Oversigtsskema, Forskønnelsespuljen 2017, edoc: 2017-023729-6

Bedømmelsesudvalget vurderer, at alle projekter er af en sådan karakter, at alle projekter bør tilgodeses. Da det samlede ansøgningsbeløb samtidig overstiger rammen på 4 mio. kr. er projekterne vurderet ud
fra mulighed for yderligere ekstern finansiering, skalering samt indhentning af yderligere tilbud i forhold til de enkelte projekter.

ID. NR.

Ansøger

Tidligere bemærkninger

Indstilling
Bedømmelsesudvalget
d. 28. nov. 2017

Tildelt beløb i kr.

2017-023656

Forvaltningens bemærkninger maj:

Al drift og vedligehold er
Aalborg Kommune
uvedkommende. Der
udarbejdes en drifts- og
vedligeholdelsesaftale med Park
& Natur

280.000

Der skal udarbejdes en egentlig
drifts- og vedligeholdelsesplan

500.000

86
86-11
Lisbeth

Skovstrup Borgerforening, Projekt
"Rekreative tiltag" i projekt
"Skovrejsning på Vaarstvej"

Aalborg Kommune har igangsat et skovrejsningsprojekt, som led i grundvandsbeskyttelse ved Vaarstvej. I
forhold til dette projekt kan midlerne kun anvendes til etablering af skovtilplantning. Borgerne har været
inddraget i projektet og har i forløbet stillet ønske om rekreative elementer for at højne den rekreative
mulighed og interesse for den nye skov fx p-plads, bålhus, brændeskur, savbuk og eventuelt senere hytte,
multtoilet.
Byen har ingen forsamlingshus eller andre samlingssteder.
Området er kommunalt ejet, og kan fremadrettet danne udgangspunkt for et grønt samlingssted for byens
borgere og kommunens borgere generelt.
Et fint projekt som kan støtter op om det nye skovrejsningsprojekt og som sikre, at der gives mulighed for
rekreativt ophold. Park og Natur, Aalborg Kommune ser positivt på projektet.

Indstilling Bedømmelsesudvalget d. 6. juni 2017: Projektet prækvalificeres
Forvaltningens bemærkninger nov.:
Ansøgning fra Skovstrup Borgerforening vedr. etablering af rekreative faciliteter i kommunalt ejet
skovrejsningsområdet nær Skovstrup.
Projektets elementer er afklaret med Park & Natur, som også vil varetage tilladelsesarbejdet til etablering af
bålhytte og brændeskur.
Budgettet er underbygget med tilbud på inventar over 5.000 kr. Der er angivet en budgetpost for uforudsete
udgifter på 15 % af de samlede omkostninger.
Der er ikke angivet medfinansiering. Borgerforeningen er nystiftet i 2014 og dækker geografisk et lille
landsbyområde. Forvaltningen formoder, at foreningen ikke har oparbejdet nogen væsentlig egenkapital
endnu.
Projektet vil evt. kunne vinde fremme ved Friluftsrådet.
Borgerforeningen tilkendegiver, at den vil forestå den efterfølgende drift og vedligehold af bålhytte og bekoste
forsikring heraf. Foreningens status bevirker, at denne konstruktion kan være usikker. Det anføres endvidere, at
der vil blive udarbejdet en egentlig drifts- og vedligeholdelsesaftale med Park & Natur.
Ansøgt beløb: 329.878 kr.

86-9
Peter

2017-023668

Forvaltningens bemærkninger maj:
Visionsgruppen i Ferslev ønsker at etablere en ny legeplads og madpakkehus i byen på et areal som er privat

Visionsgruppen i Ferslev, ” Ny
legeplads”

ejet af et ejerlaug. Ejerlauget har givet tilladelse til etablering af legepladsen. Drift og vedligeholdelse påhviler
Visionsgruppen.
På pladsen er der i dag slidt legepladsredskaber som gynge, vippe og sandkasse.
Den nye legeplads har fokus på leg, motoriske udfordringer, et socialt samlingssted og madpakkespisning.
Samtidig skal området give mulighed for at familier, dagpleje, børnehaver, skole mv. har et sted at tage hen
uden at skal benytte offentlige transportmidler.
Der søges endvidere om bord/bænkesæt både til opstilling på legeplads og ved en eksisterende trampesti.

