
Grindsted & Uggerhalne Samråd 
Byudvikling 
 

Side 1 
 

 

Referat fra møde i Byudvikling tirsdag den 15. maj hos Ole Kjær 

Deltagere: 
Ole Kjær 

Hans Erik Pedersen 

Ole Schwarz 
 

Afbud fra: 
Jon Kjeldgaard 

Ole Peter Jacobsen 
Marianne Ellersgaard 

 
 

Godkendelse af referatet fra den 27. februar 2018 
Blev godkendt 

 
Grønt hold: 

Ole s indkøber 5 l lindolie til Paddehattene til Grønt hold. 
 

Skovholdet v. Anton har lavet en ny paddehat, som skal erstatte den der er 

stjålet( v. Hallen). 
Ole S sørger for at den bliver hentet til Grønt hold.  Ole s vil få en bekendt til 

at dreje 5 nye små paddehatte til Byportene. 
 

Ole K har en egeplanke der kan bruges til bænk. Bænken opsættes ved mosen. 
( uden for mosen v. Kornelparken). Ole K sørger for luftfoto til brug for en 

godkendelse. 
Ole s kontakter ejerlavet for, at spørge om lov til opsætning. 

 
Vi venter på svar på vores ansøgning til AKA vedr. buskrydder og plæneklipper 

(inkl. alt udstyr til en samlet pris på 10.250,-). Vi forventer svar i juni 2018. 
 

Borgerforeninger har forespurgt, om Samrådet vil støtte opstilling af holder til 
hundeposer ved ny legeplads og sportspladsen. Byudviklingsudvalget vil gerne 

støtte denne tanke – men må oplyse - at grønt hold ikke har ressourcer til at 

vedligeholde disse holdere. 
 

 
Udstykninger 

Udstykningerne syd/øst for Tranevej forventes afklaret snart. Der er borgere 
der er imod denne udstykning og som har bedt om aktindsigt. 

Udstykninger ved Mejerigrunden bliver sikkert ikke til noget, da grunden er 
mere forurenet end først antaget. Samrådet vil fortsat gerne lave et grøn 
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område med græs, buske og en bænk– men vi afventer afklaring af 
ejerforholdet. 

 
Gadekæret 

Hans Erik og Ole Kjær har holdt møder med Aalborg kommune. 
Kommunen er kommet med forskellige tilbud. 

Hans Erik og Ole Kjær indbydes til næste bestyrelsesmøde for at bestyrelsen 
kan få relevante informationer før beslutning. Herefter tager Hans Erik og Ole 

Kjær en fornyet samtale med kommune for, at få klarhed over hvor meget 

kommunen vil være med til. 
 

 
Belysning af byporte 

Hans Erik har indhentet forskellige tilbud og har nu en leverandør der kan 
levere lys til Byportene. Lyset kommer fra solceller med et godt batteri.  

Samlet pris kommer til at ligge på ca. 18.000,- Hans Erik fremsender endelig 
tilbud til Ole s, der til okt. vil søge AKA-midler til dette projekt. 

 
PR-gruppen 

Da Marianne ikke deltog i mødet – udskydes dette punkt til næste møde. 
  

Evt. 
Der var intet under dette punkt. 

 

Næste møde 
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00 hos Ole s 

Det er vigtigt at alle deltager  
 

Referent: Ole Schwarz 


