BORGERMØDE
Torsdag den 4. maj kl. 19.00-21.15
Gistrup skole

Papirformat: A4

DELTAG I DEBATTEN
om nye projekter i byen

Arealerne
ved Spar Es
Gateway

HVORFOR skal du deltage i borgermødet?
Vi vil gerne høre din mening om de nye projekter i byen samt brug af arealerne
ved Spar Es.
Byrådet har ved budget 2017 besluttet, at midlerne fra et eventuelt salg af arealerne ved Spar Es kan medfinansiere et projekt ved idrætsforeningen(LKB)/skolen, såfremt der er lokal opbakning til dette.
Indtil videre har der været afholdt møder med LKB, Gistrup Samråd, Gistrup Beboerforening, skolen mv. For at sikre, at alle borgere i byen er hørt vil
Aalborg Kommune i samarbejde med foreninger og skolen gerne invitere dig
til borger-møde.
AREALERNE VED SPAR ES bliver i dag primært brugt som vintertræningsbaner
for LKB. Desuden bliver lokalerne ved Spar Es og To brugt til foreningsformål,
såsom cykelklubben, Samrådet mv.
GATEWAY og bevægelsesanlæg skal indfri ønsket om at samle skolen og idrætsanlægget i et multifunktionelt rekreativt anlæg. Et socialt mødested med plads
til børn og forældre - sammen og hver for sig, og hvor bevægelse er i fokus. Adgangen og nærheden til Lundby Bakker styrkes også i projektet. Udover Gateway
etableres et foreningshus/forsamlingshus.

Så mød op og hør om de aktuelle planer for byen.
Program
Kl. 19.00		

Velkomst ved Sundheds- og Kulturrådmand Mads Duedahl

Kl. 19.15		

Nye projekter i byen, herunder oplæg ved repræsentanter fra
Gistrup Samråd, LKB og Gistrup Skole

Kl. 19.40		

Workshops - giv din mening tilkende

Workshop 1

Projekt ved skolen. Hvad er elementerne i projektet, og hvad
kunne projektet også indeholde?

Workshop 2

Ideer og ønsker til indhold i nyt foreningshus/forsamlingshus

Workshop 3

Ønsker og ideer til nybyggeri, grønne arealer på arealerne ved
Spar Es

Kl. 20.45

Opsamling på workshops

Kl. 21.15		

Det videre arbejde og tak for i aften

Vi glæder os til at se jer!
Aalborg Kommune, LKB og Gistrup Samråd