Indstilling Bedømmelsesudvalget d. 6. juni 2017: Projektet prækvalificeres i forhold til udvikling af
området som et lokalt samlingssted. Projektelementer vedr. legepladsredskaber skal søges via AKA.
Forvaltningens bemærkninger nov.:
Der er tale om et aktivitetsområde for hele byen. Forskønnelsesudvalget har før udtalt, at legepladselementer
bør søges gennem AKA. Området er svært at definere, da der er tale om en række installationer der alt efter
alder kan benyttes på forskellig måde. Men som helt sikkert for mindre børn vil blive benyttet som
legepladselementer. Eneste rigtige legeredskab er minikarrusellen.
Der er sikret en stor lokal opbakning. Det er uklart om de nærmeste naboer er hørt.
Der søges om en fuld finansiering af projektet. Men åbnes for en yderligere fundraising gennem andre fonde.
Mht. vedligeholdelsen, så er der ikke en meget detaljeret plan for dette. Der er en udtalelse i et referat fra
ejerforeningen om, at man kan søge om midler til maling hos dem. Ligeledes er der tilsagn fra en privat borger
på penge til legepladsinspektion, hvis pengene ikke findes via ejerlaug og fonde. Men overordnet er
vedligeholdelsen projektets dårligst beskrevne del.
Ansøgt beløb: 588.000 kr.
86-3
Pia

2017-023669
Dall Borgerforening, ”Ved landsbyens
gadekær”

Forvaltningens bemærkninger maj:
Samlingsstedsprojekt med gendannelse af gadekær beliggende centralt i Dall.
Dall er i Landdistriktspolitikken kategoriseret som bynær landsby, hvor evt. støtte fra landdistriktsområdets
puljer er betinget af en konkret vurdering, jf. Landdistriktspolitikken. Dall har dog mange fællestræk med
landsbyer beliggende i det egentlige landdistrikt fx lange liggetider mht. boligsalg. Dertil er byen udfordret af
støjgener fra motorvejen.
Projektet er ét af flere udviklingsprojekter som borgerforeningen har planer om. Der er ikke et fungerende
mødested, ud over kirken, i byen.
Arealet for samlingsstedet ejes af privat lodsejer, der vil overdrage dette vederlagsfrit, såfremt Aalborg
Kommune giver tilladelse til boligudstykningsplaner på et andet areal ejet af lodsejer. En betingelse vi som
kommune ikke kan indgå i. Landdistriktsgruppen er derfor i dialog med den lokale arbejdsgruppe om eventuel
ændring af betingelsen. Der eftersendes eventuelt nye revideret lodsejererklæring.
Hærvejsruten passerer gennem Dall, hvorved projektet også har en turismerelateret vinkel.
Forprojektet for samlingsstedsprojektet er indstillet til tilsagn på 20.000 kr. fra AKA-puljen.

Indstilling Bedømmelsesudvalget d. 6. juni 2017: Projektet prækvalificeres
Forvaltningens bemærkninger nov.:

Bevillingen forudsætter at der
indgås en juridisk bindende
aftale om brug af arealet i min.
30 år.

450.000

Dall er en bynær Landsby og støtte skal indstilles efter en konkret vurdering. Byen har ikke har et samlingssted
og da samlingsstedet ligger på Hærvejsruten vurderes projektet at have betydning for ”et større opland”
Et gennemarbejdet og velbelyst projektet, som omhandler genetablering af et gadekær og grønt område på
privat ejet areal. Projektgruppen er forholdsvis uerfarne, og har undervejs været i tæt dialog med
landdistriktsgruppen (generel projektvejledning)
Projektgruppen har indgået en aftale med ejeren om at arealet enten kan overdragelse eller leje ud. Det er i
ansøgningen ikke taget højde for økonomi til udfærdigelse af eventuelle købs el. juridisk papirarbejde. Det
anbefales at et evt. tilsagn bør være betinget af en tinglyst aftale med lodsejer, da vi skal have en vis sikkerhed
for, at de ca. 500.000 kr. ikke er spildt, hvis lodsejer fx sælger sin ejendom inden for given periode.
I driftsplanen omtales dyrehold som naturplejer. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at søområdet kun
må hegnes med kreaturhegn.
I forhold til drift og vedligehold vil der blive nedsat en arbejdsgruppe som påtager sig denne opgave. Det
anbefales at få udarbejdet en grøn plejeplan for området, så der fremadrettet også tages hensyn til fx
oprensning af gadekæret. En grøn plejeplan vil desuden kunne give arbejdsgruppen overblik over årets opgaver.
Der er ikke angivet nogen medfinansiering. Projektet vil sandsynligvis kunne søge medfinansiering ved fx
Friluftsrådet. Puljer for 2018 er dog ikke meldt ud endnu, hvorfor de konkrete muligheder ikke kendes. Da der
er tale om forholdsvist uerfarne ansøgere, vil de desuden nok have brug for en del vejledning for at komme i
mål med en ansøgning.
Der er ingen medfinansiering.
Ansøgt beløb: 498.061 kr.
86- 6
Lisbeth

