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Underopgave

Status på opgave

Udstykningsplaner &
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 muligvis sat
gang i processen, som måske kan afsluttes sommeren 2017. Senest er projektleder Peter Serup rykket for
lokalplan; denne er meget sen i sine svar!
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 2016 bl.a. for at
fremme processen med lokalplanarbejdet i AK.
Status marts
Udstykningeplanerne har været oppe i det politiske udvalg under By og landskabsforvaltningen, der her
godtkendt udstykningsplanerne. Lodsejer arbejder fortsat med at få en tidsplan fra AK. Lasse og ole s
hjælper hvis der bliver behov herfor).

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

Renoveringsopgaver

Mosen

Status september:
Moseområdet er oprenset af Park & Natur, AK efter Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttet som Eng, Mose og
Sø. Hegn opsat, kreaturer eller får afgræsser. Det grønne Hold laver græssti tværs over området og slår den
græsklædte sti i sæsonen.
Ole Peter slår græsset på Hulvejen.

Renoveringsopgaver

Gadekæret
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 med et springvand og lys.
Måske kan det drives med solenergi. Ole S og Hans-Erik har rejst sagen over for Aalborg
Kommune, som indtil videre er imod; AK har oprenset gadekæret.

Poul Dahl, marts 2017
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HammerHatte

Der arbejdes med et forslag om at sætte spotlys på HammerHattene i Grindsted og
Uggerhalne. Ole S og Jon arbejder med sagen.
HammerHatte skal løbende have linolie - Jon påtager sig opgaven.

Poul Dahl, marts 2017
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