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Landdistriktspolitik 2014-2018 blev vedtaget efteråret 2014 med følgende vision:

Status 2017

Det skal være attraktivt
at bosætte sig og leve
i Aalborg Kommunes landdistrikt
Landdistriktet udvikles i samarbejde med mennesker, foreninger og erhvervsdrivende, og med udgangspunkt i de enkelte lokalsamfunds særlig kvaliteter og ressourcer.
Som mål for indsatsen har Aalborg kommunen fokus på at omsættes visionen til
handlinger ved hjælp af 6 overordnede mål for perioden 2014-2018:
•
•
•
•
•
•

Understøtte det lokale initiativ
Udvikling af byernes fysiske rammer
Fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder
Sikre bedre adgang til naturoplevelser og det åbne land
Understøtte erhvervsudvikling i landdistriktet
Markedsføring og styrkelse af kendskabet til byer og lokalområders særlige
identitet og kvaliteter

Målene er omsat til specikke handlinger under 6 indsatsområder.
På de følgende sider har vi kigget tilbage på mange af de sidste års projekter og
initiativer - både set i forhold til hvad kommunen og borgerne har igangsat. Håber I
kan finde inspiration ved de mange projekter.
God læselyst!
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Befolkningsudvikling 2016
Der bor 212.984 borgere i Aalborg Kommune. Uden for den bynære
kerne bor mere end 75.250 borgere
Mere end 34.600 borgere bor i kommunens mindre oplandsbyer/
landsbyer og opland.
Der forventes en stigning i indbyggertallet på 25.274 nye borgere i
Aalborg Kommunens frem mod 2027, ca. 6.430 uden for den bynære
kerne.
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Brændskov
Milbakken

Ajstrup

Vester Halne
Vejlen

Hvorupgaard

Torpet

Øster Hassing

Restrup Enge

Nyrup

Valsted

St. Restrup
Tostrup

Romdrup
Lillevorde

Dall

Torderup

Skovstrup

Lundby
Oppelstrup

Mjels

Gunderup

Haals

Halkær

Aalborgs bynære kerne omfatter byerne; Aalborg, Nr. Sundby, Ø. Uttrup,
Ø. Sundby, Gistrup, Nr. Tranders, Sdr. Tranders, Dall Villaby, Visse, Dall,
Drastrup.
De udpegede byer med særligt vækstpotentiale er: Vadum, Vestbjerg,
Vodskov, Vester Hassing, Nibe, Frejlev, Godthåb, Svenstrup, Klarup,

Storvorde og Hals.

Komdrup
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Mennesker der
vil noget

Mål: Understøtte det lokale initiativ
Hvad kan kommuen gøre
• Understøtte det lokale foreningsliv med kursustilbud om drift og udvikling
• Bistå byer med gennemførelse af fremtidsværksteder, udviklingsplaner og
lign.
• Tilbyde arrangementer der kan inspirere og tilføre lokalområderne viden om
relevante temaer
• Understøtte gennemførelse af aktiviteter og projekter med puljemidler
• Tilbyde råd og vejledning i forhold til udviklingsinitiativer
• Være igangsættende og bidragende i lokalområder, hvor udvikling er vanskelig at fastholde
• Anerkende de gode initiativer, fx ved uddeling af ildsjæle- og projektpriser
• Medvirke til gode samarbejdsrelationer og konstruktiv dialog mellem borgere, foreninger og kommune

Hvad kan borgere, foreninger og erhvervslivet gøre
• Skabe sammenhold og fællesskaber via aktiviteter
• Bruge de lokale kompetencer til at løfte opgaver og aktiviteter i byen
• Integrere tilflyttere i byens fællesskab ved at byde dem velkommen og introducere dem til byens liv og aktiviteter
• Anerkende dem der igangsætter og gennemfører initiativer for fællesskabet.
• Afprøve nye samarbejdsformer i og mellem foreninger, erhvervslivet og byer
• Koordinere og samarbejde på tværs af foreninger og byer om større og mindre aktiviteter og opgaver, fx via samrådene
• Holde sig orienteret om initiativer fra kommunen og områdets foreninger, fx
på hjemmesider, via nyhedsmails mm.
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Projekter igansgsat af kommunen
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Afholdt temaaftner vedr. forsamlingshuse, kulturtemamøde og 3 foreningstemamøder om foreningsudvikling, jura og forsikring samt kommunikation
Afvikle processen med udvikling i din by i ”Udvikling i din by” i Gandrup-Ø.
Hassing og Holtet, Skørbæk-Ejdrup i (2014) og Kongerslev og Dokkedal
(2015). Byerne har delt en økonomisk ramme på 1 mio. kr. pr. år.
I 2017 igangsættes landsbyklynger som en del af Udvikling i din by i Hammerbakker området.
Igangsat KVIK-puljen
Nyt puljestyringssystem (Ofir Emply) implementeret
Generel rådgivning til projekter fx rådgivning til Vandtårnet i Vodskov, foreningssamarbejde i Godthåb, workshop i Ferslev
Kåring af årets landdistriktsprojekt, ildsjæl (2014,2015) og landdistriktsprisen (2016)
Skoleforvaltningen vision ”Noget at have det i” gælder for både ansatte og
elever. Der er fokus på at gøre alle børn så dygtige, som de kan via læring
og trivsel.
Bussines Aalborg tilbyder rådgivning til iværksætter, erhvervsvirksomheder
som ønsker at vækste mv.
Samarbejde med Vodkov samråd om en lokal Bæredygtighedsfestival (Grøn
Vodskov) i 2015.