2017-023674
Sebber Kulturbrugs og Sebber
Borgerforening, ”Forskønnelse af
udearealer ved Kulturbrugsen”

Forvaltningens bemærkninger maj:
Foreningen Sebber Kulturbrugs og Sebber Borgerforening søger om midler til udvikling og forskønnelse af
arealet omkring Kulturbrugsen.
Projektet indeholder etablering af parkeringspladser, grejbank og gårdmiljø.
Projektet vil skabe markant forskønnelse ved ankomst til kulturbrugsen og byen i øvrigt, og skabe større
sammenhæng mellem kulturbrugs og byens legeplads.
Projektet spiller desuden rigtig godt sammen med initiativer i Aalborg Fjordland regi. Særligt etablering af tre
lokale cykelruter, som får udgangspunkt fra Sebbersund. Her er der dialog med Aalborg Cykelby om etablering
af værkstedsfacilitet i grejbanken, lige som Kulturbrugsens parkeringspladser kan benyttes af folk, som kommer
kørende til i bil for at cykle på cykelruterne.
Der er accept fra lodsejerne.
Projektet er meget gennemarbejdet, og stort set klar til igangsætning. Projektgruppen gør derfor opmærksom
på, at de er klar, hvis der skulle opstå mulighed for tidligere opstart. Der opsættes endvidere et kunstprojekt i
forbindelse med en særpulje under AKA i 2017.

Indstilling Bedømmelsesudvalget d. 6. juni 2017: Projektet prækvalificeres
Forvaltningens bemærkninger nov.:
En meget gennemarbejdet og veloplyst ansøgning om etablering af grejbank/hobbyværkstedsfaciliteter,
terrassebelægning, græsareal, beplantning og anlæggelse af græsareal og p-pladser samt haveinventar ved
nyetableret forsamlingshus i Sebbersund, "KulturBrugsen", der er støttet af midler fra Puljen til forskønnelse og

350.000

udvikling i 2014.
Haveanlægget rækker ind over nabogrunden. Lodsejers godkendelse heraf er vedlagt.
Frivilligt arbejde er kapitaliseret i ansøgningen som medfinansiering. Frivilligt arbejde bør alene betragtes som
et signal om projektets forankring i lokalsamfundet.
Projektet henvender sig både til lokalbefolkningen og til turister og er i tråd med intentionerne med Aalborg
Fjordlands visioner.
Der er ansøgt ved Friluftsrådet til materiel i grejbanken. Svar på denne ansøgning vil foreligge efter afgørelse på
nærværende ansøgning. Det vurderes, at nærværende projekt ikke vil blive påvirket nævneværdigt, hvis
Friluftsrådet ikke støtter materiale til grejbanken, da bygningen også har til formål at være fælles
værkstedsfacilitet for lokalbefolkningens både, cykler mm.
Ansøgt beløb: 364.000 kr.
86-4
Jane

2017-023706

Forvaltningens bemærkninger maj:

Gandrup Borgerforening, ”Toilet og
magasinbygning”

Gandrup og Omegns Borgerforening ønsker at etablere et handicapvenligt toilet og depotfaciliteter ved
Teglværkssøerne. Området ved Teglværksøerne er de senere år udbygget med både bålhytte, bro og shelters,
bådebro for kano og kajaksejllads samt større begivenheder, hvor der typisk lejes et transportabelt
handicaptoilet.
Park og Natur er indforstået med projektet, under henvisning til at drift og vedligehold påhviler
borgerforeningen.

