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Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig
Udvikling har udarbejdet Landdistriktspolitik
2010-2013 i samarbejde med Følgegruppen.
Følgegruppen er repræsenteret ved Handicaprådet, Ældrerådet, Folkeoplysningsudvalget,
Landbruget, Friluftsrådet, Landsbyerne i Aalborg Kommune, Samråd, Erhvervsafdelingen
og de øvrige forvaltninger i kommunen.
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Forord
Landdistriktspolitikken blev vedtaget af Aalborg Byråd d. 23. august 2010. Målsætning i Landdistriktspolitikken 2010-2013 var, at sætte
fokus på at skabe grundlag for Aalborg Kommunes investeringer i infrastruktur, byudvikling, byggemodning, byomdannelse og adgang
til serviceydelser i kommunens landdistrikt under visionen:
”Det skal være attraktivt at bo i Aalborg Kommunes landdistrikt, som rummer gode levesteder og et trygt hverdagsliv.
Landdistriktet skal udvikles, og der skal være fokus på natur, friluftsliv og oplevelser til gavn for alle borgere i kommunen”
Politikken har siden vedtagelsen dannet basis for en målrettet indsats. I samarbejde med eksterne aktører og kommunens øvrige
forvaltninger, er der genereret mange nye ideer og spændende projekter. De mange spændende projekter vidner om et stort engagement blandt landdistriktets mange ildsjæle, og uden de mange lokale hænder ville landdistriktsindsatsen ikke været nået så langt - det
skal der lyde en stor tak for!
Som en opfølgning på udmøntning af landdistriktspolitikken er der i årene 2011 og 2012 udarbejdet statusnotater som beskriver et
øjebliksbillede af, hvad der er pågået i det foregående år. Nu gøres der status igen, og med udarbejdelse af ”Landdistriktsredegørelse
2010-2013”, skabes der overblik over alle de mange projekter, som er sat i gang af samråd, foreninger med støtte med puljemidler fra
Aalborg Kommune samt kommunens egne projketer.
Med landdistriktsredegørelsen i hånden ser vi endvidere frem til at gå igang med konkretisering af Landdistriktspolitik 2014-2017, og
endnu engang sætte nye mål for landdistriktsudviklingen i Aalborg Kommune.

		Thomas Kastrup-Larsen			Bente Graversen
		
rådmand					
direktør
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Projekt landsbyløft
Udviklingsplaner
Fremtidens forsamlingshuse
X Antal AKA-projekter
Projekter forskønnelsespuljen

1

Brændskov

2
2

3
2

2

2

Hvorupgaard

4

2

1

Øster Hassing

6

7

6
2
4

4

2

3

Valsted

3
4

1

5

1

St. Restrup

4

3

Restrup Enge

1

5

2

1

4

4

Romdrup

3

1

7

5

1

15

Gudumlund

4

8

1

Halkær

3

Markeringerne på kortet er et udsnit af nogle af de mange projekter som er
igangsat i politikperioden. Ønskes yderligere oplysninger om projekter, og
geografi kan disse oplysninger ses på bagsiden eller søges på www.aalborgkommune/landdistrikt
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Lundby
Gunderup

1

1

1

1
2

6

4

1

4

Status på fokusområder

byerne et markant og synligt løft, som kan
AKA har et årligt budget på 1.5 mio. kr.,

bidrage til at de fremstår som attraktive

hvoraf ca. 400.000 kr. går til kommunens

og spændende bosætningsområder. Der

forsamlingshuse. Midlerne går til projek-

er fokus på forbedring af pladser, op-

Arbejdet med landdistriktsudvikling i Aalborg Kommune har været i gang ter på baggrund af ansøgninger fra lokale
siden 2007, og i den nuværende politikperiode er flere spændende projek- foreninger, samråd maj og oktober.
ter realiseret til glæde for kommunens borgere.
I perioden fra oktober 2010 til og med maj
Landdistriktsindsatsen spender bredt
fra uddeling af puljemidler til borgerinitierede projekter samt tværgående
projekt-samarbejde med kommunens
øvrige forvaltninger og større projekter som er igangsat siden vedtagelse af
landdistriktspolitikken i august 2010. I
Sundhed og Bæredygtig Udvikling har der
i politikperioden budgetmæssigt været
afsat 18.13 mio kr., som er blevet udmøntet i mange forskellige projekter. Se mere
under status for de enkelte fokusområder,
som er
•

Hverdagslivet

•

Sundhed

•

Tilgængelighed

•

Adgang til naturen

•

Bosætning

•

Oplevelsesprojekter

Under hvert fokusområde fremgår både
projekter som er igangsat af Sundhed og
Bæredygtig Udvikling, samarbejdsprojekter mellem både interne og eksterne

holdsarealer, historiske bymiljøer, nedslidte byrum, stiforbindelser samt bedre
rammer for foreninger og aktiviteter for
byens borgere.

2013 har AKA modtaget 220 ansøgninger
parter samt projekter igangsat af øvrige

til lokale projekter, hvoraf 167 har fået

Der blev i 2012 indsendt 18 ansøgninger,

forvaltninger.

bevilliget støtte. I forrige politikperiode

hvoraf der blev bevilget midler til 8 projek-

er tallet 290 ansøgninger, hvoraf 170 blev

ter fx fitness i Fjellerad og Bislev, sti Hou,

I forbindelsen med udarbejdelse af redeg-

bevilliget støtte. De største grupper af

Vaarst Uret mv.

ørelsen har der været afholdt dialogmøde

ansøgere i perioden oktober 2010 til maj

et med eksterne og interne interessenter.

2013 har været borgerforeninger, som

I 2013 blev der ændret i ansøgningspro-

Resultatet fra disse møder fremgår af af-

står for 27% af ansøgningerne. Derefter

ceduren, for at give mulighed for en mere

snittet “Evaluering af projekter og procs-

kommer samrådene med 17%, idrætsfor-

omfattende rådgivning til udarbejdelsen

ser” I afsnittet “Fremtidige udfordringer”.

eninger med 11% og forsamlingshuse 7%

af de endelige ansøgninger. Dette har haft

Her er erfaringer, og den viden som er til-

af ansøgningerne. De resterende 38 %

en positiv effekt på ansøgningernes kva-

vejebragt i den nuværende politikperiode

ansøgere er forskellige ansøgertyper.

litet. I 2013 blev der indsendt 17 projekt-

samlet. Erfaringerne kan danne grundlag

forslag. 9 af disse blev indstillet til videre

for at målrette indsatsen yderligere i

I 2010 fik 36 landsbyer tildelt støtte fra

bearbejdelse, og af disse har 7 projekter

“Landdistriktspolitik 2014-2017.”

AKA-puljen, 45 byer i 2011 og i 2012 blev

fået tildelt støtte fx forskønnelse og ud-

der støttet lokale projekter i 39 landsbyer

vikling af Ultved søerne ved Tylstrup, Den

Status på puljer

gennem AKA midlerne. I alt 57 landsbyer

fortællende hovedgade i Nørholm, Vester

En stor del af budgetmidlerne er øremær-

har i perioden fra oktober 2010 til maj

Hassing Bypark mv.

ket til til projekter støtte af puljemidler fx

2013 fået støtte fra AKA puljen til lokale

•
•
•

projekter. AKA har således i løbet af poli-

Puljen til mulitbaner som er en pulje med

Aalborg Kommunes Aktionsgruppe

tikperioden støttet lokale projekter i over

midler fra både Skole- og Kulturforvalt-

(AKA)

70 % af landsbyerne i Aalborg kommune.

ning og Forvaltningen for Sundhed og

Puljen til forskønnelse og Udvikling af

Formålet med “Puljen til udvikling og

Bæredygtig Udvikling har givet midler til

byer i landdistriktet

forskønnelse af byer i landdistriktet “er

16 mulitbaner i landdistriktet.

Puljen til multibaner

at understøtte lokale projekter, og give
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som har til formål at etablere og samle

Hverdagslivet

rekreative faciliteter og aktiviteter i det
grønne område ”Vaarst grusgrav”, som

Hverdagslivet i landdistriktet er omdrejningspunkt for mange lokale
aktiviteter og projekter igangsat af borgerne og kommunen.

ligger centralt i byen. Foreningen Vaarst
Uret gennemførte i 2012 projektets 1.
etape, som bl.a. omhandler etablering
af multiaktivitets- og formidlingshus,
etablering af stisystem i området, an-

Fokusområdet hverdagslivet er tværgåen-

venter man desuden at kunne gennem-

lægsarbejde og tekniske installationer. I

de i forhold til politikkens indsatsområder.

føre en mindre tilbygning inden udgangen

2013 er projektets 2. etape, der handler

I det følgende omhandler statusdelen de

af 2013.

om at skabe aktivitetsmuligheder for alle

projekter, som har været med til at sætte

aldersgrupper og forskellige interesser i

hverdagslivet i fokus, både de øvrige

Selve forsøgsprojektet er blevet evalu-

forvaltningers generelle servicetilbud og

eret i 2012, og der er udarbejdet en række

særlige initiativer og projekter. Projek-

anbefalinger til fremtidige indsatser vedr.

”Kulturen rykker ud” er et samarbejds-

ter vedr. attraktiv natur beskrives under

lokale samlingssteder.

projekt mellem Forvaltningen for Sund-

fokusområdet Adgangen til naturen”.

hed og Bæredygtig Udvikling, Skole- og
Der er desuden i 2013, med udgangspunkt

Kulturforvaltningen og forsamlingshu-

Lokale samlingssteder

i disse anbefalinger, givet støtte til en

sene i Aalborg Kommune. Projektet er et

Fremtidens Forsamlingshus” er et for-

videreførelse af Fremtidens Forsamlings-

forsøgsprojekt, hvor Aalborg Kommune

søgsprojekt, der er gennemført i partner-

hus i Gudum Idræts- og Kulturhus og i

aktivt støtter professionelle kulturarran-

skab med interessenterne i tre forskellige

Halkær Kro- og Kulturhus. Begge steder

gementer i landdistrikterne. Projektet er

forsamlingshuse i Aalborg Kommune.

udføres der i efteråret 2013 store projek-

planlagt med 16 koncerter og teaterfore-

Formålet med projektet har været at

ter.

stillinger i 10 landsbyer fra september

undersøge forsamlingshusets potentiale

Lokale samlingsteder
Basal service og netværk
Attraktiv natur tæt på
Styrke det sociale liv

Grusgraven fuldt igang.

2013 til april 2014. Forsamlingshusene har

som levende og bæredygtigt mødested

Aktiviteter for unge er primært skabt gen-

en egenbetaling på 3.000 kr. pr. arrange-

i den lille landsby – hvor der typisk ikke

nem sundhedstiltag som multibaner og

ment, og det samlede budget er 122.000

findes andre fælles mødesteder.

opholdsmuligheder i forbindelse hermed,

kr.

samt idrætsaktiviteter i fx BreddeidrætsProjektet har resulteret i en gennemgri-

projektet ”idræt i landdistriktet” og

bende renovering af St. Restrup Friskole,

sport2go land.

