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Hovedopgave Underopgave Status på opgave 

Udstyknings-
planer & 
Byggemodning 

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

Status april: 

Arbejdet med at udarbejde lokalplan for området er gået i stå i AK. Kontakt til rådmanden har dog sat gang i 
processen, som forventes afsluttet sommeren 2016. 
Samrådet (ved Ole S og Lasse Breddam) samarbejder med Klaus og ser på muligheder for, at der bygges 
parcelhuse, lejeboliger og ældreboliger.  
Der er arbejdet med at inddrage boligselskabet Himmerland i en byggeprocessen. Himmerland er positivt 
indstillet, hvis der kan komme en pulje/kvote af ”statspenge” med i finansieringen. Næste kvotemidler frigives 
i 2018; der sættes en mindre del af til landsbyer. 
Ole S og Lasse Breddam har haft kaffemøde med rådmand H.H. Henriksen den 12. maj bl.a. for at fremme 
processen med lokalplanarbejdet i AK. 
Status september: På grund af langsommelig sagsbehandling i AK er sagen gået videre til Naturstyrelsen: 

Beskeden herfra er, at det er OK med udstykning, men vandindvindingsarealet skal være større. Det 
medfører tilsvarende mindre udstykningsareal og dermed færre boliger. Der kan evt. blive tale om 10 
parceller til kvotebyggeri (Himmerland).  

Udstyknings-
planer & 
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) 
på Hammervej. Området er defineret som vandindvindingsområder.  
Status september: 

Ejeren har udtrykt ønske om at gå i gang med en udstykningsproces. Ole S har tilbudt at deltage i evt. møde 
med Aalborg Kommune. 

Renovering & 
Fornyelse 

Gadekæret under renovering - 
Kileforslag 

 

Status april: 
Vi ønsker at fjerne hæk foran gadekæret mod Espelunden for at få en bedre indsigt til området. 
Status september: Park & Natur har plan om at fjerne hækken i løbet af efteråret/vinteren. 

Kunst på området er oplagt, forskellige m.uligheder er afsøgt, lige nu arbejdes der med at få del i de 
betonkreationer, som laves af forskellige uddannelsesinstitutioner på AMU Nordjylland. Det sker i 

samarbejde med andre samråd omkring Hammer Bakker.  
Status september: Betonworkshop uge 43. Vi kan afhente betonkreationer uge 46.  

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 
over moseområdet. Skitseforslag over Morten Sudergaards grund er udarbejdet og drøftet med Morten, som 
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er positiv 
Det er tanken, at Ole Kjær udarbejder ”kile-/stiforslaget”, herefter kan der søges AKA-midler til at gennemføre 
projektet. Deadline er 1. maj og 1. november. Ole Kjær og Ole Schwarz arbejder videre med sagen, som er i 
venteposition indtil videre. 

   

Fornyelse Byporte 

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

Status september: 
Arbejdsgruppe (Ole S. og Jon Kjeldgaard) er nu ved at være færdig med forslag om, at opsætte byporter uge 
39 i forbindelse med, at cykelstien er færdiglavet. 

Trafik i gennem 
byen 

 Fartdæmpende foranstaltninger på 
Uggerhalnevej i Grindsted & Uggerhalne 

 

Status september: 

I forbindelse med etablering af cykelsti er der lavet hastighedsdæmpende foranstaltning ved østlige ind-
/udkørsel af Grindsted samt i Uggerhalne - SUPER!!! 

Renoverings-
opgaver 

Mosen 

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

 

Status september:  

Moseområdet er oprenset af Park & Natur, AK efter Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttet som Eng, Mose og 
Sø. Hegn opsat, kreaturer eller får afgræsser. Stadsgartneren har nu flyttet begge låger, så de nu passer 
med, at bliver etableret en sti igennem området, Landsbypedellerne slår græsstien nogle få gange i 
sæsonen. Ole S har kontakrt til Kim Tøttrup herom.  
Der er lavet bro over bækken. Ole Peter har slået græsset på Hulvejen.  

 

 