Indstilling Bedømmelsesudvalget d. 6. juni 2017: Projektet prækvalificeres
Forvaltningens bemærkninger nov.:
Projektet omhandler etablering af toiletbygning med depotfaciliteter ved Teglværkssøen.
Området ejes af Aalborg Kommune, og Park og Natur har godkendt placering og udformning.
Byggetilladelse, dispensation for søbyggelinje mv. ansøges først efter evt. bevilling fra Forskønnelsespuljen.
Gandrup Borgerforenings bestyrelse har påtaget sig al drift og vedligehold ved indgåelse af brugsretsaftale med
Park og Natur. Selve projektet gennemføres af et byggeudvalg under borgerforening, som virker meget
kompetent.
Det er ikke angivet hvilke materialer håndvask, toiletkumme mv. er lavet i. Og der er ikke opstillet noget
driftsregnskab, eller opgivet nogen plan for drift/rengøring. Der står blot, at man håber at kunne holde toilettet
åben hele året. Med baggrund i områdets beliggenhed og tidligere historik omkring hærværk, kan det dog være
en bekymring, om dette er realistisk.
Der er et veldokumenteret budget for projektet.
Der budgetteres med en egenfinansiering på 31.474, hvor af de 10.000 er en bevilget privat donation. Det er
ikke oplyst, hvor de øvrige 20.000 søges. Det vurderes dog at være et absolut realistisk beløb for
borgerforeningen af opnå.
Det vurderes desuden at være realistisk at foreningen vil kunne søge Lokale og Anlægsfondens Klub og
Værestedspulje.
Ansøgt beløb: 300.000 kr.

Særlig opmærksomhed på
materialevalg i forhold til
hærværk.
Anvisning i toiletbygningen til
kontaktperson, så borgerne er
orienteret om at det er
borgergruppen, der skal
kontaktes ved evt. hærværk.
Al drift og vedligehold er
Aalborg Kommune
uvedkommende.

250.000

86-10
Jane

2016-023480

Prækvalificeret 2016

Dokkedal Borgerforening, ”Stejlgabet –
formidling og styrkelse af området”

Status:
Der er bevilliget forprojektmidler fra ”Udvikling i din by”-Dokkedal til visualiseringer af projektets delprojekter.
Pt forligger der positiv udtalelse fra Park & Natur til delprojekterne; trappe fra opholdsområdet Stejlgabet til
toppen af Mulbjergene, udvidelse af udstillingshus til grillfaciliteter samt udkigsplatform ved P-plads på
Mulbjergene.
Der er sendt ansøgning til Fredningsnævnet og man afventer dato for besigtigelse.
Projektgruppen er i gang med at undersøge omkostningsniveauet for de 3 delprojekter.

Indstilling Bedømmelsesudvalget d. 6. juni 2017: Projektet prækvalificeres
Forvaltningens bemærkninger nov.:
Projektet omhandler etablering af:




Madpakke/grillhytte (tilbygning til eksisterende udstillingsbygning),
Trappe/sikring af eksisterende sti til udsigtspunkt og
Udsigtsplatform (ørnerede)

Et indholdsmæssigt flot projekt, som uden tvivl vil give Stejlgabet et markant løft. Og som vil være til gavn for
både lokale og turister.
Projektet afvejer desuden fint hensynet til både beskyttelse og benyttelse.
Der er tale om en forholdvist uerfaren projektgruppe, hvilket også kommer til udtryk i ansøgningen.
Projektgruppen har dog undervejs været i tæt dialog med landdistriktsgruppen (generel projektvejledning) og
Park og Natur (i forhold til projektudformning, hjælp til dialog med myndigheder, søgning af tilladelser mv.)
Projektet er udsprunget af udvikling i din by, og blev prækvalificeret i 2016. Da der er er tale om et relativt
komplekst projekt i forhold til tilladelser (Fredningsnævnet, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen), og der har
været meget lange sagsbehandlingstider ved de forskellige myndigheder, er projektet desværre endnu ikke helt
i mål.
På nuværende tidspunkt er status:






Madpakkehus/grillhytte: alle relevante tilladelser til projektet er opnået, og Park og Natur (Friluftsliv)
har påtaget sig at stå for opførelse og efterfølgende drift. Det vil være entreprenørenhedens overslag,
der skal benyttes her.
Trappe/sikring af sti: endelig tilladelse fra Kystdirektoratet forudsætter indsendelse af tegning med
konkret udformning. Park og Natur (Friluftsliv/formidling) bistår med hjælp her til, og vil efterfølgende
stå for udførelse. Det forventes at tilladelsen fra Kystdirektoratet opnås.
Udsigstplatform/Ørnerede: Kystdirektoratet har i første omgang afvist placering og udformning, men
Park og Natur (Natur) er i dialog om direktoratet om dette, og håber at få en afklaring inden
ansøgningen behandles. Udfaldet her af kan betyde at udformningen ændres eller i værste fald at
platformen helt må opgives. Denne del af projektet må derfor fortsat betegnes som usikker.

Det opstillede budget er ikke helt overskueligt, men det forventes at det bliver entreprenørenheden, der
udfører arbejdet, og at det kan holdes inden for det opstillede budget.
Der er ikke opgivet nogen egen finansiering fra borgerforeningen. Foreningen (som også driver et
forsamlingshus) opgiver at have en egenkapital på ca. 30.000 kr.

Der bevilliges midler til
madpakke/grillhytte og trappe
til udsigtspunkt. Projektet vedr.
Ørnereden tildeles en
sideskrivelse i forhold til midler i
2019 under forudsætning af at
fredningsnævnet godkender en
ny placering.

350.000

Projektet vil sandsynligvis kunne søge medfinansiering ved Friluftsrådet. Deres puljer for 2018 er dog ikke meldt
ud endnu, hvorfor de konkrete muligheder ikke kendes. Da der er tale om forholdsvist uerfarne ansøgere, vil de
desuden nok have brug for en del vejledning for at komme i mål med en ansøgning.

Ansøgt beløb: 500.000 kr.
86-7
Jane

De 2 ansøgninger er fremsendt som en
samlet ansøgning.
Kongerslev kulturhus / forsamlingshus
med stiforbindelse

Prækvalificeret 2016
Status:
Arbejdsgruppen er med hjælpe fra By+LAND ved at undersøge grundlaget, placering mv. i forhold til et
sundhed- og kulturhus.

Tidligere ansøgninger som er
prækvalificeret:
2016-023556
Kongerslev samråd, Kultur- og
Sundhedshus i Kongerslev”

Beboer-pårørendegruppen ved Lykkesminde plejecenter ønsker at etablere stiforløb.
I forbindelse med Udvikling i din by – Kongerslev har flere grupper arbejdet med forskellige projekter i byen.
Denne ide er kommet til lidt senere end de andre, men vil løse nogle af de problemer der er i Kongerslev i
forhold til at skabe sammenhæng i byen mellem de mødesteder der er. Især for byens ældre vil projektet
formodes at være en lettelse.
Projektet vil kræve en dialog med Aalborg Kommune og Lejerbo, da disse ejer eller administrere jorden.

2017-023651
Kongerslev – Udvikling i din by, ”Ny sti”