Serviceniveauet er som udgangspunkt

samt en række forskellige tiltag i Lundby
Kultur og Forsamlingshus. I Lundby for-

Basal service og netværk
ens for alle borgere i kommunen uanset

Projekt Vaarst Uret er et lokalt projekt,
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geografi. De fleste opgaver vedr. børn,

unge og familier er i Familie- og Beskæfti-

I forhold til de ældre har Ældre- og Handi-

i landdistriktet. Skolerne i Mou, Gudum-

børneinstitutioner, samråd, borger- og

gelsesforvaltningen inddelt i fire geogra-

capforvaltningen i forbindelse med politik

holm, Kongerslev og Tofthøjskolen indgår

handelsstandsforeninger.

fiske områder; Øst, Centrum, Sydvest og

for seniorliv fokus på tilbud til seniorer

i et udviklingsprojekt omkring inklusion i

Servicering af erhvervslivet, og herunder

Nord. Her varetages opgaver tilknyttet

i både by- og landdistrikter med stor

overgange, som har til formål at videre-

iværksættere som fx ønsker at starte

børnepasning, småbørnssundhedsplejen

frihed til at skabe et seniorliv med mening

udvikler Mini DUS ordningen. Inklusion

egen virksom forgår via kommunens

og familieproblematikker.

og indhold i en lokal kontekst. Politik

i overgange er kommunedækkende og

erhvervsafdeling, som tilbyder en lang

for seniorliv er tæt forbundet med bl.a.

omfatter også mange andre projekter.

række services, som har betydning for udviklingen af erhvervslivet i kommunen.Se

Ydelser/tilbud til voksne er samlet i et

sundhedspolitikken og landdistriktspoli-

ydeelsescenter centralt i Aalborg. Al ud-

tikken. Det tilstræbes, at der skal være let

Skoletjenesten tilbyder undervisningsfor-

mere på Aalborg kommunes hjemmeside

betaling foregår via udbetaling Danmark.

tilgængelighed til motionsfaciliteter, og et

løb for kommunens klasser bl.a. i natur-

under erhverv.

Jobcenterfunktion er dækket via 3 specia-

mangfoldigt udbud af byparker, idræts-

områderne Dall hede, Lille vildmose, Lind-

liserede centre som tager sig af indsatsen

anlæg, naturområder og stier samt et

holm Høje, Egholm m.v. Ca. 12.000 elever

for forsikrede ledige, arbejdsmarkedspa-

varieret udbud af aktiviteter.

gennemgår hvert år undervisningsforløb i
samarbejde med skoletjenesten.

rate kontanthjælpsmodtagere og kontakt
til virksomhederne.

I forhold til børn og unge, er der er stadig
landsbyordninger og småskolenetværk

Ungdomsskolen har fortsat en organisering med mange decentrale tilbud. En

AKA projekter fordelt på indsatsområderne
Oktober 2010 til Maj 2013

4%

13%

5%

En stor del af de støttede AKA-projekter
knytter sig ligeledes til projekter, hvor
mulighederne for at mødes og styrke relationerne borgerne imellem fx legepladser,

stor del af kommunikationen med de unge

grønne arealer, stier, gode faciliteter i

og Ungdomsvejledningen foregår i dag

forsamlingshuse mv.

digitalt.
I forhold til at styrke det sociale liv for fx
Aalborg Kulturskole prioriterer at tilbyde

ældre har Ældre-Handicapforvaltningen

og udvikle lokalt forankrede aktiviteter

igangsat life 2.0 - ”Ved fælles hjælp” som

Hverdagslivet

decentralt på alle skoler. Samtidig er til-

er et IT-projektet som løber til udgangen

Sundhed

gængeligheden i forhold til information,

af 2013. Projektet har til formål, at styrke

tilmelding m.v. fuldt udbygget på nettet.

det sociale samvær mellem ældre, deres

4%

Tilgængelighed

1%

Adgang til naturen

På biblioteksområdet tager lokalbibliote-

Bosætning

kernes og bogbussernes udgangspunkt i

73%

Styrke det sociale liv

Oplevelsesprojekter

lokalsamfundene. De igangsætter, koordinerer og medvirker i aktiviteter, og de
samarbejder med institutioner, forenin-

Som figuren viser er 73% af AKA-projekterne kategoriseret under hverdagslivet.

7

ger og andre lokale aktører såsom skoler,

familie, venner og naboer. Borgeren har
mulighed for at klikke sig frem til den
ønskede hjælp. Skal naboen ud at handle?
Er der nogen der har brug for en ledsager
i biografen, eller bare selskab til en kop
kaffe?

på unge på landet. I den forbindelse er

Sundhed

der iværksat aktiviteter for unge, der
primært er skabt gennem sundhedstiltag

I landdistriktet er der sat mange aktiviteter i gang for at styrke en sund
og aktiv livsstil, og for at forbedre adgangen til lokale sundhedstilbud.

som multibaner og opholdsmuligheder i
forbindelse hermed.

Sundhed i projekter
En stor del af de tilbud, som er til rådighed

Det har betydet, at de lokale foreninger i

for borgerne varetages af Sundhedscen-

samarbejde med Sport2Go Land har haft

ter Aalborg. For at forbedre de fysiske

mulighed for at afprøve en bred vifte af

rammer har både landdsitriktsindsatsen

”nye” idrætsmuligheder i landdistriktet

og de tiltag som varetages af de øvrige

fx pardans, street dans, MGP dans, cheer

forvaltninger fokus på at styrke et aktivt

leading, shuffel dans, styrketræning,

og socialt liv.

boksning, karate, selvforsvar, rope skipping, floorball, football, sejlads, moutain-

Idrætsaktiviteter i nærområdet

bike, havkajak, unicykler m.m..

Formålet med Sport2Go Land har været

Idrætsaktiviteter i nærområdet
Sundhed i projekter
Sundhedstilbud i nærområdet

at bygge videre på de erfaringer der har

Enkelte steder er der i perioden også

været med Aalborg Kommunes bredde-

arrangeret heldagsarrangementer, fx

idrætsprojekter; Sport2Go og Idræt i land-

cirkustræning til klatring, karate og street

distriktet. Fleksibilitet er nøgleordet når

dans. Resultatet har været, at enkelte ste-

mange forskellige aktivitetsmuligheder

der er nogle af de nye idrætsmuligheder

tilbydes til kommunens borgere.

blevet et fast etableret tilbud i området.

Deltagende byer var Hou, Sønderholm,

I forhold til sundhed for kommunes

Farstrup, Tylstrup, Ulsted, Skørbæk-Ej-

skolebørn styrkes sundhedsindsatsen via

drup, Egense, Mou og Dokkedal. En af de

skolepolitikken. Der er desuden fortsat

erfaringer, som man har gjort sig er, at det

etableret idræts DUS, og nye på vej i land-

har haft stor betydning for projektet, at

distrikter bl.a. Sulsted Skole, Vester Has-

man lokalt fik mulighed for at være med til

sing Skole, Sønderholm Skole, Mou Skole

at bestemme, hvilke idrætsgrene koncep-

og Vaarst-Fjellerad Skole.

tet skulle indeholde.
På fritidsområdet har der været fokus
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I en stor del af de fysiske projekter
der etableres, som fx. rekreative stier,
moutainbike ruter, cykeltstier, forbedring
af rekreative arealer, multibaner mv. er
tiltag der er med til at forbedre borgernes
mulighed for at leve et aktivt og sundt liv.
Via deltagelse i planarbejde fx kommuneplan, lokalplaner mv. sikres det endvidere
at forhold vedr. sundhed indtænkes fra
starten i planer og projekter.
For at forbedre folkesundheden gennemføres der endvidere kampagner med
fokus på sundhed, og brug af bæredygtige
transportformer herunder cyklen. Projektet Aalborg Cykelby gør i den forbindelse
en indsats for at optimere forholdene for
cyklister fx brug af elcykler, cykelparkering ved rasteanlæg ved motorvejsnettet
mv. Tiltag som gerne skulle få flere borger
til at tage cyklen på arbejde fx i kombination med bil eller kollektiv trafik.

Sundhedstilbud i nærområder
Der er store forskelle i levevilkår og
livsbetingelser, og dermed også i sund-

hedstilstanden i kommunens forskellige

af videokontakt for en række omsorgs-

jektet har vist, arbejdes der videre med

geografiske områder. Gennem Sund-

ydelser som ydes til borgerne i eget hjem.

projektet i en afgrænset periode.

hedspolitikkens indsatsområde ”Ulighed

Projektet “OnLine velfærd “ var støttet af

i sundhed” arbejdes der inddirekte med

ABT fonden (Anvendt Borgernær Tekno-

Foruden disse udviklingsindsatser er

sundhed i landdistrikterne.

logi )havde til formål at:

Ældre- Handicapforvaltningens tilbud
til borgerne (bo-, dag-, aktivitets- og

Den endelige tilrettelæggelse og plan-

•

lægning af sundhedsindsatser, er dog
primært forankret på Sundhedscenter

•

Aalborg. Indenfor de seneste år er der
arbejdet med outdoor fitness i fx Nibe, og

•

etablering af træningstilbud i Gandrup
målrettet kræftpatienter.

Øge borgernes tryghed ved at give

træningstilbud) placeret rundt omkring

hurtig og let kontakt til medarbejder.

i kommunen i både by- og landdistrikter.