Projekter igangsat af borgere, foreninger mv.
AKA-projekter
Nørholm: Teaterproduktion
Vokslev- Hvorupgård: Besøg af hviderussisk dansetrup
Vadum: Byens trailer til vedligehold i byen
Lundby - Øst: Afholdelse af lundbydagen- jubilæum
Gandrup- Ø. Hassing - Holtet: Ens Blomsterkummer i de 3 byer
Grindsted-Uggerhalne: Ens byporte
Vodskov: Teaterproduktion- markering af Anstaltens jubilæum
De 6 Samråd om Hammer Bakker: Vandtårn i Hammer Bakker
Nibe og omegn: Fælles mobilscene
KVIK-pulje projekter
Sønderholm borgerforening: Kunstnere i anledning af byen borgerforenings 50
år, Kunstner workshop, Workshops for børn i alle aldre
Hals: Event Tall Ships, Telte på havnen, Ringridningsfest, Frivilligdag, Middelalder
festival
Vokslev: Koncert med gutterne fra Kutterne, Foredrag
St. Restrup: Foredrag med naturvejleder, Live Steaming foredrag fra Århus Universitet, Højskolekursus
Hou: Projekt om livstræ
Vadum: Pacour undervisning
Gudumholm: Gudumholm i bevægelse
Fjellerad: Foredrag
Nøvling og Visse: Cykelstievent
Gandrup: hjertestarterkursus, Grundlovsfest
Sejlflod: Limfjordstrilogi
Øster Hassing: Koncert
Nøvling: Foredrag
Halkær: Energiforedrag
Grindsted - Uggerhalne: Cykelstievent
Nr. Kongerslev: indvielse af renoveret forsamlingshus
Staun: Foredrag
Dokkedal: Fællesskabsaften
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Udvikling af
byerne

Mål: Udvikling af byernes fysiske rammer
Hvad vil kommunen gøre
• Tage udgangspunkt i den enkeltes bys identitet og styrke byens potentialer og
behov i den fremtidige udvikling
• Understøtte nye muligheder for bosætning og kvalitetssikring via, fx omdannelse, nedrivning af forfaldne bygninger, huludfylding mv.
• Nedrive forfaldne bygninger i landdistriktet og styrke indsatsen i forhold til anvendelse af de nye frirum i byerne
• Igangsætte byforskønnelsesprojekter i udvalgte byer
• Styrke tydelig kommunikation om kommunale planer i forhold til lokalområder
• Give mulighed for at støtte initiativer som forbedrer byens rum, pladser og
grønne områder ved adgang til puljemidler
• Have fokus på at løfte de grønne områder i et tæt samarbejde mellem kommunen og borgerne, fx ved brug af landsbypedeller
• Tænke naturkvaliteter ind i byudviklingen, og skabe grønne og aktive opholdsarealer
• Udbygge stinettet og skabe forbindelse mellem byerne, så fx børn i højere grad
kan gå eller cykle til skole og fritidsaktiviteter, jf. cykelhandlingsplan 2013
• Synliggøre kommunale systemer, hvor det er muligt at indberette fejl og mangler fx ”Tip kommunen”
Hvad kan borgere, foreninger og erhvervslivet gøre!
• Tage aktivt del i fællesskabet om at udvikle byen – stille egne kompetencer til
rådighed
• Sørge for opbakning til konkrete projekter
• Etablere fælles oprydningsdage – give en hjælpende hånd til dem der ikke selv
magter det!
• Foreninger og grupper af borgere kan investere i tomme boliger og leje disse ud.
• Byer og foreninger kan kåre private forskønnelsesinitiativer
• Etablere og koordinere delebilsordninger og samkørsel
• Bruge samrådsstrukturen aktivt i forhold til samarbejdet med kommunen – sørge for bred repræsentation af foreninger og erhvervsliv
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Projekter igansgsat af kommunen

Projekter igangsat af borgere, foreninger mv.