Indstilling Bedømmelsesudvalget d. 6. juni 2017: Projektet prækvalificeres
Forvaltningens bemærkninger nov.:
OBS: Mange bilag er vedhæftet som zip-filer, som ikke vises, hvis man vælger "se ansøgning", og som kan være
problematiske at vise på ipad o.lign. Ansøgningen sendes derfor til bedømmelsesudvalget som pdf-filer.
Projektet omhandler faciliteter i og omkring Kongerslev Idrætscenter (skiltning, nye indgangspartier, ny
asfaltbelægning af tilkørselsvej og pplads/forplads, indretning af pplads m bænk, belysning, beplantning og
vaskeplads til mountainbikes), samt etablering af sti mellem idrætscenter og bymidte.
Projektet er udviklet i forbindelse med Kongerslevs deltagelse i "Udvikling i din by".
Projektet er organiseret under Kongerslev Idrætsforening (ved KIFs forretningsudvalg).
Arealerne ejes af Aalborg Kommune og Kongerslev Idrætsforening. Der er en række positive tilkendegivelser fra
Park og Natur, Trafik og Veje og AK-bygninger i forhold til foreningens arbejde med projektet, men ikke endelige
tilladelser. Det er fx ikke afklaret, om der vil give lov til en belyst asfaltsti, om ændringen af vejarealet kan
godkendes eller taget stilling til konstruktionen af de valgte vindfang.
Budgettet er relativt uoverskueligt sat op, men er sammenhængende. Der er indhentet tilbud på alle poster
over 5000 kr.
I finansieringsplanen opgives der en egenfinansiering på 21.000 kr. og en forventet fondsfinansiering på
150.000 kr. Det er svært ud fra det nuværende materiale at vurdere, om det er realistisk at opnå.
Der er angivet hensigtserklæringer i forhold til drift og vedligehold. Men der er stadig en del uafklarede
spørgsmål. Fx er det ikke oplyst, hvem der påtager sig belysning og vedligehold af sti? Projektgruppen angiver,
at det forventes at Idrætscenteret kan stå for drift og vedligehold af projekterne omkring idrætscentret, men
der foreligger ingen konkret aftale.

Der bevilliges midler til sti,
indgangsparti til samlingssted
areal foran idrætsforeningen,
skiltning mv. Der gives ikke
støtte til indgangsparti ved
motionsrummet. I forhold til
hertil anbefales projektgruppen
at gå i dialog med
fritidsforvaltningen om midler
til indgang til foreningsbaseret
motionsrum.

620.000

Ansøgt beløb: 750.000 kr.
86-12
Pia

2016-025612

Prækvalificeret 2016

Vokslev Samråd, ”Blomsterende
samlingssted”

Status:
Projektet har ansøgt AKA om midler til et forprojekt.

Indstilling Bedømmelsesudvalget d. 6. juni 2017: Projektet prækvalificeres

Der indhentes fornyet tilbud
efter dialog med Aalborg
Kommune om plantevalg.

350.000

Al drift og vedligehold er som
udgangspunkt Aalborg
Kommune uvedkommende.

Forvaltningens bemærkninger nov.:
Projektet omfatter en fjernelse selvsåede trævækster på skråningerne langs hovedvejen i hver sin ende af
Vokslev by samt beplante de langstrakte skråninger, således at de længst muligt vil fremstå som en
blomstrende velkomst til byen. Med AKA-midler har projektgruppen fået udarbejdet en beplantningsplan, som
ikke helt harmonerer med Park og Naturs ønsker til beplantning. Projektgruppen har været i dialog med Park og
Natur om sorter mv., men grundet tidsmæssige årsager er der ikke truffet aftale hvilken typer planter der kan
etableres. Dette vil skulle afklares efterfølgende.
Trafik og Vej som er myndighed på vejarealet har givet tilladelse til projektet på gæsteprincipvilkår. Al drift og
vedligehold er Trafik og Veje uvedkommende fremadrettet. Prisoverslaget er udregnet ud fra den foreliggende
plan.
I forhold til driften forudsættes det desuden at kommunen vil efterårsklippe skråningerne, men der foreligger
pt. ikke en aftale. For at komme flerårige ukrudt til livs er det nødvendigt med at forsommerklippe arealerne.
Afklippet fra denne klipning skal fjernes. Forsommerklipning og fjernelse påtager Vokslev Samråd sig, så
kommunen ikke påføres ekstra arbejdsopgaver. Der foreligger ikke en driftsplan, og at det driftsarbejde som
projektgruppen skal stå for virker som en stor opgave. Det vurderes dog at projektgruppen besidder de rette
kompetencer til opgaven.
Vokslev samråd har medfinansieret beplantningsplanen, men i forhold til projektet er der ingen
medfinansiering.
Ansøgt beløb: 400.000 Kr.