Øge borgernes tilfredshed med kvali-

Fovaltningen indgår gerne i drøftelser

tet, adgang og leveringstid.

med lokale aktører om udviklingen af et

Reducere og spare transporttid for

seniorliv med mening og indhold.

borgere og medarbejdere.
•

Mindske borgernes oplevede isolation
eller ensomhedsfølelse ved at øge

Et andet projekt, som knytter sig til en be-

kontakten til familie og venner.

stemt geografi er ”Forebyggelse af type2
diabetes”, som er et tilbud til borgere med

Projektet mødte undervejs nogle ud-

prædiabetes i Hals, Sejlflod og Holtet.

fordringer af tekniske karakter, men der

Byerne blev udvalgt, da der jvf. Sundheds-

var også nogle muligheder, der kunne

profilen var en større andel af borgere

arbejdes videre med bl.a. i forhold til

her, som har behov for indsats.

genoptræning af knæ, hofte mv. samt
tilbud om individuelle genoptræningsfor-

Hensigten med tilbuddet er bl.a., at have

løb – eksempelvis kognitiv træning eller

fokus på vedligeholdelse af den træning,

vejledning af cancerpatienter.

der er igangsat på sundhedscentret.
Tilstedeværelsen i lokalområdet har

Endelig er der et potentiale i at bruge

desuden givet mulighed for at tale med

teknologien til at holde interne møder og

borgere om sundhedscenterets øvrige

til kommunikation med eksterne samar-

tilbud fx rehabilitering eller rygestop.

bejdspartnere samt støttende samtaler
og vejledning mellem borgere og sund-

I perioden 15. marts 2012 til 1. septem-

hedspersonale.

ber 2012 afprøvede Ældreafdelingen i
Ældre- Handicapforvaltningen indførelse

Med baggrund i de potentialer som pro-
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er fx opsat i krydset Egensevej/Stran-

Tilgængelighed

derholmsvej hvor der er etableret en
intelligent hastighedsdæmpning til 70

Infrastruktur og mobilitet spiller en stadig større rolle i forhold til et
velfungerende samfund

km/t med advarsel om krydsende trafik i
(Svinetruget) fra sidevejen.
Generelt er der gennem planlægning
fokus på god tilgængelighed for alle trafi-

Udvikling af infrastruktur i landdistriktet
er et emne som borgerne gerne vil have
øget fokus på, og i den forgangne periode
er flere spændende projekter sat igang.

fra borgerne. For at få trafikanter til at
nedsætte hastigheden på landeveje i
gennemfartsbyerne er der endvidere
opsat faste fartvisere i Vestbjerg, Sulsted,
Tylstrup, Klarup, Svenstrup, Gandrup,
Kongerslev,og Hals. I regi af Vejdirektora-

Gode transportmuligheder mv.

tet er der på statsvejen ved Gunderup og

Trafik & Veje i Teknik og Miljøforvaltnin-

Lundby ligeledes opsat stationære tavler.

gen, har ansvaret for det overordnede
vejnet i kommunen. I forbindelse med ud-

Trafik & Veje har endvidere en stor berø-

arbejdelse af Mobilitetsstrategien for Aal-

ring til landdistrikterne gennem arbejdet

borg Kommune er der opstillet specifikke

med skolevejsanalyser og skolevejspro-

målsætninger for mobilitet i oplandsbyer

jekter, og gennem udarbejdelse af konkre-

med særlige byvækstpotentialer og for

te projekter til udformning trafikpolitiker

øvrige byer og det åbne land.

for hver af de enkelte skoler. Arbejdet har
bl.a. resulteret i mange mindre trafiksik-

Gode transportmuligheder mv.
Kollektiv trafik
Bredbånd mv.
Energioptimering

Trafiksikkerhed og gode fremkommelige

kerhedsprojekter ved vejene ved en stor

veje spiller en stor rolle for kommunens

del af skolerne i landdistriktet.

borgerne. I forbindelse med projekt
Landsbyløft og udviklingsplaner er flere

Gennem arbejdet for en mere trafiksikker

projekter blevet prioriteret til forbedring

kommune etableres der ITS-løsninger, der

af veje mv.

periodevis nedskilter hastigheden omkring kryds i landområder, mens hastig-

Der er fx opsat mobile fartvisere (”Din

heden på uheldsplagede landstrækninger

fart”) på baggrund af konkrete ønsker

generelt sænkes. Intelligent fartstyring
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kantgrupper. Optimal kobling af cykelstier,
stiforbindelser m.v.”, og siden 2010 er
der lavet flere trafiksikkerhedsmæssige
forbedringer på veje i landdistriktet fx
Cykelstier på Hadsundvej til/fra Gistrup,
Rumleriller på strækningen til Hals,
Egense og Nibe.
Desuden er der i Langholt etableret 40
km/t og bump og 40 km/t zone Ellidshøj.
På Aalborgvej v. Nibe er den tilladte hastighed skiltet til 70 km/t.

Kollektiv trafik
Indenfor kollektiv trafikbetjening har området de seneste været ramt af generelle
budgetbesparelser og store prisstigninger på at få kørslen udført. Dette har
betydet, at der i flere områder er indsat
mindre busser til betjening af områder i
landdistriktet på trafiksvage tidspunkter.
Det drejer sig om byerne Grindsted, Langholt, Ulsted, Hou, Nøvling, Vaarst og Fjellerad, der betjenes med minibusser, og
hvor der skal foretages et busskifte for at

komme til Aalborg. Telebusserne benyttes

med på ministrielt niveau.

fund med 66 ugentlige stoppesteder.

mulighederne for eksport af totalløsninger/systemer såvel nationalt som

fortrinsvis til lovpligtig skolekørsel. NT’s

internationalt.

flextur kan benyttes i hele Aalborg Kom-

I Aalborg Kommune har man i dag fået

Alle lokalbiblioteker er med udgangen af

mune til ca. 1/2½ taxapris.

fiberbredbånd i Lille Vildmoseområdets

2012 blevet indrettet som åbne bibliote-

nordlige del, mens man arbejder på sam-

ker, dvs. med en typisk åbningstid fra 9-21,

Aalborg Forsyning, Varme er partner i

Der arbejdes generelt på at få hævet kva-

me løsning i den vestlige del af kommu-

7 dage om ugen. Det meste af tiden skal

projektet og har i forbindelse med ”De-

liteten af kommunens stoppesteder, og i

nen. Dette kører i regi af private initiativer

folk betjene sig selv, men man kan fortsat

signprojekt Aalborg” fået udarbejdet

de sidste par år er der i landdistriktet ud-

opstået omkring de to forsøgsområder.

træffe personalet i 21 – 23 timer om ugen.

projekter for henholdsvis Farstrup-Kølby

Med en ugentlig åbningstid på 84 timer er

Kraftvarmeværk og Hou Kraftvarmeværk,

skiftet ca. 25 læskærme til nyere og bedre
typer, der er lettere at vedligeholde. Der

Kommunikation mellem borger og kom-

tilgængeligheden øget væsentligt, og de

der indeholder løsningsforslag til hel eller

er dog stadig et stort efterslæb i forhold

munens forvaltninger sker i højere grad

åbne biblioteker er da også blevet yderst

delvis omstilling fra naturgas til vedvaren-

til en rimelig stoppestedsstandard, så

end tidligere via digitale medier. Denne

populære.

de energi, eksempelvis biogas, biomasse

fremadrettet er der planer om at forbedre

digitalisering sker både for at skabe mere

og sol.

nogle af stoppestederne på strækningen,

fleksible kommunikationsformer til gavn

Energioptimering

bl a i Nr. Kongerslev og i Kongerslev.

for alle og for at effektivisere og spare
ressourcer i forvaltningerne. Det giver

Konkret er der i Nibe på torvet lavet en ny

samtidig nye muligheder for borgerne i

busperron med læskærm. 5 stoppeste-

landdistrikterne.

Energiforsyning i landistriktet har stor betydning for bosætning og både indenfor
varme,- spildevands-, og vandplanlægning
arbejdes der i Aalborg Forsyning med optimering af planer for at styrke området.

der i Frejlev er blevet forsynet med nye
perroner og læskærme. I Klarup er der

Senior digital er fx et projekt som ÆLdre-

opstillet nye læskærme ved stoppesteder

Handicapforvaltningen tilbyder alle ældre

på Klarupvej.

borgere i forhold til undervisning bl.a. om
brug af NemID, både som tilbud i kom-

Bredbånd mv.

munens aktivitescentre og hjemme hos

Efter kortlægningen af bredbåndsproble-

borgerne.

Bl.a er der indenfor spildevand planer om
centralisering af strukturen for at sikre en
robust og fremtidssikret struktur. Der arbejdes endvidere for at skabe forsyningssikkerhed til de mindre vandværker ved
ledningsforbindelse mellem vandværkerne. I forhold til varmeplanen er planerne

matikken i to forsøgsområder ved Lille
Vildmose og området vest for Nibe bred-

I forhold til tilgængeligehd af information

ning blev gennemført i 2011, har arbejdet

tilbyder Aalborg Bibliotekerne en høj grad

med bredbånd siden primært bestået i at

af tilgængelighed til information, viden og

følge med i den landsdækkende debat på

oplevelser i landdistrikterne via lokalbib-

området. Problematikken med internet-

lioteker i kommunes 5 hovedbyer: Nibe,

forbindelsen er i høj grad blevet et lands-

Svenstrup, Storvorde, Vodskov og Hals.

politisk fokusområde, som der arbejdes

Desuden betjener 3 bogbusser 31 bysam-

11

om udvidelse af central forsyningsområer
i spil som nye projekter.
FleksEnergi er et samarbejde mellem
aktører inden for den kollektive energiforsyning i Nordjylland. Formålet med projektet er at generere viden og erfaringer om
den kollektive energiforsyning og styrke

På baggrund af ovennævnte arbejder
Aalborg Forsyning, Varme for tiden videre
med mulighederne for eventuel forsyning
af Hou Kraftvarmeværk med biogas, samt
undersøger mulighederne for eventuel
forsyning af Farstrup-Kølby Kraftvarmeværk med varme fra et nærliggende
halmanlæg.

Adgang til naturen

en konkretisering af Kommunens GrønBlå Struktur, der skal fremme sammen-

I samarbejde med borgerne, Park og

Projekter med naturvinkel støtte af

Planarbejdet vedr. projekt Vokslev Kultur

puljemidler

og Natursti blev igangsat i 2007 med bl.a.

•

mange spændende projekter i landdistrik-

Rekreative stier
Oprensning af gadekær
Fiskeri LAG Midt-Nord
Naturgenopretning

binder by og land sammen. Stikataloget er

Adgang til naturen er meget vigtig for kommunens borgere som kilde til
livskvalitet, stilhed og oplevelser. Rigtig mange projekter er sat i gang
- både af borgerne og i regi af Sundhed og Bæredygtig Udvikling samt
Park og Natur, Teknik og Miljøforvaltningen.

Natur er der i politikperioden etableret

•

fodgængere, cyklister og ryttere og som

hængen mellem og tilgængeligheden til
natur og friluftsliv i landskabets grønne
og vandets blå kiler, bånd og forbindelser.

anlæggelse af stirute. I denne politikperi-

tets naturområder fx projekter udmøntet

Rekreative stier

oden har projektet drejet sig om oprens-

af indsatsen med udviklingsplaner, lands-

Sundhed og Bæredygtig Udvikling har i

ning af mølledamme og anlæggelse af

byløft, AKA-projekter og puljemidler. bl.a.:

samarbejde med Park og Natur, Teknik

sti omkring dammene koordineret med

og Miljøforvaltningen etableret mange

etablering af omløbsstryg samt trampesti

•

Afmærkede stiruter i lokalområder

ny stiruter. Foruden projektet Bjergba-

langs Binderup Å og desuden formidling

•

Reetablering af formidlingshytte i

nestien fra Godthåb til Nibe, som blev

af områdets natur og kultur. I efteråret

Aslund skoven

indviet oktober 2013 er et lignede projekt

2012 blev det sidste element i projektet,

•

Fornyelse af legeplads i Sulsted

med etablering af en rekreativ sti på den

opsætning af informationsplatforme og

•

Forsøgsprojekt med robotklipper i

nedlagte Fjerritslevbane, fra Nørresundby

udgravning af den geologiske profil gen-

Dokkedal

til Kommunegrænsen efter Vadum igang-

nemført.

