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Målopfyldelsesrapport 1. halvår 2017 i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Følgende indeholder en status for arbejdet med udvalgte politiske mål fra Sundheds- og Kulturforvaltningens forskellige
politikker og strategier. Der gives en status på arbejdet med målene i 1. halvår af 2017 inden for hvert forvaltningsområde,
og selve graden af målopfyldelse illustreres ved hjælp af en trafiklysmodel, der betyder følgende:
Rød = Indsatser til opfyldelse af målet er endnu ikke sat i proces
Gul = Indsatser til opfyldelse af målet er sat i proces
Grøn = Målet er opfyldt eller går efter planen
Målopfyldelse fordelt på forvaltningsområderne
ForvaltningsomMål
Målets ophav
råde
Mål 1: Etablering af sundhedshuse

Strategi for
det nære
sundhedsvæsen



Aalborg Kommunes sundhedspolitik.
Fælles udviklingsplan for
Sundheds- og
Kulturforvaltningen 2016





Sundhed

Mål 2: Styrkelse
af røgindsats

Aalborg Kommunes sundhedspolitik
2015 – 2018
Sundhedsstyrelsens Fore-





Status

Vedr. mål relateret til Gandrup Sundheds- og foreningshus
o Status: Der er etableret fælles aktiviteter
blandt husets beboere. Der er pt. planer
om intern sommerfest.
Forvaltningen afsøger muligheder om
fællesmøde for alle husets aktører. Forventes afholdt i 2017.
Vedr. mål relateret til Sundhedshus i Nibe.
o Status: Der er nedsats arbejdsgruppe bestående af AK-bygninger, ÆH, og SUN
med henblik på at afklare mulighederne
for sundhedshus aktiviteter i Nibe gamle
Rådhus. Gruppen er i dialog med Calum
herom.
Vedr. mål relateret til Sundhedshus i Storvorde.
o Status: Regionen har pt. etableret Regionsklinik i Storvorde. Opretholdelse af
denne er aktuelt ukendt. AK byg har udarbejdet foranalyse på omkostninger i
forbindelse med en mulig ombygning
Vedr. mål om etablering af 15 nye partnerskaber i
røgfri storby i 2017.
o Status: Der er pr. 17.8.2017 etableret 10
nye partnerskaber
Vedr. mål om udvikling af samlet handleplan for
tilbud om rygestop og forebyggelse af røg til børn
og unge under 18. år.
o Status: udvalget godkendte d. 28. juni
2017 samlet handleplan. Indeholdende
tiltag vedr.

Målopfyldelse




byggelsespakke for Tobak




Mål 3: Reducering af ulighed i
sundhed

Aalborg Kommunes Sundhedspolitik
2015-2018
Strategi for
det nære
sundhedsvæsen

Mål 4: Øge
mental sundhed

Aalborg Kommunes Sundhedspolitik



Rygestop til unge i folkeskolen
Rygestop og forebyggelse af røg
på ungdomsuddannelserne
 Rygestop og forebyggelse på
Uddannelseshuset
Vedr. mål om vandpiber
o Status: I gang med at udarbejde samlet
plan. Dette sker med inddragelse af Integrationsrådet. Oplæg præsenteres for Integrationsrådet 3. kvartal 2017, inden
det forelægges SUN-U.
Vedr. Mål om røgfri idrætsanlæg
o Status: Endnu ikke igangsat. Indsats skal
ske i samarbejde med fritidsafdelingen
og SIFA
Forvaltningerne har udarbejdet en handleplan
mod ulighed i sundhed. Planen indeholder konkrete forslag til indsatser. Denne går på tværs af
forvaltningsområderne i Kommunen. Handleplanen behandlet på møde mellem direktørerne d. 9.
maj 2017.

