
Lidt info om Borger- og Kulturhuset ved Hammer Bakker 

Målet med denne bygning er: 

 At give borgerne i vores byer (Grindsted og Uggerhalne) et hus, hvor de kan holde fester. 

 Hvor foreningerne kan lave sammenkomster, koncerter m.m. 

 Hvor aftenskoler kan lave aktiviteter (kurser) for borgerne. 

Altså et Borger- og Kulturhus som kan være med til at gøre vores byer mere attraktive. 

Foreningen for Borger- og Kulturhuset har fået overdraget huset (den gl. DUS-bygning) vederlagsfrit af Aalborg 

kommune. 

Det fysiske mål med denne bygning er: 

 Et nyt tag 

 Nye vinduer 

 Ny ydre beklædning  

 Ny indretning indendørs 

 Nyt inventar 

Nogle vil måske så sige - riv dog den gl. bygning ned og opfør en ny, men dette vil vi aldrig få love til af 

myndighederne! 

Vi håber således på, at når den gennemrenoverede bygning er færdig, så står der en pæn bygning mellem 

Hallen og vores dejlige ”nye” skole. 

Når vi lægger disse nævnte ting sammen - så har vi det mål som foreningen arbejder ud fra - og hvem kan være 

uenig i dette?? 

Vi har dog nogle problemer med at nå disse mål rent økonomisk og vi er en håndfuld borgere (bestyrelsen) 

der knogler røven ud af bukserne for at finde muligheder. 

Vi sætter intet i gang omkring renoveringen af huset – som vi ikke har penge til. Så borgere i Grindsted og 

Uggerhalne – ”I skal ikke være urolige for at vi gældsætter jer”! 

Vi håber på, at få lidt mere lokal støtte fremover, således at vores mål kan blive til virkelighed og vi arbejder p.t. 

med at finde nogle muligheder for det videre arbejde. 

Jeg skriver dette indlæg fordi jeg kan høre, at der er nogle kritiske røster i vort lokalområde omkring dette 

projekt – hvilket jeg står helt uforstående overfor – men så tænker jeg, at de jo ikke må kende til vores mål - så 

derfor denne skrivelse. 

Vi vil fremover lægge vedtægter og referater ind på samrådets hjemmeside – så man kan følge med i 

udviklingen. 

Med venlig hilsen 

Ole Schwarz – formand 
Foreningen for Borger- og Kulturhuset ved Hammer Bakker 