•

Renovering af Egense strand

sat. Banestierne skal give kommunens

•

Ny badebro i Stejlgabet

borgere og turister mulighed for at styrke

Oprensning af gadekær

•

Opgradering af shelterpladser

sundheden og samtidig få værdifulde

Sundhed og Bæredygtig Udvikling har i

•

Ny formidlingshytte i Koldkærskov

kultur- og naturoplevelser i det bynære

samarbejde med Park og Natur, Teknik og

•

Plantning af en kirsebærlund i Has-

landskab. Projekterne er finansieret via

Miljøforvaltningen arbejdet med oprens-

lundparken I Vester Hassing.

kommunale og eksterne midler.

ning af kommunens gadekær siden 2010,

•
•

Plantning af vejtræer ved Sulsted

og har i alt oprenset 33 gadekær. Foruden

Landevej

I 2013 arbejdes der endvidere med en

oprensning af gadekæret er der fokus på

Etablering af legeplads i Skalskoven

plan for etableringen af det rekreative

de omkringliggende arealer i forhold til

ved Nibe

hovedstinet, så det åbner landskabet for

forskønnelse samt inventar som bord/
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bænke mv. Oprensning af gadekær har

ter. FLAG Midt-Nord forventes forlænget

værktøj og en strategi for prioritering af

Tanken er, at store græssere som krondyr

stor betydning for opretholdelse af lands-

til årsskiftet 2014/15.

hundeskove (hvor mange, hvordan og

og måske elge skal være med til at pleje

hvor). Ny hundeskove i Sæderup skov og i

det område der skal naturgenoprettes.

byernes identitet, og som lokalt samlingssted, og i forbindelse med budgetforhand-

I perioden 2008-2013 har FiskeriLAGen

lingerne 2013, er der også fremadretett

delt godt 8 mio. kr. ud til forskellige lo-

afsat midler til opresning af kommunens

kale udviklingsprojekter. Projekttyperne

Det fredede område ved Sebber frede-

et længerevarende projekt med kortlæg-

gadekær.

spænder fra etablering af velfærds- og

liggøres ved etablering af stier, og som

ning af naturarealet i hele kommunen.

formidlingshuse og shelterspladser til ud-

en del af ”Lundbyportalen” søges bl.a.

Arbejdet består i en systematisk gennem-

Teknik og Miljøforvaltningen har udar-

vikling af et fødevarekoncentrat baseret

etableret toiletforhold. I 2013 videreføres

gang af alle beskyttede naturarealer efter

bejdet projekt for oprensning af Vester-

på strandkrabber fra Limfjorden og mil-

udbygning og forbedring af netværk af

naturbeskyttelseslovens § 3, herunder en

møllesø, ved Svenstrup. I 2008 blev der

jøtiltag på flere dambrug samt genopret-

primitive lejrpladser.

registrering af hvilke planter arealerne

etableret et omløb så Guldbækken løber

ningsprojekter vedr. vandløb og søer. Der

udenom søen. Gennem årene er der af-

er i alt støttet 11 projekter beliggende i

I forbindelse med LIFE og Grøn Vækst pro-

overblik over, hvor i kommunen naturare-

lejret materiale fra guldbækken i søen, så

Aalborg Kommune til et samlet beløb på

jekter i Lille Vildmose er der afsat penge

alerne findes og viser samtidig hver en-

den er blevet lavvandet med øget tilgro-

ca. 3.2 mio. kr. Aalborg Kommune er an-

til at genopføre en tidssvarende model af

kelt areals naturkvalitet. Kortlægningen

ning til følge. Projektet omfatter oprens-

svarlig for 3 af projekterne, hvor støtten

et brandvagttårn samt formidle kulturhi-

bliver løbende tilgængelig for borgerne

ning af søen og etablering af faciliteter

udgør i alt 1.25 mio. kr.

storien som knytter sig til området.

via Danmarks Miljøportal.

for friluftsliv bl.a. to pladser til lystfiskeri.

Klarup er på vej.
Park og Natur forventer i 2013, at afslutte

indeholder. Kortlægningen giver et godt

Der er endvidere i efteråret 2013 ved Lille

Projektet er igangsat i maj 2013 og mod-

Naturgenopretning mv.

Vildmosecenteret etableret en ny sti fra

tager tilskud fra EU-Fiskeri LAG.

For at forbedre forholdene for engfugle

en parkeringsplads i det sydvestligste

har Aalborg Kommune udarbejdet en

hjørne af Portlandmosen op til toppen

FiskeriLAG Midt-Nord

indsatsplan. Som opfølgning er der i

af Kællingbjerg, hvor den forbindes til

Sundhed og Bæredygtig Udvikling fik i

samarbejde med AgriNord gennemført

den eksisterende sti, som fører ned ad

december 2007 opgaven med varetagelse

projekter for forbedring af forholdene

Kællingbjerg mod vest. I tilknytning til sti

af koordinatorfunktionen for den lokale

for engfugle på strandenge, herunder af-

og tårn vil der blive anlagt p-pladser med

aktionsgruppe (LAG) under EU’s Fiske-

græsning ved Egense, Nørholm og Stavn.

kapacitet til både biler og busser.

riudviklingsprogram 2007- 13. Koordi-

Projekterne omfatter i alt 400 ha.

natorfunktionen består dels i sekretari-

Der er endvidere planer om at etablere

atsbistand, rådgivning til projektholdere

Skovrejsning udføres med rekreative

et hegn om en del af området i efteråret

og sagsbehandling i forbindelse med

faciliteter i Stae og Gistrup. Kommunen

2013, som forbinder hegnene omkring

ansøgning af økonomisk støtte til projek-

har endvidere udarbejdet et prioriterings-

Tofte Skov i syd og Høstemark Skov i nord.
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Bosætning

I Ellidshøj er der store planer om reetablering af den gamle Præstehave, plantning

Fokus på gode fysiske rammer og attraktive bosætningsmiljøer har
igangsat mange spændende projekter i et tæt samarbejde med borgerne.

af træer langs hovedgaden, opresning af
gadekær, samt etablering af samlingssted
foran kirken mv. For at forbedre trafiksikkerheden er der opsat skilte med 40 km/t

Projekt Landsbyløft

zone i den centrale del af byen. Ved byens

Aalborg Kommunes befolkningstal er

Der er igangsat byforskønnelsesprojekter

legepladse er der etableret en mulitibane.

i perioden fra 1. januar 2010 frem til 1.

i Nr. Kongerslev, Sulsted og Ellidshøj. Pro-

januar 2013 vokset med ca. 5.000 borgere.

jektet Landsbyløft er igangsat for sikre

Der er i alle tre byer en stor lokal opbak-

Den største del af væksten har været

at byerne fremstår som attraktive og

ning og engagement, både fra interesse-

i Aalborgs bykerne, mens kommunens

spændende bosætningsområder ved at

rede borgere, lokale erhvervsdrivende og

landdistrikt står for cirka en femtedel af

iværksætte og koordinere initiativer, der

foreninger, og i særdeleshed fra de lokale

den samlede vækst i befolkningstallet.

fremmer udviklingen i byerne, og dermed

arbejdsgrupper.

styrker grundlaget for private investerinUdfra det statistiske materiale er det ikke

Lokale udviklingsplaner

ger i områderne.

muligt at udlede bestemte geografiske

Projekt ”udvikling i din by!” er et tilbud til

vækstområder eller områder med tilbage-

I Nr. Kongerslev er en Tarzanbane, skolesti

udvalgte lokalsamfund i Aalborg Kom-

gang. De byer, hvor der er registreret en

samt en parkeringsplads i midtbyen

munes landdistrikter. Lokalsamfundene

vækst er i de byer, hvor der er sket en øget

renoveret. Desuden er der etableret et

udvælges med udgangspunkt i bymøn-

boligtilvækst primært i hovedbyerne og

busstopsted med grønt område samt

steranalysen i plan09 og landdistrikts-

byerne tæt ved Aalborg.

planer om etablering af 2 ekstra bump på

gruppens kendskab til de enkelte lokal-

landevejen gennem byen.

områders behov. Formålet med projekt

Via planarbejdet sikres forhold vedr.

Projekt Landsbyløft
Lokale udviklingsplaner
Kortlægning af forfaldne boliger
CO2 neutral landsby

”Udvikling i din by!” er at:

landdistriktets byer, og med den Kommu-

I Sulsted er projektudviklingen i fuld gang

neplan13, hvor der er fokus på fleksible

og flere projekter forventes etableret i

rammer og kvalitetsudvikling af byerne

løbet af efteråret 2013. Indtil videre er

der fremadrettet gode mulighederne for

der plantet træer ved byens indkørsel på

en forsat udvikling af byerne.

landevejen, ligesom der er etableret en

ønsker i byen, samt muligheder for

rekreativ sti bagom byen.

samarbejde og synergieffekter inden
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•

synliggøre byens fysiske og sociale
værdier, ressourcer og udfordringer

•

konkretisere og prioritere udviklings-

•

•

for hele lokalområdet

som blev forelagt Udvalget for Sundhed

jekter på skolen. Der er bl.a. opsat en

beklædning til solceller og el-biler. Messen

skabe lokalt ejerskab og forvalt-

og Bæredygtig Udvikling. Kortlægnings-

vindmølle og klima er blevet en del af

var velbesøgt og gav gæsterne inspira-

ningsmæssigt og politisk kendskab til

projektets resultater blev i efteråret 2012

undervisningen. Der er opsat infotavler

tion til at kunne træffe klimavenlige valg i

udviklingsønskerne

overdraget til Teknik og Miljøforvaltnin-

med råd og tips om energibesparelser

deres hverdag samt en hverdagsfest med

skabe fundament for at byen på egen

gen (Plan og Byg) med henblik på iværk-

bl.a. ved købmanden. Endvidere har der

politisk debat.

hånd og i samarbejde med andre

sættelse af konkret indsats.

været afprøvet el-cykler og udvalgte

samarbejdspartnere kan gennemføre

testfamilier, der skal vise vejen for andre

Projektet blev igangsat i efteråret 2010

I forbindelse med budgetforhandlingerne

og konkurrere på klimarigtig adfærd. Der

og afsluttes i 2013. Der er udarbejdet en

er der for perioden 2014-2016 afsat 38.1

er udviklet en hjemmeside med informa-

evalueringsrapport og på s. 20 ses udpluk

Uviklingsønskerne samles i en lokal udvik-

mio. kr. til en konkret indsat. Teknik og

tion om projektet og dets resultater www.

fra evealueringen. Projektet har et samlet

lingsplan for den enkelte by, som byerne

Miljøforvaltningen har endvidere ansøgt

fjellerad.info/co2-neutral.aspx,

budget på 0,5 mio kr. , og med udgangen

derefter arbejder videre med at realisere.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Projektet er i 2011 gennemført i Farstrup,

om midler fra byfornyelsesrammen og

Der har været afholdt en stor Klima og

anvendt. Borgerne i Fjellerad arbejder

Lundby, Kølby, St. Ajstrup og Staun.

nedrivningsrammen. Sundhed og Bære-

Energimesse i Fjelleradhallen, hvor 40

pt. på ”CO2 neutral landsby projekt 2.0”

Projektet er i 2012 gennemført i Gudum,

dygtig Udvikling forventes at deltage med

udstillere viste alt fra klimavenlig mad og

for at arbejde videre med en bæredygtig

Gudumlund og Gudumholm.

repræsentanter i en styregruppe . Indsat-

konkrete udviklingsprojekter

sen forventes fordelt over min. 3 år.

