peter Jakobsen, Ole Schwarz & Poul Dahl.   

Afbud: Hans Stochholm & Margit Plougstrup, Marianne Ellersgaard 

Indkalder: Poul D Mødeleder: Jon K Referent:  Poul D 

Referat til: Projektdeltagere, Samråd og hjemmeside 

Næste møde: Onsdag den 30. november hos Marianne Ellersgaard, Grindsted 

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

Udsendt  

materiale: 
- Opgaver Byudvikling og Byforskøn, ultimo april 2016 

- Referat fra mødet 27. april 2016 

 

 

Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner Ansvar-

lig 
Dead-

line 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt 
Alle  

2. Godkendelse af referat fra mødet den 27. 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. 

Alle  

3. Gennemgang og status på udvalgets projekter  

Projektets opgaver blev gennemgået; ”Opgaver Byudvikling og Byforskøn ultimo 

april 2016” medsendes referatet, her kan status på opgaverne ses. 

Alle  

4. Markedsføring & PR for vore to byer 

Den nye gruppe Ole S og Jon, Marianne og Poul har første møde den 14. septem-

ber med det formål at få udarbejdet en samlet plan for markedsføring og reklame 

for vore byer. 

Marianne 

& Poul 

Ole S & 

Jon 

 

5. Projektgruppe for Kunst & Kultur 

projektgruppen kommer til at bestå af Samrådet (Ole S), Menighedsrådet (Villy 

Aagaard & NN), Hammer Kunst (Hans Stochholm og Inga). 

Skolen og Borgerforeningen ønsker ikke at deltage. 

Aalborg Kommunes har en kunstfond med årligt 370.000 kr.: ”Kunst i landdistrik-

terne”. I denne fond er der søgt om midler til et kunstprojekt foran skolen. Lasse 

Breddam er primus motor.   

Ole S  

6. HammerHatte  

Der arbejdes med et forslag om at sætte spotlys på HammerHattene i Grindste og 

Uggerhalne. Ole S og Jon arbejder med sagen. Stolpen hvorpå præmieringspla-

ketten er monteret udskiftes til et metalrør og placeres samtidig tæt ved jordover-

fladen. Måske kan Henning eller Ter Timmermann hjælpe. 

 

Ole S & 

Jon 

 

Ole Kjær 

 

7. Vandpumpe + evt springvand + spotlys i gadekæret 

Hans-Erik Petersen, Grindsted er kommet med en ide om at få fjernet algerne i 

gadekæret. Få monteret en vandpumpe til at skabe røre i vandet, evt suppleret 

Ole S  
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med et springvand og lys. Måske kan det drives med solenergi. Kim Jespersen, 

Uggerhalne spørges. Ole S og Hans-Erik arbejder videre med sagen over for Aal-

borg Kommune. 

8. Betonworkshop - Betonkreationer - status 

Betonworkshoppen gennemføres i uge 43. Poul lavet PP-oplæg til opstarten tirs-

dag den 25. november, formiddag i Vejgaard-hallen. Der er vurdering, præmiering 

og afslutning af de studerendes arbejder fredag formiddag den 28. november på 

AMU Nordjylland, Sofievej. Alle er velkomne. 

Vi kan formentlig afhente kreationerne i uge 46     

Poul  

9. Opfølgning på 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 

  

 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. Vil blive taget op når ”Skoleudvalget” 

mødes med Skolens ledelse 

 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. Vil blive 

taget op når ”Skoleudvalget” mødes med Skolens ledelse 

 

 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. 

 

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 in-

gen 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. 

Jon, Hans 

& Ole S 

 

10. Græsslåning: HammerHatte, Trekanten i Uggerhalne og i Mosen 

 

Uggerhalne/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 

Mikkel og Nicolai med buskrydder. Mikkel sætter lys op ved banerne. 

Græsslåning i Mosen og Hulvejen: Ole Peter slå et par gange. Det samme gør 

Landsbypedellerne.  

Ole S  
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11. Eventuelt 

- Vore HammerHatte skal have linolie - Margit påtager sig opgaven. 

- Kunst. Et initiativ med 5 HammerHatte i mindre størrelse til at anbringe sam-

men med de fem byporte. Opsætning sker i uge 39.  

- Folder til nye borgere. Ole Peter spørger Ole Dahl om status på denne opga-

ve. 

- Utilstrækkelig nedklipning af buske og træer ved udkørsel fra P-Plads nordøst 

for rundkørslen ved afkørsel 17. Hans tager kontakt til Park & Natur. 

- Cykelstriber/færdselsstriber gennem byerne - Hans S. pointerer, at han, hvis 

der indkaldes til møde mellem Cykelstiudvalg og AK som afslutning på Cykelsti-

projektet, ønsker at deltage i dette møde. Baggrunden er hans stærke interesse 

for, at evt. overskydende midler bruges på afstribning af cykelbane i byerne. Spe-

cielt i Uggerhalne, hvor flere store hestetransporter og en tiltagende benyttelse af 

den regionale cykelrute sikkerhedsmæssigt bør tilgodeses.  

Hans nævner, at cykelstiskråningen ved HammerHattene i Uggerhalne/Kinnerup 

bør sikres mod skråningsudskridning. 

Poul viderebringer til cykelstiudvalget. 

 

Margit 

Ole S & 

Jon 

Ole Peter 

 

Hans S 

Hans S 

 

 

 

 

 

Poul 

 

12. Næste møde 

Onsdag den 30. november hos Marianne. 
  

 