Forslag til udmøntning godkendt af Budget forligspartierne og SUN-U d. 24 maj. Indsatser finansieres af 1,0 mio. til ulighed i sundhed budget 2017
Styrkelse og udvidelse af sundhedsindsatser i
boligområderne
Styrket rekruttering af borgere uden for arbejdsmarkedet til stressforebyggelse
Sundhedssamtaler og rygestop for unge uden
for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.
Implementeringsarbejdet er igangsat med de relevante afdelinger
 Der arbejdes på et oplæg til målebatteri for monitorering af udviklingen på ulighedsområdet i Aalborg Kommune. Oplæg behandles på møde i Styregruppen det nære sundhedsvæsen d. 21. september 2017.
 Kampagnen ”Gør noget” er udarbejdet og
igangsættes til efteråret
 Pr. august 2017 er der 2400 brugere på Boblberg.dk
 Min. 400 borgere deltager på Åben og Rolig
voksen hold
o Der er afholdt 13 hold i første halve
år af 2017. Der er plads til 16 borgere pr. hold. Holdene har været
fyldt op. Dropout-tal opgøres sidst
på året. Der er planlagt 14 hold i 2.
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halve år af 2017. Dermed har vi kapacitet til 416 borgere og vi forventer, at alle holdene bliver fyldt op.
Min. 100 unge på Åben og Rolig
o 58 unge har været på hold i første
halve år af 2017. I sidste halve år af
2017 afholdes 7 ungehold med 10
deltagere på hvert hold. Vi forventer
at nå målet.
Min. 80 borgere på Kulturvitaminer
o 39 borgere er startet på hold i første
halve år af 2017. Vi afholder 4 kurser
i efteråret á 10 borgere. Vi forventer
derfor at ramme målet.

Der er fokus på:








Mål 5: Udvikling
af Aalborg
Sundhedscenter
med henblik på
også fremadrettet at sikre et
sundhedscenter, der leverer
de rette tilbud,
til de rette borgere til den

Strategi for
det nære
sundhedsvæsen



Social ulighed i mental sundhed
o Psykologer fra CMS skal have én
ugentlig arbejdsdag på hhv. Sygedagpengehuset og Job- og Aktivhuset. Formålet er at få flere af borgere
fra disse centre gjort klar til ÅR. Samarbejdet med FB er i proces.
Borgere på arbejdspladser
o Der overvejes et koncept og der er
lavet et idepapir. Realisering eller
tidsplan ikke i gang.
Borgernes fysiske sundhed
o Der er lavet samarbejdsaftale med
SCA vedr. borgere i Kulturvitaminer.
Borgerne får tilbud fra SCA om at
blive ringet op, når Kulturvitaminer er slut.
Flere mænd i tilbuddene
o Vi har gjort det mere synligt, at der
er mandlige psykologer i centret,
men der er klart brug for mere – dialog med lægerne og Sygedagpengecentret.

Foreløbig rapport er udarbejdet, indeholdende en
række konkrete anbefalinger. Behandlet administrativt.
Rapporten vil i efteråret 2017 blive suppleret med
Input fra samarbejdspartnere.
Efterfølgende udarbejdes en samlet rapport til
politisk behandling
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rette kvalitet,
og som når ud
til alle relevante
borgere i kommunen.
Mål 1: Den kollektive bustrafik
skal udbygges,
så den forudsatte passagervækst kan nås.

Den kollektive
bustrafik i Aalborg Kommune frem til
2025 – en
overordnet
strategi

Status for 1. halvår af 2017 er, at byrådet har bevilget
flere ekstrature på linje 2 og linje 12 - svarende til en
årlig merudgift på 2 mio. kr. Tilsammen med de ekstra
afgange, som blev bevilget i 2016 på linje 14 fastholdes strategiplanens mål om gradvis øgning af antallet
af afgange for dermed at tiltrække flere passagerer.
Passagertallet for 2016 voksede med 2% fra 2015

NT's trafikplan
Mål 2: Fremkommeligheden
for den kollektive bustrafik
skal fortsat forbedres

Den kollektive
bustrafik i Aalborg Kommune frem til
2025 – en
overordnet
strategi

Busvejen på Hobrovej forventes endelig færdig i 2017
- der mangler kun slidlag. SUN og BL er i gang med at
planlægge kommende anlæg. Der er afsat 1 mio. kr. i
2017.