Kortlægning af forfaldne boliger
I foråret 2011 blev en tværgående ar-

I forhold tiloversblevne landbrugsbygnin-

bejdsgruppe bestående af repræsentan-

ger og udarbejdelse af idekatalog er der i

ter fra Teknik og Miljøforvaltningen og

løbet af politikperioden udarbejdet en del

Sundhed og Bæredygtig Udvikling nedsat

eksternt matieriale om emnet fx Realda-

med det formål, at arbejde med kortlæg-

nias hjemmeside “genanvendgaarden”

ning af omfanget af forfaldne beboelser i

Landdistriktsgruppen har derfor ike haft

landdistriktet. Den tværgående arbejds-

særligt fokus på emnet.

gruppe har bl.a. kortlagt området ved dataudtræk, besigtigelse ved lægmand samt

CO2 neutral landsby

inddragelse af samråd/borgerforeninger.

CO2 projektet i Fjellerad har affødt en
lang række initiativer i Fjellerad. Flere

Selve Kortlægningsprojektet blev afslut-

boliger i byen er blevet energirenoverede,

tet i efteråret 2012 med en slutrapport,

der er gennemført en række energipro-
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af 2013 er lidt over halvdelen af midlerne

udvikling for byen.

Oplevelsesprojekter
Der arbejdes målrettet med at udbyde nye oplevelser for kommunens
borgere og turister. Med udpegning af oplevelseszoner er der sat yderligere fokus på en helhedsindsats.

Himmerlandske Heder. Der ligger et stort
potentiale i formidling af både natur- og
kulturhistoriske elementer samt styrke
samarbejde mellem aktørerne i området.
Projektet vil derfor sigte mod at få formidlet området og styrket samarbejdet
mellem de forskellige aktører.

Oplevelseszonen Kattegatkysten

fx musikfestivalen Musik langs kysten/

Lille Vildmosecenteret

I den forgangne politikperiode er der ar-

Jazz i muldbjergene, bådudlejning til turi-

Teknik og Miljøforvaltningen og For-

bejdet med en egentlig strategi for Katte-

ster og dannelsen af en Kajakklub i Hou,

valtningen for Sundhed og Bæredygtig

gatkysten. Denne proces er ledet af Visit

der laver aktiviteter for turister. Der er

Udvikling har i samarbejde med Lille

Aalborg, men støttet af Aalborg Kom-

ligeledes lavet et PulsCard, som er et ra-

Vildmose-centeret udarbejdet en ny stra-

mune. Dette er gjort gennem en ”Turisme

batkort til aktiviteter på Kattegatkysten.

tegi for centeret frem mod 2018, som skal

og oplevelsesstrategi for Aalborg Kyst” og

understøtte arbejdet i Kattegatzonen.

herefter et projekt, der sætter fokus på

Herudover har Borgmesterens Forvalt-

Planen skal blandt andet danne grundlag

Hals som centrum for området.

ning og Forvaltningen for Sundhed og

for fundraising til de kommende projekter.

Bæredygtig Udvikling støttet projektet

Centerets oprindelige plan er gennemført

Begge disse projekter er eksternt finan-

Nordisk Sejlads 2012, som var et kapsejl-

med tilblivelsen af bl.a. en smalsporsbane,

sieret via Visit Danmark. Forvaltningen

lads for gamle sejlskibe. Sejladsen blev

der kan fragte besøgende fra Lille Vildmo-

for Sundhed og Bæredygtig Udvikling har

afviklet med start i Hals i sommeren 2012.

secenteret ud i naturgenopretningsområ-

i perioden deltaget aktivt i arbejdet med

Oplevelseszonen Kattegatkysten
Oplevelseszonen vest
Lillevildmosecenteret
Hærvejsprojektet
Shelterpladser
Kystturisme
Landdistriktspriser mv.

det. Banen blev indviet i sommeren 2012.

strategien. Desuden er der via fx. AKA-

Oplevelseszonen Vest

projekter givet midler til arrangementer,

Arbejdet med oplevelseszone Vest er på-

Hærvejsprojektet

der understøtter arbejdet i oplevelses-

begyndt med et interessentmøde i august

Forvaltningen har i den forløbne politik-

zone Kattegatkysten. I efteråret 2013 blev

2013, og et netværksmøde i oktober 2013.

periode arbejdet sammen med 7 andre

heldhedsplanen for Hals bys udvikling i

Oplevelseszonen er beliggende i den vest-

nordjyske kommuner om en hærvejsrute

præsenteret.

lige del af kommunen, hvor der ligger en

for både gående og cyklister i Nordjylland.

række natur- og kulturhistoriske perler,

Projektet skal forbinde hærvejsruten fra

Projektet har bl.a. ført til en række tiltag

f.eks. Halkær mølle og sø, Vikingebyen

Midtjylland med færger til Sankt Olavsru-

fra private aktører langs Kattegatkysten,

Sebbersund, Nibe Købstad og eller de

terne i Norge og pilgrimsruter i Sverige.
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I Aalborg kommune vil projektet bestå af

ordningen Fisker-LAG Midt Nord opført 3

Siden 2007 har Landdistriktsgruppen med

menter om projektudvikling og fundrai-

en opmærkning af ruten, samt skilte der

nye shelterpladser for at kunne lave rund-

jævne mellemrum afholdt temaaftener og

sing.

fortæller om hærvejen og den natur som

rejser i kommunen med mindre fartøjer.

kursusarrangementer for landdistriktets

den løber igennem. Projektet forventes

Der er tale om en plads i Hou Havn, en på

borgere.

promoveret gennem Visit Nordjylland

Egholm, samt udskiftningen af en opslidt

og de lokale turistbureauer fra 2014.

plads ved Skriveren syd for Gandrup.

Projektet er planlagt til gennemførelse

Temaaftnerne har haft forskelligt indhold
og form, men har alle haft til formål, at

i vinteren 2014 med indvielse april 2014.

Alle pladser indeholder 3 shelters og en

bidrage med øget viden til landdistriktets

Projektet er støttet med midler gennem

bålplads. Der er endvidere toiletfaciliteter

projektmagere fx om legepladssikkerhed,

Grøn Vækst.

i nærheden af de to af pladserne.

etablering af naturprojekter, udvikling af
forsamlingshuse, speeddating med Aften-

Shelterpladser

skolerne osv.

I samarbejde med Teknik og Miljøfor-

Landdistriktspriser mv.

valtning har forvaltningen opgraderet

For fjerde år i træk blev der i december

Der gennemføres 2-4 temaarrangemen-

eksisterende shelterpladser i Aslund og

2012 uddelt Årets Ildsjæle pris og Årets

ter pr vinter. Derudover afholdes arrange-

Hasseris skoven ved bl.a. etablering af

Landdistriktsprojektpris. Arrangementet

multtoileter og en generel oprydning/

har til formål at hædre de borgere i land-

renovering. Pladsernes størrelser giver

distriktet, der yder en ekstra indsats for

gode muligheder for at skoleklasser mv.

at gøre deres lokalområde til et godt sted

kan overnatte i shelterne. Ved renovering/

at bo, og at rette fokus på de muligheder

opgradering af pladserne sikres samti-

for vejledning og økonomisk bistand som

dig en ensartet standard på de primitive

Sundhed og Bæredygtig Udvikling stiller

lejrpladser.

til rådighed for landdistriktet.

Kystturisme

Årets Ildsjæl uddeles på baggrund af

Forvaltningen for Sundhed og Bæredyg-

nomineringer fra borgere i landdistriktet,

tig Udvikling har i perioden arbejdet med

mens Årets Landdistriktsprojekt indstil-

styrke mulighederne for at sejle på både

les af Aalborg Kommunes Aktionsgruppe

fjorden og Kattegat med overnatningsfa-

(AKA) med baggrund i de projekter, der

ciliteter inden for en dagsrejse med f.eks.

gennem det forudgående år, er støttet af

havkajak. Derfor er der med støtte fra EU-

puljen.
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Evaluering af projekter og processer
Mange projekter og processer er igangsat i politikperioden. Projekterne handler oftest om mere end blot et
projektresultat, hvor især processen er vigtigt i forhold til ejerskab og udvikling i landdistriktet. I det følgende
ses der nærmere på projekter og procsser som har været igangsat.

Landdistriktspolitikken 2010-2013 har

ner defineret i Landdistriktspolitik 2010-

stier og rekreative stier mv. Via deltagelse

fungeret som byrådets politik for kommu-

2013 vises en kort status for de enkelte

i planarbejdet fx kommuneplan, lokalpla-

nens landdistrikt, hvor samarbejdet med

fokusområder:

ner mv. sikres det endvidere at sundheds-

borgerne og forvaltningerne imellem har
sikret en aktiv landdistriktsindsats.

elementer indarbejdes som en naturlig
Hverdagslivet: Indenfor fokusområdet er

del af projekter.

der sat en masse aktiviteter i gang, både

Samlet status
Evaluering af:
•
•
•
•

Projekt landsbyløft
Udviklingsplaner
Udvalgte storskalaprojekter
CO2 neutral landsby

Landdistriktspolitikken er udarbejdet

af kommunen og via projekter igangsat af

Tilgængelighed: Indenfor området er

inden for rammerne af den vedtagne-

borgerne i forhold til at skabe et sammen-

der sat flere initiativer i gang for at sikre

Kommuneplan09 og Bæredygtigheds-

hængende hverdagsliv i landdistriktet.

tilgængelighed og fremkommelighed for

strategien, og indgår endvidere i Aalborg

Især projekter til styrkelse af det sociale

borgerne fx trafikprojekter, udbredelse af

Kommunes fire fysiske plansamarbejder.

liv, såsom legepladser, Aslund hytten,

bredbånd i dele af kommunen, energiopti-

Plansamarbejdet sikre overblik og sam-

Fremtidens forsamlingshus, ”Kulturen

mering mv. Der er stor fokus på området,

menhænge samt fordre tæt samarbejde

rykker ud” og nye lokale samlingssteder.

da infrastrukturelle rammer er med til

mellem fagforvaltningerne, med fokus på

Projekterne har stor betydning for ople-

sikre en forsat udvikling i landdistriktet,

helheder og sammenhænge.

velse af et godt hverdagsliv.

og hvor udfordringen særligt afhænger
af afstanden til Aalborg. Endvidere er der

Foruden de overordnede plansamarbej-

Sundhed: Om gode muligheder for en

fokus på tilgængelighed for mennesker

der, foreligger der mange sektorpolitikker,

sund og aktiv livsstil samt adgang til sund-

med handicap i de projekter som tildeles

strategier mv. som via landdistriktsindsat-

hedstilbud er der i politikperioden været

midler fra forvaltningen.

sen er udmøntet i konkrete projekter.

sat rigtig mange lokale aktiviteter i gang.

