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Møde Møde, Planzone 9 

Dato 14. oktober 2021 kl. 16.30 til 18.30 

Sted Ladegården, Østergade 30, 9370 Hals 

Deltagere Stae-Vester Hassing samråd: Finn Nielsen, Johannes Svaneborg  
Ulsted samråd: Maj-Britt Korsgaard, Jørn Vægter 
Hals Samråd: Lars Ahrenholt  
Gandrup samråd: Arne Jakobsen, Dorte Olsen 
Landdistriktsudvalget (LU): Flemming Johannessen 
 
By- og Landskabsforvaltningen, Sofie Larsen - Byudvikling og byggeri, Brian Jen-
sen Aagaard - Mobilitet og infrastruktur, Lise Haslund Kristen – Landsbypedel-
ordning, Hans Tophøj – Byer og Natur 
Sundheds- og Kulturforvaltningen, Pia Juul Eriksen  

Afbud Hou samråd 

Referent Pia Juul Eriksen 

Sagsnr./Dok.nr. 2021-070584 / 2021-070584-4 

Dagsordenen: 
 

1. Gennemgang af det grønne kort. 
2. Status på Landsbypedeller – eksempler på hvad de må. 
3. Principielle/overordnede problemstillinger/spørgsmål i forhold til den grønne drift og vedligehold 

i byerne, Mobilitet og Infrastruktur, Byer og Natur og/eller Plan og udvikling.  
a. Mere grøn beplantning i byen: Bringe naturen ind i byen til glæde for unge og ældre.  
b. Stier i og omkring byerne – muligheder 
c. ”Velkomst” – skilte ved byens indkørsler. Hvad er mulighederne 

4. Bordet rundt – nyt fra byerne 
5. Evt.  

 
 

Referat 

Ad. 1.) Gennemgang af det grønne kort. 
For at sikre et ensartet plejeniveau i kommunen er der udarbejdet en kvalitetsbeskrivelse som definerer, 
beskriver og sikrer det overordnede service- og kvalitetsniveau. Udførelsen af den praktiske grønne pleje- 
og vedligeholdelsesopgave kan være udliciteret, men det er Aalborg Kommunes ansvar. Entreprenøren 
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skal sikre, at græsset på arealet samlet set overholder det fastlagte niveau fx i forhold til højde mv. Byer 
og Natur fører tilsyn med, om det overholdes. Vejledning til det Grønne kort. Kvalitetsbeskrivelserne er 
vedlagt.  

Ved alle mindre ”fejl og mangler” opfordres der til at bruge Aalborg Borgertip, som er den hurtigste og 
mest direkte vej til at få afleveret sin henvendelse. Borgertip findes her: https://www.aalborg.dk/trafik-
og-transport/veje/tip-kommunen 

Man kan ”tippe” direkte på hjemmesiden, men det letteste er at downloade appen til sin telefon, hvoref-
ter man kan tippe, når der konstateres et hul i vejen, en stoppet kloak, buske der hænger ud over cykel-
stien, forekomster af bjørneklo osv. Medsend gerne et billede. Borgertip kan bruges af alle borgere, og vi 
opfordrer til, at samrådet forsat hjælper med at sprede budskabet i byerne. 

Parkforvalter Thomas Lam: thomas.lam@aalborg.dk / 99312438 kan kontaktes ved spørgsmål om drift og 
pleje af de grønne områder (og som ikke kan klares via Aalborg borgertip). Hvis du er i tvivl om, hvorvidt 
dit spørgsmål hører til hos Thomas, ved Landsbypedelordningen eller en anden afdeling, så start ved Tho-
mas – og så sender han dig videre. 

 
Ad 2.) Status på Landsbypedeller – eksempler på hvad de må 
Lisa orienterede om, at bemandingen af Landsbypedelordningen har været udfordret under Corona-peri-
oden. Over sommeren har bemandingen været god med en kombination af senior-jobbere og personer i 
løntilskudsjob. Der er gode muligheder for at blive fastansat i Entreprenørenheden efter løntilskudsperio-
den.  

Opgaver som Landsbypedellerne kan løse: 

• Vedligeholdelse af anlæg og inventar finansieret af Landdistriktspuljen eller eksterne fonde 
• Renhold fx af belægninger, langs veje og stier eller udenfor kommunens arealer 
• Rengøring og vedligehold af byinventar, skilte, i huse og på offentlige toiletter 
• Pleje af fortidsminder på private arealer 
• Maling af anlæg i naturområder 
• Ukrudtsbrænding 
• Legepladstilsyn (der udføres et årligt legepladstilsyn på alle legepladser, som der er brugsrets-

aftaler omkring) 
 

Hvis I har en opgave, I gerne vil have løst, så ring til Lisa og forhør jer om mulighederne. Oftest vil Lisa 
have behov for at komme ud og se på forholdene, før der kan laves endelig aftale. Kontakt Lisa Haslund 
Kristensen: lisa.haslund@aalborg.dk / 25878632 
 

Vigtigt at få udpeget kontaktperson i forhold til landsbyordningen. Oplysninger om kontaktperson indbe-
rettes sammen med årsberetningen for samrådet. Er der ændringer i løbet af året kan der fremsendes en 
mail til Peter Pindstrup på peter.pindstrup@aalborg.dk 

 
Ad. 3.) Principielle/overordnede problemstillinger/spørgsmål  

• Hegn ved Ulsted forsamlingshus er nedslidt. Samrådet vil gerne vide hvem der ejer grunden, og 

hvilken muligheder der er for udskiftning af hegnet. Mobilitet og infrastruktur følger op. 