Mål 3: Den kollektive bustrafik
skal være grønnere

Den kollektive
bustrafik i Aalborg Kommune frem til
2025 – en
overordnet
strategi

Horizon blev desværre ikke til noget. Dermed blev projektet med elbusser på linje 14 heller ikke til noget.

Mål 4: Den kollektive bustrafik
i de tyndt befolkede dele af
kommunen skal
udvikles

Den kollektive
bustrafik i Aalborg Kommune frem til
2025 – en
overordnet
strategi

Udviklingen af den Kollektiv Trafik i landdistrikterne vil
styrkes med NT's mobilitetsplan. Aalborg Kommune
(SUN) har i høringssvaret udtalt sig positivt over for
planen, som med plusTUR vil forbedre borgernes i
landdistrikternes mulighed far at benytte den Kollektiv
Trafik, og det er indarbejdet i NT's budgetforslag 2018,
som Aalborg Kommune også har udtalt sig positivt om
i høringssvaret til NT's budget 2018.

Mål 1: Fortsat
forbedre, udvikle og etablere fysiske
rammer og faciliteter for kunst
og kultur

Aalborg Kommunes Kulturpolitik

Sindetskrivelse, sparring og dialog vedr. etablering af
kunstcenter mv. på Spritten.

Kollektiv
trafik

Kultur

(Udviklingsmålet er videreført
fra 2016 med
nye aktiviteter)

Samarbejde
mellem Kulturafdelingen,
andre forvaltninger og/eller decentrale
institutioner

Kollektiv Trafik undersøger nu de fremtidige muligheder for eldrift.

Projektudvikling af Aalborghus Slot som ny kultur- og
hverdagsdestination for formidling af historie og kulturarv. Blandt resultater er proces om det historiske
mulighedsrum, designlinje, www, film, Udviklingsplan
og præsentation for Byrådet.
Rum & Rammer understøtter løbende mindre anlægsprojekter, bl.a. Minimarinaen i 2017.
Renovering af Trekantens køkken/cafe område samt
renovering af toiletforhold er i fuld gang. Næste etape
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(2018) handler om udendørsområder samt gulvbelægning og facader.
Kunsthal NORD har etableret et særligt videns – og læringsrum med ny stor touch skærm, et langbord med
plads til 18 og nye stole.
Med ny storskærm foran kunsthallen er der skabt
større synlighed og tilgængelighed
Nordkraft Event er ved at forbedre lydforhold i Kedelhallen af hensyn til naboer og kvaliteten af arrangørens lyd. Der er bl.a. indkøbt nyt anlæg og lavet anvisning på lydopstilling.
Mål 2: Gøre
kunst og kultur
mere tilgængelige til flere brugere og borgere
via øget brug og
udvikling af digitale formidlingsplatforme

Aalborg Kommunes Kulturpolitik

What´s Aalborg er markedsført i busskure m.v., og
ajourføres løbende. Der er produceret en facebookbaseret film
AabenAalborg er en ny portal, som præsenterer bl.a.
kulturelle tilbud til brug for børnehaver, skoler og andre uddannelser
Hjemmeside og film for udviklingsprojektet Aalborghus Slot
Trekantens hjemmeside er opdateret. Indsats for
større synlighed på Facebook, instagram m.v. igangsat.
Debat om Trekantens synlighed i tryksager samt annoncering
Kunsthal NORD videreudvikler løbende instagram, Facebook og hjemmeside. Især den engelske udgave er
blevet udviklet i særlig grad på det seneste.
Stadsarkivet har i første halvår klargjort, herunder indekseret, video-referater af byrådsmøder til publicering på nettet i september 2017.
Nordkraft Event vil udvikle nye koncepter inden for
brugen af video- og småfilm til online TV-kanal. Vi er
p.t. ved at udvikle formater og gøre os erfaringer.
Mere udstyr indkøbes i løbet af efteråret.