I forhold opfyldelse af mål og handlepla-

Fx idræt i landdistrikt, sport2go, sund-

Adgang til naturen: Rigtigt mange pro-

hedstilbud i landdistriktet, multibaner, nye

jekter er i politikperioden etableret for at
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sikre adgangen til naturen fx oprensning

rioden sat mange nye projekter i gang i

blot et projektresultat, hvor især proces-

Projekt Landsbyløft

af gadekær, hvor målsætningen om 4 pr.

oplevelseszonen Kattegatkysten og langs

sen er vigtigt i forhold til ejerskab, og den

Det er vigtigt for de tre byer i ”Projekt

år er mere end opfyldt med ca. 33 gade-

kysten og fjorden. Projekterne er med

fremadrettet udvikling i lokalområdet. I

Landsbyløft”at de er med til at konkreti-

kær oprenset. Stier, kystlejerpladser, nye

til skabe nye oplevelser både for turister

forbindelse med evaluering af større pro-

ser og prioritere planerne for byen. Det er

samlingssteder, naturgenopretningspro-

og kommunens borgere fx bådudlej-

jekter er det derfor vigtigt, at have fokus

central for følelsen af ejerskab.

jekter mv. er alle projekter som styrker

ning, Pulscard, musikfestival mv.. Med

på både projektresultatet og processens

borgernes muligheder for nye oplevel-

udpegning af en ny oplevelseszone i

forløb og afledte effekter heraf.

ser som kilde til livskvalitet. De mange

kommunens vestlige del, sikres endnu

projekter, igangsat både af kommunen og

nye oplevelser i et tæt samarbejde med

Der er derfor gennemført en evalueringen

at det efterfølgende er en konsulent fra

borgerne vidner om, at fokusområdet har

eksterne aktører.

af udvalgte projekter, som er:

kommunen, der er tovholder på den over-

Aalborg Kommunes fokus på en aktiv

•

Projekt landsbyløft

Bosætning: For til at sikre, at kommunens

landdistriktsindsats har pågået siden

•

Udviklingsplaner

Denne organiseringsform har støttet

byer fremstår som attraktive bosætnings-

2007, hvor den første landdistriktspolitik

•

Udvalgte storskalaprojekter

landsbyerne i at koordinere, prioritere og

miljøer er der med både landsbyløft i 3

blev vedtaget, og med endnu en periode

•

CO2 neutral landsby

holde processen kørende, fx når man mø-

byer og udviklingsplaner i 8 byer igangsat

med mange spændende projekter igang-

et stort arbejde i samarbejde med byens

sat i et tæt samarbejde med landdistrikts

I foråret 2013 er der gennemføret tre

borgere. Dette sammenholdt med ud-

aktørerne ses et styrket landdistrikt.

fokusgruppeinterviews med aktører, som

De deltagende landsbyer vurderer, at

De adspurgte har positiv erfaring med,

en stor betydning.

ordnede proces.

regningsarbejdet vedr. forfaldne boliger

der uforudsete forhindringer undervejs

har været involverede i udviklingsprojek-

midlerne i projektet har haft en positiv

og andre byforskønnelsesprojekter er

Evaluering af projekter og processer

ter i landdistrikterne. I det følgende gen-

effekt på engagementet i landsbyerne, og

fokusområdets målsætninger opfyldt. Via

Størstedelen af projektresultater afhæn-

nemgås disse.

medvirker til et højere ambitionsniveau i

Vision2015 sikres fremadrettet en øget

ger af medvirken fra eksterne parter,

fokus på området med fokus på fleksible

samfundets generelle udvikling og en må-

Projekt CO2 neutral landsby er evalueret

rammer og kvalitetsudvikling i landdistrik-

ling af hvorvidt vi har opnået det ønskede

særskilt i forbindlese med afslutning af

Det lokale engagement og det konkrete

tets byer.

i mange tilfælde være vanskeligt.

projektet.

arbejde med fysiske projekter har givet en

nogle af projekterne.

social effekt i form af styrkelse af samOplevelsesprojekter: Der er i politikpe-

Projekterne handler oftest om mere end
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arbejde og fællesskabet i byerne. Ejer-

skabet til de enkelte projekterne er lokalt

projekter. Fælles for alle byerne har dog

forankret, men der er lokal bekymring for,

været, at alle har opfattet selve forløbet

om byens borgere selv kan løfte udvikling

som en vigtig læringsproces, hvor der

alene fremover.

lokalt har været mulighed for at blive
mere erfaren i at arbejde med udviklings-

De gunstige forudsætninger for at lykkes

projekter.

i projekt Landsbyløft, giver ifølge de adspurgte, borgerne blod på tanden, således

Anerkendelse for projekterne er ifølge de

flere får lyst til at gøre en aktiv indsats i

adspurgte en medvirkende faktor til, at

deres landsby.

motivere de lokale projektdeltagere. At få
tilbudt at deltage i Udvikling i din by pro-

Udvikling i din by

jektet, opfattedes af de adspurgte, som

De adspurgte fra Udvikling i din By pro-

en tilkendegivelse af, at byens udvikling

jekterne, vægter den lokale styring af

prioriteres af kommunen.

udviklingsarbejdet højt. Også den langsig-

De tre Fokusgrupper

tede udviklingsplan for byen har haft stor

Projekterne i Udvikling i din By projekter-

betydning for, at projektarbejdet igang-

ne er med til at skabe nogle nye projekt-

sættes og fastholdes.

holdere, der møder store udfordringer

Projekt Landsbyløft: Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling udpegede tre

som nybegyndere i Storskalprojekter.

byer til forskønnelse i perioden 2011 frem til udgangen af 2013. De udpegede byer er

I Udvikling i din by sikres ikke samme gen-

Disse nybegyndere skal sikres tilstrække-

Nørre Kongerslev, Ellidshøj og Sulsted og alle tre byer deltog i evalueringen.

nemførelse som i projekt landsbyløft, da

lig råd og vejledning, således de lykkedes

borgerne er mere styrende i forhold til

med projekterne og i processen bliver

Udvikling i din by: Udvikling i din by blev første gang gennemført i 2011 i byerne Lun-

processen og gennemførelsen af projek-

rutinerede projektholdere, der har mod

dby, St. Ajstrup, Kølby, Staun og Farstrup, og i 2012 byerne Gudum, Gudumlund og

terne.

på at planlægge aktiviteter og projekter

Gudumholm. Repræsentanter fra alle 8 byer blev inviteret til at deltage i evalueringen,
og 6 byer deltog.

fremover.
De enkelte byers tildeling af midler i ”Udvikling i din By” projekterne betyder, at der

Udvalgte storskalaprojekter

Udvalgte storskalaprojekter, fremtidens forsamlingshus, AKA m.fl..:Denne gruppe er

kun er mulighed for at gennemføre nogle

De adspurgte projektholdere pointerer,

en mere differentieret gruppe end de andre og de inviterede byer var Gandrup, Vol-

af de prioriterede projekter.

at det kan være tidskrævende og kom-

sted, Hou, Fjellerad, Vokslev, St. Restrup og Vaarst. Som enkelte eksempler på betegnelsen storskalaprojekter kan nævnes Huul Mølle, Teglværkssøerne og CO2 Neutral

pliceret at arbejde med de større udvikDet er stor forskel på typen og antallet af

Landsby. ”Fremtidens Forsamlingshus” samt AKA projekter.
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lingsprojekter, som følge af ansøgning af
tilladelser med mere. De adspurgte i de

•

arbejdet med udviklingsprojekter.

herunder ikke mindst økonomi.

foreninger, institutioner og virksomheder.

at være bevidst om, hvilken type

Det er svært at påvise en konkret effekt

Engagementet og drivkraften mistede

udvalgte storskalaprojekter er generelt

metode og proces der passer til byens

mht. CO2 -reduktion i Fjellerad som følge

noget af pusten undervejs . De involve-

tilfredse med samarbejdet med Landdi-

projektparathed og fysiske standard.

af projektet, hvilket bl.a. skyldes at det var

redes forventninger er dog til dels blevet

at ”klæde” projektholder på til at gen-

vanskeligt at få de nødvendige oplysnin-

opfyldt.

nemføre projekter

ger om de enkeltes husstandes energifor-

at støtte projektholderne med aner-

brunge fra el- og varmeselskaberne inden

De lokale aktører i Fjellerad har opbygget

de fælles møder mellem borgerne der gør,

kendelse, råd og vejledning i løbet af

projektets start.

projektkompetencer og netværk, som be-

at ideerne til projekterne tager form.

processen.

striktsgruppen.

•

De adspurgte pointere ligeledes, at det er

•

•
Derfor vurderer de adspurgte at de lands-

tyder at de er bedre klædt på til eventuelt

at motivere gennem fokus på suces-

Det er lykkedes at involvere en række

ser.

lokale aktører med tilknytning til lokale

byer, der mister deres mødesteder hos
købmanden, banken, skolen eller lignen-

CO2 neutral landsby

de, må skabe nogle fælles projekter. Her

Projektet har understøttet flere mindre

bliver udviklingsprojekterne centrale, da

initiativer i lokalområdet omkring CO2-

de er medvirkende til at skabe en positiv

reduktion, samt fremmet portalen klima-

cyklus, der inspirerer fællesskabet.

bevidst.dk Der har dog ikke været større
synlige investeringer i lokalområdet.

Særlig de store projekter vurderes at give
en følelse af samhørighed i hele byen og

Det vurderes, at projektet lokalt har

fællesskabet er derfor ikke kun afgrænset

været med til at give ny viden og ændret

til det enkelte projekt. Der er blandt de ad-

bevidsthed på området, herunder ikke

spurgte enighed om, at det har en positiv

mindst i tilknytning til skoleprojektets

afsmittende effekt på motivationen, når

pædagogiske del.

et projekt lykkes.
Projektet har måske bidraget med at
Anbefalinger

fremskynde nogle husstandes CO2-

Erfaringerne fra de tre fokusgruppeinter-

reducerende tiltag mht. investeringer og

views viser:

adfærdsændringer. Husstandenes indsatser er dog påvirket af mange faktorer,

•

at der er brug for stor fleksibilitet i
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”CO2 netral landsby 2.0”

Fremtidige udfordringer

I processen frem mod en ny landdistriktspolitik er det vigtigt at have fokus på de erfaringer, som er tilvejebragt i den nuværende politikperiode.