86-5
Peter

2016-026936

Prækvalificeret 2016

Torderup Borgerforening, ”rekreativt
samlingssted”

Status:
Da projektet blev prækvalificeret arbejdede Borgerforeningen med at erhverve grund efter nedrivning af en
forfalden bolig i byen. Det lykkedes ikke at komme tilrette med lodsejer, og gruppen arbejde videre på at finde
alternativ løsning. Denne løsning er fundet på et kommunalt ejer areal centralt i byen, hvor der tidligere har
været et gadekær. I samarbejde med Park & Natur er gruppen i gang med at afklare mulighed for genetablering
af gadekær og få overslag på omkostningerne til et ret omfattende jordarbejde (grunden er forholdsvis
skrående).
Ved forligsdrøftelserne i 2015 blev er afsat 200.000 kr. i 2017 til etablering af mødesteder, og der er
forvaltningens intension at kanalisere disse midler til mødestedsprojektet i Torderup. Sagen forventes behandle
på SUN-udvalgsmøde ultimo juni. Det må forventes, at forligsmidlerrne ikke vil kunne dække samtlige
omkostninger til etablering af mødestedet.

Indstilling Bedømmelsesudvalget d. 6. juni 2017: Projektet prækvalificeres
Forvaltningens bemærkninger nov.:
Projektet omhandler etablering af et samlingssted i en by der i dag ikke har noget. Projektets primære indhold

Al drift og vedligehold er
Aalborg Kommune
uvedkommende.
Behov for opsamlingstank til
multtoilet skal undersøges
nærmere.

130.000

er en pavillon, multtoilet og en række mindre aktiviteter.
Der er et meget optimistisk driftsbudget på 650 kr. til vedligehold.
Der er ikke angivet medfinansiering.
Udgifter til en opsamlingstank til multtoilettet er ikke medtaget i budgettet. En opsamlingstank vil sandsynligvis
være et krav for byggetilladelse. Dette vil også fordyre driftsomkostningerne, hvori driften af dette ikke er
medtaget.
Jordarbejdet udføres af midlerne til mødesteder fra forligsmidlerne 2017.
Borgerforeningens vedtægter er udformet således, at man ved foreningens opløsning deler eventuelle værdier
mellem de der er medlemmer på opløsningstidspunktet. For at Aalborg Kommune skal kunne støtte projektet
skal disse vedtægter laves om, således at eventuelle midler på opløsningstidspunktet går til almennyttige
formål i Aalborg Kommune. Jf. kommunalfuldmagten.
Ansøgt beløb: 134.496,50 kr.
86-8
Peter

2017-023722
Nibe Vest Samråd + Farstrup
Borgerforening, ”Byfornyelse i
børnehøjde” i Farstrup

Forvaltningens bemærkninger maj:
Farstrup Borgerforening og Nibe Vest Samråd ønsker at udvikle eksisterende legeplads centralt beliggende i
Farstrup.
Legepladsen er den eneste offentlige legeplads i byen (ud over skolen).
Projektforslaget indeholder en bane til cykler, rulleskøjter mv.
Den ligger i tilknytning til byens petanquebaner, som er meget benyttede af særligt byens ældre borgere.
Projektet kan måske med fordel udvikles yderligere, så det for karakter af fælles udendørs samlingssted.

Yderligere ekstern
medfinansiering alternativt
fornyet tilbudsindhentning.

720.000

Indstilling Bedømmelsesudvalget d. 6. juni 2017: Projektet prækvalificeres med fokus på at skabe et
samlingssted for unge – både piger og drenge. Det skal afklares om projektet eventuelt kan placeres i større
tilknytning til skolens areal for at skabe et større brug.

Forvaltningens bemærkninger nov.:
Der er tale om et aktivitetsområde, hvor der er tænkt oplevelser ind til mange aldersgrupper. Området evner
således også, at lave aktiviteter til de lidt større børn, som tit ikke er så interesserede i almindelige legepladser.
De ældre der i dag bruger området får også bedre faciliteter med madpakkehuset.
Finansieringsplanen er realistisk, men med en meget stor andel af midler fra forskønnelsespuljen. Den
foreslåede reduktion af budgettet med svævebane og faldunderlag vil ikke give en nævneværdig besparelse.
Driftsbudgettet virker optimistisk, men forsikring har vist sig billigere end først antaget. Selvom der er garanti
på en bane, dækker denne næppe almindeligt slid.
Der er stor lokal opbakning til projektet.
Der er endnu ikke en endelig aftale mellem Farstrup Borgerforening og Park og Natur om brugen af området.
Men Forvaltningen er vidende om, at en aftale er tæt på.
Ansøgt beløb: 1.029.300 kr.
4.000.000