Mål 3: Øget deltagelse i events
og samskabelse
(Udviklingsmålet er videreført
fra 2016 og
planlagte aktiviteter er gennemført, jf.
målopfyldelse
primo 2017)

Aalborg Kommunes Kulturpolitik

Lokale bands og artister fra det rytmiske musikmiljø
optrådte ifm DGIs Landsstævne, juni 2017, rundt om
på byens pladser.
Kunstnerisk program med lokale kunstnere, kulturbesøg mv ifm. med afviklingen af Nordisk Folkesundhedskonference, ultimo august 2017.
Involvering og deltagelse fra kulturinstitutioner og Kulturafdeling i Kulturvitaminer og Mental Sundhed.
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Bidrager med know-how og sparring til Aalborg Festivals.
Trekanten har fuldført sit program: ”Netværksstik” og
er i fuld gang med at udvikle nye projekter og events
med fokus på samskabelse.
Kunsthal NORD har etableret en kunstfestival i august
2017 med en række events og samskabelsesprojekter i
byrummet.
Stadsarkivet har deltaget i forberedelsen af Aalborg
Festivals.
Mål 4: Understøtte nye kulturelle udtryk
og kunstneriske
markeringer
(Udviklingsmålet er videreført
fra 2016 med
nye aktiviteter)

Aalborg Kommunes Kulturpolitik

Tårnet Inés af kunstneren Thomas Poulsen (FOS) er
opført i Vestre Fjordpark. Forventes færdigt i august
og forventet fernisering september / oktober. Forsinket ad flere omgange på grund af vejret og byggetekniske/-økonomiske udfordringer.
Kulturafdelingen og Landdistrikter samarbejder om tre
nye kunstværker i Landdistriktet – Aalborg Fjordland,
Vokslev og Grindsted
Kunst til Børnehaven Bakkelandet er valgt, under produktion og planlægges færdigt til børnehavens indvielse. Udføres af kunstnergruppen Convoy.
Deltager økonomisk, med sparring mv. i Art Center
MonAa på Spritten.
Udvikling af Land Art projektet Ellen ved lufthaven.
Tekniske undersøgelser, økonomisk afklaring mv.
Trekanten samarbejder med kunstner og borgere omkring udsmykning af Trekanten.
Trekanten har en satsning på at skabe et borgerværksted (Makerspace) er klar til igangsætning (efterår
2017)
Trekantens kulturprogram under fortsat udvikling
Kunsthal NORD har skabt en særlig international udstilling med kontemporære og særligt stedspecifikke
værker fra både Danmark og Schweiz. Kunsthal NORD
har også etableret en kunstfestival i august 2017 med
en række events og femten udstilllingshaller i byrummet
Nordkraft Event deltaber i begivenheder og netværksarrangementer, der rummer potentielle kontakter og
styrker promoveringen af Nordkrafts potentialer. Fx
nationale og lokale konferencer. Lederen af Aalborg
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Festivals får til huse på Nordkraft Event, hvilket kan
give synergi og udvide horisont.
Mål 5: Udvikle
og styrke engagement, partnerskab og
samarbejde
med selvejende
og eksterne aktører på kulturområdet.