I den nuværende politik har vi defineret

Samråd

mål for udvikling af landdistriktet, og for

I 1991 opfordrede Aalborg Byråd borgerne

at sikre en forsat positiv udvikling er det

i kommunens lokalområder til at oprette

vigtigt, at vi ser på de erfaringer, som er

en et samråd - med det formål at styrke

opnået med en aktiv landdistriktsindsats

samarbejdet mellem lokale private og

siden 2007, og ikke mindst med Landdis-

offentlige organisationer og institutioner.

tristriktspolitik 2010-2013.

Ideen med samråd er at løse opgaver i
flok, og fungere som et talerør for lokal-

Aalborg Kommune har mange velfunge-

samfund.

rende byer, og områder men arbejdet med
projekter mv. viser, at der også er områder

I dag, er der 45 samråd i kommunen,

i kommune, hvor der skal ske en særlig

hvoraf de 36 er placeret i landdistriktet.

indsats for at sikre borgerne de nødven-

Der er et tæt og godt samarbejde med

dige forhold for at opretholde et godt

samrådene, hvor møderne bruges kon-

hverdagsliv. Den nye politik skal derfor

struktivt til at sætte fokus på en stadig

være målrettet i forhold til at udpege kon-

udvikling i landdistriktet. Samarbejdet

krete indsatsområder for herigennem at

forventes fremadrettet at have betydning

sikre sammenhæng mellem mål og midler

for dialogen mellem borgere og kommu-

forvaltningerne imellem.

nens forvaltninger.

I det følgende er udfordringer vurderet i

Landsbyerne i Aalborg Kommune

forhold til ændring/fastholdelse.

Landsbyerne i Aalborg Kommune har
organiseret sig i en interesseforening for
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landsbyerne i kommunen (LAK).

har der været en beskeden involvering i

som skal udnyttes og understøtte Aalborg

Følgegruppen for udmøntning af land-

samarbejdsprojekter. Status for fokus-

som Norddanmarks Vækstdynamo. Min-

Formålet med LAK er primært at virke

distriktspolitikken har i den nuværende

områderne viser dog, at der igangsættes

dre byer og landsbyer har en særlig rolle

som koordinerings- og kontaktorgan for

politikperiode ikke haft samme betydning,

mange projekter, som alle har til formål at

som opland med store kvaliteter inden

samarbejde mellem landsbysamfund

som ved den første politik. Møderne har

optimere serviceniveauet til kommunens

for bosætning, rekreation og friluftsliv.

repræsenteret ved samråd, borger-/ be-

haft en form af gensidig orientering, og

borgere. I forhold til at sikre ejerskab fra

Kvalitetsudvikling er i højsædet i disse

boerforeninger og lign. LAK koordinerer

i mindre grad forum for debat og diskus-

alle forvaltninger i udmøntning af politik-

byer bl.a. med fokus på omdannelse af

og formidler fælles synspunkter og lokale

sion af landdistriktsudviklingen end ved

ken, er det vigtigt, at de inddrages tidligt i

nedslidte områder med frihed og fleksible

interesser i forhold til Aalborg Kommunes

første landdistriktspolitik.

processen.

rammer til at kunne rumme en lokal for-

Det bør derfor overvejes at gennemtænke

I forbindelse med dialogmøde med de

identitet og størrelse. Landdistriktspoli-

LAK har bl.a. repræsentanter i Følgegrup-

konceptet og evt. opdele følgegruppen i

øvrige forvaltninger blev der stillet for-

tikkens kerneområde bliver at udfylde de

pen for landdistriktsudvikling, i Aalborg

en ekstern og i en intern gruppe. Fordelen

slag om, at samarbejde og dialog mellem

rammer som revisionen af kommunepla-

Kommunens Aktionsgruppe (AKA) samt

vil være, at der skabes et internt forum,

forvaltningerne om den lokal indsats

nen giver mulighed for, og i samarbejde

indstillingsgruppen til ”Pulje til forskøn-

hvor forhold vedr. udvikling i landdistrik-

bør fremmes. Landdistriktspolitikken

med eksterne parter, at sikre en forsat

nelse og Udvikling i Landdistriktet” Dette

tet uformelt kan vendes.

kunne endvidere være rammeskabende

udvikling af landdistriktets byer.

overordnede strategi.

ankret udvikling tilpasset byens struktur,

engagement forventes forsat.

for kontinuerlig tværsektoriel dialog og
Det kan endvidere overvejes at etablere

information om landdistriktsindsats og -

Fokus på specifikke områder

Følgegruppen for landdistriktsudvikling

et landdistriktsråd med repræsentanter

projekter.

I den nuværende politik har størstedelen

I den nuværende politikperiode har

fra Lak, samråd, foreninger mv., som

der været nedsat en følgegruppe for

mødes et antal gange årligt om specielle

Fra de øvrige forvaltninger anbefales det

ter med Teknik og Miljøforvaltningen og

udmøntning af landdistriktspolitikken.

forhold vedr. udvikling i landdistriktet.

endvidere, at der sikres større fokus på

Skole- og Kulturforvaltningen.

Følgegruppens opgave har primært været

af projekterne været samarbejdsprojek-

samenhæng mellem ressourcer, økonomi

at konkretisere forslag til landdistrikts-

Samarbejde med øvrige forvaltninger

og projekter fx ved 2 årige handleplaner.

Områder såsom skole, børnepasning, de

politikken 2010-2013, og følge arbejdet

I den første del af politikperioden har der

Dette kan give mulighed for at øvrige for-

sociale ydelser er som udgangspunkt ens.

med udmøntning af politikken. Følgegrup-

været et godt samarbejde med Teknik og

valtninger, som er part i projektet, bedre

Her kan et godt hverdagsliv styrkes ved

pen er repræsenteret ved Handicaprådet,

Miljøforvaltningen og Skole- og Kultur-

kan korrdinere i forhold til egen indsats.

fx etablering af lokale samlingssteder,

Ældrerådet, Folkeoplysningsforbundet,

forvaltningen om igangsætning af mange

Landbruget, Friluftsrådet, Landsbyerne i

spændende projekter. Fra de øvrige

Sammenhæng med kommuneplan13

der som eksempelvis dagplejere, skole mv.

Aalborg Kommune (LAK), Samråd, og de

forvaltninger, hvor kvalitetsstandard og

I kommuneplan 2013 er udpeget byer, som

kan gøre brug af i dagligdagen.

øvrige forvaltninger i kommunen.

serviceniveau som udgangspunkt er ens,

har et særligt potentiale for byvækst, og
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såsom hytter, legepladser, aktivitetsområ-

Det er derfor væsentlig at være skarp

- et element som er væsentligt at have

eller har en størrelse og servicetilbud

i politikudformning i forbindelse med

fokus på fremadrettet.

både indenfor privat og offentlig service.

ny politik, således at der kun fokuseres

onsmaterialet er opdateret.

Derfor det bør det overvejes, om de har

Puljemidler, fundraising mv.

på de områder, hvor der er mulighed

I den nye politik er det vigtigt for at skabe

brug for støtte i samme omfang, som

En stor del af midlerne til landdistrikts-

for udmøntning af konkrete projekter.

et godt hverdagsliv, at byidentitet tager

byerne i kommunens ydreområder.

udvikling er fastlagt i AKA-puljen og af

Anbefalingen til udarbejdelse af ny politik

afsæt i oplande og netværk. Fx mulighe-

er en øget fokus på de områder, hvor vi

derne for at danne lokale netværk og lade

Organisering

Fremadrettet vil disse midler også være

reelt kan gøre en forskel, fx kultur, fritid,

byer indgå i fællesskab for at styrke land-

Fra den 1. januar 2014 vil landdistrikts-

en del af den nye landdistriktspolitik, hvor

sundhed og det fysiske område.

distriktsindsatsen og mulige synegier.

gruppen fremadrettet blive placeret i

landdistriktskonsulenterne vil rådgive og

en organisatorisk enhed sammen med

støtte op om projekterne i det nødvendige

Derudover anbefales en øget fokus på “

Interesseområder

Kultur og Fritid. Denne nye organisering

omfang.

styrkelsen af lokale fællesskaber” som

Landdistriktspolitikkens interesseområde

forventes at frembringe nye spændende

retningsgivende for kommunens indsats,

har i den forgange periode været koncen-

projekter med øget fokus på kultur og

Der investeres iendvidere tid til fundrai-

så der skabes mulighed for tværsektoriel

treret om landsbyerne og det åbne land

fritidslivet.

sing, såldes at de kommunale midler sam-

indsats og multifunktionalitet i impelmen-

samt boligbyer og servicebyer med en

teringen i lokale projekter.

opdeling i primær og sekundær indsats/

Plan09-projektet

byer. Opdeling i primære og sekundære

I perioden 2007-2009 har Forvaltningen

Projekttyper mv.

Indsats/byer bør bevares, for at sikre en

for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Statslige interesser

Det har været en stor fordel at land-

helhedsindsats i hele landdistriktet, hvor

i samarbejde med Teknik og Miljøfor-

I forbindelse med Ministeriet for by, Bolig,

distriktsgruppen er mere aktive og

bl.a. hovedbyerne fungerer som støtte-

valtningen udarbejdet forsøgsprojekt

og Landdistrikter har i ”Regional- og

inddragende i forhold til igangsætning

punkter for landdistriktets mindre byer.

”Plan09”, hvor en del af projektet er indar-

Landdistriktspolitisk Redegørelse 2013 ”

af projekter., bl.a. udviklingsplaner og

Puljen til forskønnelse og Udvikling.

men med eksterne midler kan bidrage til
at skabe endnu bedre projekter.

bejdet i Kommuneplan09. Som en del af

udpeget det yderste sogn i den vestlige

projekt landsbyløft. Disse indsatser har

En eventuel afgrænsning i en større ra-

plan09- projektet blev der udarbejdet en

del af kommunen til et ydreområde. Dette

foranlediget spændende projekter, især i

dius af Aalborg/Nørresundby kan overve-

beskrivelse af de enkelte byer, potentiale

kan mulighvis få betydning i forhold støt-

kommunens yderområder. Fremadrettet

jes, der hvor byer naturligt grænser op til

og udviklingsmuligheder.

temuligheder med EU-midler, og dannelse

bør den aktive og inddragende indgangs-

Aalborg/Nørresundbys bygrænse.

vinkel være et af de bærende elementer i

I kommuneplan 2013 er der udpeget 11

For at kunne målrette landdistriktsudvik-

en konkretiseringen af den nye politik.

byer med vækstpotentiale, som naturligt

lingen i landdistriktspolitikken 2014-2017

Det enkeltes bysamfunds udviklings-

ligger tæt på Aalborg/Nørresundby samt

er det væsentligt at delelementer som

muligheder afhænger endvidere af evnen

byerne Nibe og Hals. Disse byer har såle-

omhandler statistik mv. opdateres, såle-

til at udnytte egne styrker og muligheder

des kortere afstand til storbyens tilbud

des, at det sikres baggrunds og inspirati-

af en lokal LAG. Fra ministeriets side ar-
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bejdes der stadig på de formelle rammer.

