Grindsted & Uggerhalne Samråd
Byudvikling

Referat fra Byudviklingsudvalgets møde den 27. februar 2018
Deltagere:
Ole Kjær
Hans Erik Pedersen
Jon Kjeldgaard
Ole Schwarz
Afbud fra:
Marianne Ellersgaard
Ole Peter Jacobsen

Dagsorden


Godkendelse af referatet fra den 20/9 2017.
Blev godkendt.



Orientering om Grønt hold:
Ole K kunne oplyse, at det grønne hold havde haft en evaluering i efteråret og der var tilsagn fra
alle om at fortsætte det gode arbejde med at passe på Hammerhattene og byportene m.m.
Det Grønne hold starter op igen medio april 2018,
Ole s søger AKA-puljen om penge til buskrydder og en god motorklipper (græs) inden 1. maj 2018



Udstykninger:
Der er intet nyt vedr. de 9 parceller som kommunen vil udstykke ved Kornelparken.
Lasse og Ole s vil tage en snak med Arne vedr. evt. udstykninger ved Hammervej.
Klaus forventer at have tilladelse til udstykningerne syd/øst for Tranevej til sommer (2018)
Vedr. mejerigrunder er man ved at lave prøveboringer – så her sker noget.



PR-gruppen:
Marianne har travlt med PR-arbejdet i Landsbyklyngen. Vi drøftede herefter lidt om
landsbyklyngens opgaver, som vi opfatter som en paraply over de 6 samråd. Vigtigt at
Landsbyklyngen fremover kan markere klare ønsker til Aalborg kommune der er dækkende for de 6
samråd og kan skabe en god kommunikation/samarbejde mellem de 6 byer.



Kulturudvalgets arbejde omkring indstilling til smukt byggeri m.m.
Tidsfristen udløber først 15. april - men vi har indtil nu modtaget flere forslag der går på Skolen.
Skoleudvalget har herudover indstillet til Aalborg kommune, at skolen får tildelt prisen for bedste
byggeri i Aalborg kommune i 2017.



Gadekæret
Hans Erik har kontakt til et firma der i april kommer og tager vandprøver (udg. 2.000,- som er
godkendt)
Vi håber på, at kunne skabe en dialog mellem dette firma og Aalborg kommune (park og Natur),
idet vi ikke er tilfreds med kommunens afgørelse (de vil ikke selv gøre noget ved gadekærets
tilstand.)
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Hans Erik lover at rykke kommunen vedr. deres tilbud om at komme med en beplantningsplan som
vi så selv skal sørge for bliver udført og som vi selv skal betale. Hertil vil vi søge AKA-midler.
Hans Erik kunne herudover oplyse om de kontakter han har haft vedr. belysning af BYPORTENE.
Der er kommet tilbud på belysning (solceller) til ca. 6.000,- pr port. Der kan dog komme andre
tilbud, så vi afventer en beslutning til næste møde. Samrådet har ikke penge til omtalte belysning,
så også her skal der søges om midler fra AKA.


Flere paddehatte til byportene?
Ole s har kontakt til person der vil lave ”test” paddehat gratis – Hvis denne er ok påtænker vi at
købe 5 stk. til de 5 byporte. (de 5 små paddehatte der står ved byportene føler sig lidt ensomme).



Samrådets generalforsamling den 3. maj:
Ole s vil meget gerne at personer fra udvalgene vil fortælle om arbejdet.
Ole K lover at fortælle om Grønt hold samt byudviklingsudvalgets arbejde generelt.
Marianne som er tovholder for PR-gruppe fortæller om dette arbejde.



Nyt fra bestyrelsen:
På det sidste bestyrelsesmøde er det besluttet, at afholde et ”boligmøde” for alle interesserede i
september md.
Her vil vi sætte fokus på de boligmuligheder der kommer i vort lokalområde, herunder fokus på
boligerne til ældre.
Byudviklingsudvalget vil gerne deltage i dette arbejde.
Ole s kunne herudover orientere om, at på det første bestyrelsesmøde efter sommerferien vil vi
indbyde alle foreninger i Grindsted og Uggerhalne for at styrke dialogen med disse. Dette skulle
gerne blive en tilbagevendende begivenhed hvert år.



Eventuelt
Vi drøftede belysning ved Hallen (stien ned til Uggerhalnevej) Der var forskellige opfattelser om
belysninger her var ok. Vi vil undersøge hvornår lyset slukkes her.
Nissehuerne kom fint på - men vi mistede en denne gang. Tove Hannibal har dog lovet at sy en ny.



Næste møde:
Er aftalt til den 29. maj 2018 v. Ole K.



Referent
Ole Schwarz
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