Aalborg Kommunes Kulturpolitik

Mål 6: Aktivt
synliggøre kulturens værdi,
betydning og
resultater for
offentligheden

Aalborg Kommunes Kulturpolitik

Kulturens Morgenmøde er som nyt initiativ med at til
fremme dette mål.
Afdække potentialet i at oprette erhvervsnetværk på
kulturområdet. Afventer nyt politisk udvalg.
Trekanten samarbejder med Det Hemlige Teater omkring ældreteater samt byvandring.
Kunsthal NORD er i 2017 indgået i et mere snævert
samarbejde med Aalborg Festivals, ProHelvetia
Schweiz og en række private fonde. Kunsthal NORD
har i særlig grad styrket partnerskaber med Statens
Kunstfond og produktionsskolen Tech College.
Første Kulturens Morgenmøde er gennemført ultimo
august 2017.
Proces for / analyse af ”Kulturens værdiskabelsen” er
under planlægning.
Udviklingsprojektet Kulturpas er udvidet i 2017-2018.
Sidste projektområde.
Trekanten deltager løbende i mange lokale sammenhænge og offentlige møder.
Stadsarkivet: Bind 7 af Aalborgs Historie er skrevet og
klargjort til udgivelse i august 2017
Nordkraft Event synliggør egne kulturelle resultater i
sin markedsføringsplan og gør det til en fast del af stedets kommunikation.

Mål 7: Øget
inddragelse af
borgernes frivillige arbejde på
kulturområdet

Aalborg Kommunes Kulturpolitik og Aalborg Stadsarkivs udviklingsmål

Deltagelse i planlægning og afvikling af Frivillighedskonferencen i april 2017 sammen med foreningslivet.
Netværksstik på Trekanten involverer en lang række
lokale borgere og foreninger.
Kunsthal NORD har generelt, og især i forbindelse med
kunstfestivalen, fordoblet antallet af frivillige til nu ca.
40.
Stadsarkivet har igangsat udvikling af frivillig-koncept
mhp udvidelse af frivilliges antal samt introduktion af
nye områder/opgaver
Nordkraft Event arbejder med at få frivillige / borgere
til at medvirke til at producere video til en online TVkanal. Fx via platformen Me+Nordkraft.
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Mål 1: Nye former for biblioteksbetjening af
børn

Aalborg Bibliotekerne på
vej mod 2020,
visioner 20152018

En skarpere familieprofil, der afspejler behovet i lokalområdet og efterfølgende nyindretning af Vejgaard
Bibliotek. Nyindretningen er færdig pr. 1. juli.
10 aktivitetskasser som skal initiere formidlerens rolle
som fællesskabende guide. Arbejdet med kasserne og
den anderledes formidling er startet.
Et projekt for udskolingsbørn udtænkt i Udviklingsgruppen for PLC og folkebiblioteker. Udviklingsgruppen arbejder, og der er gennemført et projekt, hvor en
række klasser/elever har lavet bogtrailers.

Mål 2: Nye og
flere unge brugere

Aalborg Bibliotekerne på
vej mod 2020,
visioner 20152018

Nedsættelse af en arbejdsgruppe med unge biblioteksbrugere. Gruppen har indflydelse på og deltager i
afholdelsen af mindst 1 stort event for unge i forbindelse med studiestart. Indledende planlægningsmøde
er afholdt.
Afholdelse af et stort vælgermøde for unge med
mindst 500 deltagere. Planlægningen sker i samarbejde med partiernes lokale ungdomsorganisation.
Planlægningen er færdig og vælgermødet er datosat.

Biblioteker

Der udvælges enkelte, mindre boglige uddannelsesinstitutioner, som modtager særligt tilrettelagte forløb.
Alle introduktioner til ungdomsuddannelser indeholder inspiration til lystlæsning.
VUC er fokusområde i år og introduktionerne er i
gang.
Mål 3: Nye metoder til sproglig stimulering

Aalborg Bibliotekerne på
vej mod 2020,
visioner 20152018

I løbet af 2017 besøger biblioteket 32 børnehavestuer
i Aalborg 3 gange om ugen i 8 uger. Projektet er startet, det første forløb er gennemført i børnehaverne.
Et nyt format PAUSEN tilbyder højtlæsning (og andre
æstetiske oplevelser) for voksne, hvor man blot skal
nyde og modtage. Arrangementerne kommer i efteråret.
At motivere til læsning og skabe nysgerrigheden på litteratur hos unge ikke-læsere mellem 20-35 år, ved at
udvikle et unikt litteraturformidlingskoncept med udgangspunkt i konkurrence, interaktion, i de spil-formater, som målgruppen kender i forvejen. Projektet er i
gang.