Processen for ny politik
Med landdistriktsredegørelsen og de mange erfaringer, som er tilvejebragt med Landdistriktspolitik 2012-2013, igangsættes januar 2014 en ny proces med konkretisering af Landdistriktspolitik 2014-2017.

Udarbejdelse af ny landdistriktspolitik vil

August 2014: Godkendelse af ”Landdi-

tage udgangspunkt i erfaringer fra arbej-

striktspolitik 2014-2017” i udvalget for

Januar

det med Landdistriktspolitik 2010-2013 i

Sundheds og Kulturforvaltningen samt

indkaldelse til workshop/dialogmøde

forhold til, at målrette indsatsen yderli-

Magistrat og Byråd.

Februar

gere i Landdistriktspolitikken 2014-2017.

Detaljeret tidsplan,

Afholdelse af

I foråret 2014 udarbejder forvaltningen

workshop/dialogmøde

Forslag til ny landdistriktspolitik udarbej-

i samarbejde med eksterne og interne

des som en proces præget af synspunkter

parter forslag til ny Landdistriktspolitik.

Marts

fra borgerne, øvrige forvaltninger og sam-

Udkast til kommissorium samt udkast til

dialogmøde

arbejdspartner samt erfaringer tilveje-

ny politik fremsendes i løbet af processen

bragt i landdistriktspolitikken 2010-2013.

til Plan- og Koordineringsgruppen.

April

Tidsplanen for ny politik er:

Afholdelse af workshop/

Konkretisering af indsats-

områder i politik
Landdistriktspolitikken for Aalborg Kom-

December 2013: Behandling af kommis-

mune 2014-2017 skal ligesom de fore-

Maj

sorium og tidsplan for ”Landdistriktspoli-

gående politikker godkendes af byrådet.

der for udvalg, interesserorganisationer,

tik 2014-2017”i udvalget for Sundhed og

Sundheds og Kulturforvaltningen er pro-

LAK, samråd mv.

Bæredygtig Udvikling.

jektejer, og har ansvar for at fremsende

Forelæggelse af indsatsområ-

en ny politik til høring i fagudvalgene og

Juni

Februar -juni 2014: Afholdelse af 2. dia-

ved eksterne parter samt politisk godken-

høring

logmøde med eksterne og interne parter.

delse i eget udvalg, Magistrat og Byråd.

Eventuelt afholdes af konference i løbet

August

af foråret 2014.

politik i Sundheds og Kulturudvalget samt

Forslag til ny politik sendes i

Godkendelse af

Magistrat og og Byråd
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2010

Barmer, Udskiftning af stole i forsamlingshuset * Egense, Infostander * Egense, Renovering af forsamlingshuset * Fjellerad, Forskønnelse af byens samlingssal * Foreningen
Aalborg førtidspensionist * St. Restrup, Nyt gulv/nenovering af salen * Godthåb, Lydregulering af loft i festsal * Grindsted, Nyt service * Kongerslev, Legeplads * Hou,Klatrevæg,
Glaskurser i Hou * Kølby, Renovering af eksisterende klubhus og stisystem * Lundby øst, Udvidelse af Lundbysamlingen * Sulsted, Legeplads * Mou,Etablering af p-plads ved
tennisanlægget * Godthåb, Tilbygning til café: Handicap-, personale- og publikumstoilet * Nøvling, Nyt indgangsparti * Nøvling, Multibane i Nøvling * Sebbersund, Tilskud til
fodboldmål * Sebbersund, Belysning på byens vendeplads * Stae,Nyt tag på borgerhuset * Staun, Bord og stole * Vestbjerg, Flagstænger og flag til byen * Volsted, Volsted lav-

2011

* Bislev, Projekor + lærred, Udsmykning ved Bislev Aktivitetshus * Vaarst, Modernisering af legepladsen ved siden af
energiby * Barmer, Inventar og Renoveringsprojekt
Vaarst Friskole * Gudumholm, Dobbeltdør * Brændskov, Nyt spisestel * Storvorde, Læring i bevægelse * Dokkedal, Nye flagstænger m/fortovsbeslag * Egense, Havetraktor og
tilgængelighed * Farstrup, Borde-/bænkesæt til fællesareal * Klarup, Aktiviteter hele året * Fjellerad, Hjemmeside for Fjellerad og omegn * St. Restrup, Multimedieudstyr til kulturcafé
i forsamlingshuset * Hou, Renovering af galleribygning * Gandrup, Relæer til julebelysning, Bænke og cykelstativer ved borgerstien, Nye fodboldmål ved byens legeplads * Godthåb,
Gaskomfur og delvis udskiftning og opdatering af service * Gudum, Renovering af lille sal, forgang, køkken, toilet og luftsolfanger * Gudumholm, Julebelysning * Hals, Kulturhus,
Nordisk Sejlads * Hou, Renovering af forsamlingslokale * Hvorupgaard, Lyd- og lysanlæg. Forbedringer i skolens køkken * Mou, Oprydning * Kongerslev, Lovliggørelse af vores julepynt
* Egense, Flextelt, Kunst, Hjemmeside * Kølby, Muldtoilet * Dokkedal, Natur- og aktivitetspark Lille Vildmose, Med vinden i håret i Vildmosen, cykler til formidling af LIFE+ projektet *
Farstrup, Nye borde og stole til mødelokale * Lundby øs,t Borde og stole til benyttelse inde i Lundbysamlingen * Lundby vest, Nyt tag på Kultur- og forsamlingshusets øst side, AV
udstyr for styrkelse af fællesskab og sundhed * Mou, Tørkloset, Sammenklappelige borde og bænke * Nibe, Renovering/forbedring - infotavler m.v., * Nørre Kongerslev, Renovering
af gymnastiksal * Nørholm, Redskabshus * Nøvling, Varmluftovn, industri * Nøvling, Festtelt * Restrup Enge, Nyt køkken * Skørbæk, Dilettant scene * Stae, Informationstavler *
Staun, Teltsider med vinduer og færdiggørelse af opbevaringsrum, Petanque bane og buskrydder, Strøm * Storvorde, Lovliggørelse af juleudsmykning * Sulsted, Madpakke halvtag på
Mindejorden * Ulsted, Montering af HPFI relæer i lysmaster i hele byen * Ulsted, Bålhytte og aktivitetshus * Vadum, PA anlæg m. tilbehør * Vadum, Trailer til byflag * Vester Hassing,
Julebelysning, Reparation af skaterampe i Vester Hassing * Dokkedal, Bane til hånddræsiner * Visse, Fastmonteret fællesprojektor til salen på Visseladegaard * Vodskov, Gadelys *

2012

Barmer, Fryser, udsugning og renovering * Bislev, Solceller, Nye underskabe i køkken *
Vaarst, Fælles opslagstavle i Vaarst * Øster Hassing, El målertavle på Sportsplads
Grindsted, Montering af sikringsindsats for julebelysning * Hou, Vindharpen (renoveringsarbejde) * Vaarst, Bænke til banestien, Bordtennisbord og bordtennistilbehør til
tirsdagsklubben * Halkær, Udviklingsplaner i Halkær, Leg og aktivitet for børn * Gl. Drastrup, Aktivitets- og Socialforbedrende opholdsplads * Egense, Hjertestarter, Lovliggørelse af
julebelysning, Udvidelse af legeplads, Grønne områder * Egholm, Mini-skov på Egholm * Romdrup, Brændeovn i lavvo * Fjellerad, Plakatholdere, Nyindretning af bålområde *
Farstrup, Nye borde og stole til lille sal * Sebbersund, Borde og bænke * Vaarst, Indkøb af inventar * St. Restrup, Indkøb af opvaskemaskine * Dall Villaby, Vinduesrenovering *
Gandrup, Søforbindelse, Juleudsmykning * Godthåb, Tagrenovering af sidetilbygning over køkken og lille sal, Mobilt lydanlæg, teleslynge * Gudumholm, Drejebænk, Motionscenter geotekniske undersøgelser * Gunderup, Lys i juletræet på plænen ved præstegården * Hals, Julebelysning incl. Lovbefalede relæer på lysmaster * Hou, Belægning af teresse foran
klubhus * Hvorupgaard, Service til fællesarrangementer * Kongerslev, Anlæg til foredrag m.m. * Storvorde, Udstillinger * Mou Fælles hjemmeside for Mou, Egense og Dokkedal * St.
Restrup, Udgivelse af kulturhistorisk bog om St. Restrup i perioden 1912-2012 * Storvorde, Efterskole * Dokkedal, Perspektivplan for Lille Vildmosecentret * Lundby vest, Lundby
Urskov * Lundby øst, Solcelleanlæg på Lyndbysamlingens bygning * Lundby vest, Skærmvægge * Kongerslev, Glasvitrineskabe til udstillinger * Mou, Julebelysning i Mou * Nørholm,
Stisystemerne i Nørholm og Engene * Vodskov, Projekt Hammer Bakker * Romdrup, Etablering af friluftsscene * Vaarst, Projektørbelysning til Tirsdagsklubbens boldbane * Nibe, Lys
* St. Ajstrup, Fornyelse af komfurer * Stae, Flagstænger og flag til flagallé * Staun, Gasovne, Plæneklipper * Torderup, Klapborde og klapstole * Valsted, Festtelt med borde og stole,
Valsted Badebro * Vestbjerg Etablering af 2 træningsbaner, Julebelysning * Vester Hassing, Julebelysning, Grillhjørne * Vokslev, Oliefyr skiftes til luft/vand, Omlægning af fælles

2013

adgangsvej, Partytelt
Bislev, Den røde tråd * Egense, Outdoor Art, Fællesserver, Sid ned med din madkurv, Turist kend dit NØ Himmerland * Ellidshøj, Nyt inventar
Idrætshus * Vaarst, Borde til Årstidernes Hus * Gandrup, Renovering af kunstværk * Gudumholm, Kridtbakke projektet * Nibe, Erhvervelse af Huul Mølle * Mou, Mobilscene * Nibe,
Legeplads på Nibe havn * Nørholm, Genudgivelse af bogen Bidrag til Nørholm Sogns historie * Stae, Skoleskov/lejrplads * Vester Hassing, Færdiggørelse af påbegyndt udsmykning,
Skaterbane * Sebbersund, Multtoilet i aktivitetsområde