• Ved ønske om shelter, andre faciliteter eller mere grønt i byerne, er det vigtigt forinden at kon-

takte afdelingen Byer og Natur på byer.natur@aalborg.dk  

• Hvis der er uenighed om behovet for vedligeholdelse eller istandsættelse af private fælles veje, 

kan kommunen holde et vejsyn. Send en mail til mobilitet.infrastrukter@aalbrog.dk hvis der er et 

behov. 

• I Gandrup på Bredgade er træerne skåret ned til en meter. Desuden er der problemer med fyg-

ning af sand og plantevækst i bedene. Det forventes at træerne og planter genplantes, da der har 
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været udfordringer med væksten. Samrådet har fået mange spørgsmål om nedskæringen af træ-

erne, men har ikke kunne give et svar. Anbefalingen fra kommunen er at kontakte kommunen, 

hvis der ønskes svar på vedligeholdelsesmæssige tiltag der kan undre. Der fortages mange klipnin-

ger, afskæringer mv. ugentligt, så det er ikke muligt at sende mails ud forinden. 

• Gandrup skole. Der er meget højt græs i bedene. Byer og Natur afklarer. 

• Overfladebassin, Gandrup. Der er sået græs, men samrådet ønsker mere vild natur. Byer og natur 

afklarer. 

• Mobilitet og Infrastruktur fortalte kort om cykelstier og at byrådet har vedtaget at afsætte 60 

mio. kr. over 4 år. Der blev udleveret et kortbilag, hvor nuværende sti-ønsker fremgår. Det opfor-

dres til at sende en mail til mobilitet.infrastruktur@aalborg.dk hvis der er ønsker til stistræknin-

ger, som ikke allerede er indberettet.  

• Sti ved Gandrup. Projektet stoppede grundet udfordringer med adgangen på hele strækningen. 

Aalborg Kommune er blevet ejer af arealet, så der er ønske om at projektet tages op igen. Det an-

befales at genstarte dialogen om stien. Der kan eventuelt fremsendes en fælles mail til landdi-

strikt@aalborg.dk og byer.natur@aalborg.dk om at indgå i et fælles projekt. 

• Projektønske om sti i Hals mose. Der skal fremsendes en mail til byer.natur@aalborg.dk 

• Velkomstskilte ved indfaldsvejene er ikke længere muligt. Kravene er strammet fra politiets siden, 

da det vurderes at skiltene vil fjerne fokus fra vejen.  

 
Ad. 4.) Bordet rundt – nyt fra byerne 

• Gandrup samråd forventer snarest at igangsætte en opfølgning på byudviklingsarbejdet som star-

tede i 2016. Alle projekter er gennemført. 

• Ulsted har søgt Landdistriktspuljen og midler til blomsterkummer. Byggeriet af friplejehjem er 

gået i gang. Der forventes af bliver mere end 20 nye arbejdspladser. I den forbindelse ønsker Ul-

sted en dialog om nye byggegrunde i byen. Det anbefales at fremsendes en mail til byggeri@aal-

borg.dk for dialog herom. 

• Hals, der har været dialog med kystdirektoratet om legeplads, udsigtstårn og andre projekter på 

mellemstykket. Desværre har alle projekter fået afslag, så nu arbejder gruppen på at finde alter-

native løsninger. 

 
Ad. 5) Evt.  

Kommende ansøgningsfrister/muligheder: 

o Forsamlingshuspuljen 1. november 2022, Forsamlingshuspuljen 

o Puljen til Kulturaktiviteter i Landdistriktet: løbende ansøgning, Kulturelle tilbud i landdistrik-

terne  

o Midler til Landsbyfornyelse (nedrivning af forfaldne ejendomme): løbende ansøgning, Nedriv-

ning 
o Der forventes afholdt temaaften om fundraising d. 25. januar 2022, mail med invitation frem-

sendes til samrådene 
 

Øvrige puljer mv. kan ses her: Støtte til projekter i Aalborg Kommunes Landdistrikter 
 

Næste møde er uge 2 eller 3, 2022 hvor valget til Landdistriktsudvalget skal afvikles. Der skal vælges et 
medlem og suppleant fra hver planzone til LU. Der fremsendes en mail herom i løbet af december. Vil du 
vide mere om Landdistriktsudvalget, så klik her: Aalborg Kommunes Landdistriktsudvalg 
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