Fritid

Mål 1: Fremme
det forpligtende
fællesskab og
folkeoplysningsbegrebets rummelighed

Aalborg Kommunes Fritidspolitik

I hverdagens dialog med nye og allerede eksisterende
foreninger drøfter vi folkeoplysningens DNA
Udviklingspuljen understøtter initiativer som markedsføring i foreninger, som er medskabende til øget fokus
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på de respektive foreningers folkeoplysende arbejde –
herunder også inklusion.
Mål 2: Understøtte initiativer, som fremmer borgernes
mulighed for et
aktivt fritidsliv

Aalborg Kommunes Fritidspolitik

Foreninger og aftenskoler kan søge tilskud til initiativer, der tiltrækker nye medlemmer fra grupper, der i
dag ikke deltager i organiserede aktiviteter. Fx har folkeoplysningsudvalget i juni 2017 bevilliget midler til
opstart af E-sport i op til 10 foreninger.
Med blandt andet Vestre Fjordpark understøttes ideudvikling af nye aktiviteter og oplevelser for borgerne.

Understøtte visionen ”Bevæg
dig for livet”: I
2025 er 50% af
befolkningen
medlem af en
idrætsforening,
og 75% af befolkningen er
fysisk aktive

Der prioriteres initiativer, projekter og events, der understøtter ikke-aktive borgere i at blive aktive. Blandt
andet gennem ”United by Street” – del af L2017, etableringen af GME Streetmekka Aalborg, indgåelse af 2
årig aftale med Dansk Firmaidræt om et årligt event
med fokus mænd der normalt ikke er aktive. Koncept
kendt fra ”Rigtige Mænd” programmet på DR1.
Samarbejde med KL, The Nudging Company, Aalborg
Sundhedscenter og Nørresundby Idrætscenter om at
igangsætte et initiativ, der har fokus på at styrke koblingen mellem sundhedscentret og foreningslivet.
Samtidig er Aalborg Kommune som Visionskommune
(”Bevæg dig for livet”) fokuseret på at gøre flere, ikke
aktive borgere, aktive. Det være sig i boligsociale områder og landdistriktet.

Mål 3: Styrke
de frivilliges
mulighed for at
uddanne sig,
samt understøtte initiativer, der letter
de administrative opgaver i
foreningerne

Aalborg Kommunes Fritidspolitik

Som en del af “Bevæg dig for livet” er foreninger kompetenceudviklingsforløb.

Mål 4: Fremme
partnerskaber
mellem det offentlige, det private erhvervsliv
og fritidslivet

Aalborg Kommunes Fritidspolitik

Der er etableret partnerskaber om velfærdsopgaver
med foreninger, aftenskoler og andre samarbejdspartnere, som eksempelvis DBU-samarbejdet samt Kultur
på Recept.

Mål 5: Sikre egnede rammer til
fritidslivet ved
at skabe fleksibel anvendelse,

Aalborg Kommunes Fritidspolitik

I april 2017: Frivillighedsarrangement for foreninger
og ildsjæle i Aalborg Kommune, men henblik på at
gøre det lettere at være frivillig samt erfaringsudveksle foreninger/ildsjæle imellem. Godt 200 deltagere.

Playmakerfunktion der integrerer foreningerne i skolernes hverdag.
Understøtte bæredygtig anvendelse og drift af både
kommunalt ejede og private faciliteter, der modtager
kommunale tilskud.
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samt understøtte bæredygtig anvendelse
og drift af faciliteter

Etablering af låse-/briksystemer i kommunale faciliteter
Tilskud til energirenovering af faciliteter på op til 90%
af udgifterne.
Der foretages løbende kapacitetsanalyser af indendørs
og udendørs faciliteter med henblik på at optimere
udnyttelsen
Deltager i forskningsprojekt med SDU i spidsen hvor
18-20 udvalgte faciliteter undersøges hvad angår udnyttelsesgrad, brugernes tilfredshed, faciliteternes
bygningsmæssige stand mv.

Mål 1: Udvikling
af byernes fysiske rammer

Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik
2014-2018

Forsat kvalitetsløft af landsbyerne via konkrete forsøgsprojekter og indsatser for at løfte kvaliteten og
styrke mulighederne for bosætning fx udvikling i din
by.
Dialog med borgere/foreninger om brug af grønne
arealer i byerne til brug for nye rekreative arealer i
Torderup og Dall.

Mål 2: Understøtte det lokale initiativ

Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik
2014-2018

Ud af 10 ansøgninger til en ekstraordinær pulje vedr.
kunst i landdistriktet er 3 projekter udvalgt til at indgå
i projektet.
Til puljen til forskønnelse og Udvikling er der på baggrund af 17 indkomne forslag prækvalificeret 11 projekter.
Ud af 32 AKA-ansøgninger er der 24 projekter tildelt
støtte på 676.572 kr.

Landdistrikter

Større projekter indviet er fx Lergraven i Sønderholm,
Klare Linjer i Vaarst, Kunstprojekt i Grindsted, Multitovet i Skørbæk, formidlingsprojekt i Vikingebyen Sebbersund m.fl.
Mål 3: Fremme
oplevelses- og
aktivitetsmål og
sikre bedre adgang til naturoplevelser og
det åbne land

Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik
2014-2018

Udvikling af Aalborg fjordland fokuserer i år på 3 cykelruter rundt i fjordlandet. Pt. afventer etableringen
godkendelse af skilteplan ved Veje og Trafik. De 3 cykelruter tager sit udgangspunkt i Sebbersund.
Halkær Mølle er under omdannelse til et grønt forsamlingshus. En mindre ombygning af faciliteterne
igangsættes i efteråret, så faciliteterne bliver tidssvarende. Ombygningen igangsættes samtidig med grøn
aktivitetsdag på møllen, som afholdes i samarbejde
med lokale foreninger i løbet af efteråret. Vikingebyen
i Sebbersund har haft rejsegilde på det nye formidlingshus, og den tilhørende App ”Sebbersund vikingespil” er nu tilgængelig.
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Mål 4: Styrke
kendskabet til
byer og lokalområdernes
særlige identitet og kvaliteter

Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik
2014-2018

I 2016 er ’Udvikling i din by’-projektet udbudt til hhv.
Sdr. Kongerslev og Dokkedal, hvor det første del af
processen har været at konkretisere ideer og projekter. Byerne har delt bevillingen på 1. mio. kr. Pt. arbejdes der fra byernes side på at konkretisere projekterne yderligere. Pt. er infotavle og anlæg i Dokkedal
indviet.
I 2017 anvendes midler til ”Udvikling i din by” til projekt landsbyklynger ”Rundt om Hammer Bakker –
stærkere sammen” Projektet, der er borgerdrevet og
involverer Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Ajstrup, Tylstrup, Brændskov, Grindsted og Uggerhalne, løber over
1½ år. Projektet er initieret og finansieret af DGI, LOA
og Realdania samt medfinansieret af Sundheds- og
Kulturforvaltningen. Formålet med projektet er, at
skabe netværk og samarbejder mellem byerne med
henblik på, at byerne sammen bliver bedre i stand til
at takler udfordringer og udnytter områdets potentialer.
Siden opstart er der nedsat en styregruppe med kommunal repræsentation og to arbejdsgrupper på tværs
af de involverede lokalsamfund samt en kommunal
koordineringsgruppe. Næste skridt er kortlægning af
områdets faciliteter koblet med en borgerundersøgelse.
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