• Via udvikling i din by og forfaldne boliger er kvalitetsudvikling af byerne styrket.
• Løbende dialog med By- og Landskabsforvaltningen om muligheder for udvikling af de mindre byer.
• Fortællerværksted gennemført i Aalborg Fjordland byerne. Gennemføres i revideret form i Aalborg Kystområdet i 2017.
• Projekt landsbyløft er afsluttet i Sulsted og Nr. Kongerslev. Ellidshøj forventes
gennemført i 2017.
• I samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen er der efter frivillig aftale nedrevet 64 forfaldne boliger. I Nr. Kongerslev er der fx nedrevet 2 store gårde foran
byens kirke via både kommunalt og privat initiativ. Dette har skabt et helt andet
byrum langs hovedgaden.
• Ekstraordinær indsats i forhold til energirenovering af forsamlingshuse. Byfornyelsesmidler til forsamlingshuset i Egense og Sebber, se side 23 for mere information og forsamlingshusprojekter.
• I relation til Aalborg Fjordland er der fokus på forbedring af skiltning og sammenhængende stinet i Aalborg Fjordland efter afholdelse af workshop med
borgerne.
• Løbende orientering til samråd mv. om forskellige emner fx flygtninge, indbrudsforebyggelse og øvrig tryghed for borgere. Der sker en løbende orientering af
Kommunens samråd og der afholdes møde juni med kommunen politikere og
alle samråd.
• I samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen er der pt. ansat 2 landsbypedeller i Aalborg Kommune. Landsbypedelordningen videreføres.
• Informere borgerne om at bruge Tip Aalborg ved henvendelse om projekter af
vedligeholdelsesmæssig karakter.
• Deltaget i udvikling af Limfjordhavne (PHD-projekt). Hals udpeget som forsøgsby,
• Etableret rekreative stier mellem skole og byområder, og mellem byerne fx i
Hou, Sulsted og Gandrup-Vester Hassing.
• I størstedelen af kommunen mange oplandsbyer og landsbyer er belysningsanlægget udskiftet grundet forældet træmaster og gittermaster eller belysningsanlægget har haft en kviksølv-lyskilde – mere end 23.000 forældede armaturer
er eller bliver udskiftet.
• Puljer specifikt til renovering af fortove, slidlag mv. i landdistrikter.
• Udarbejdelse af Byudviklingsplaner for de 11 oplandsbyer

AKA:
Langholt: Banesti
Ellidshøj: Flagalle, Havetraktor
Vaarst: Kantafgrænsning i rekreativt område, Beplantning af rekreativt område,
Klare Linjer i Vaarst, Vester Hassing Bypark
Gudumholm: oprensning af kanal
Skovstrup: Blomsterløg
Barmer: Fejemaskine, hjertestarter
Sebbersund: Hjertestarter
Visse: Hjertestarter
Vokslev: Hjertestarter, Gadelys på fællesadgangsvej (Skole, IF og Kirke)
Nr. Kongerslev: Hjertestarter
Vester Hassing: Kunst på bytorv
Mou: Samskabelsesprojekt - forprojekt, Hjertestarter, Flagalle, borde-bænkesæt
Sønderholm: Multihytte, Havetraktor, Køleskabe til byens arrangementer
Vester Hassing: plæneklipper
Mou: Havetraktor, Udeliv på tværs af generationer og skel
Gandrup: Inventar til banesti, Elinstallation v. Teglværkssøerne
Fjellerad: Bord-bænkesæt
Lillevorde: Hjertestarter
Kølby: Lys i Lergravshytten
Holtet-Gåser: Hjertestarter
Skørbæk-Ejdrup: Elinstallation til pavillon
Holtet: Bord-bænkesæt
Volsted: Hjertestarter
Hals: Hjertestarter
Bislev: Beplantning af område ved byens infotavle
Halkær: Forundersøgelse for Halkær Madhus
Nørholm: Havetraktor
Staun: Hjertestarter
St. Ajstrup: Anlæg ved byens infotavle
Torderup: Hjertestarter
Vadum: Pavillon/foldetelt
Puljen til forskønnelse og udvikling:
Nørholm: Den fortællende hovedgade
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• Udarbejdelse af lokalplaner for landsbyer ifht. frihed og fleksible rammer i
Grindsted, Langholt, stae, Gistrup, Tostrup, Fjellerad
• Visionen om at styrke Aalborg som cykelkommune er bredt forankret i kommunens overordnede plangrundlag - på tværs af forvaltninger og udmøntet
i kommunens cykelhandlingsplan. I den forbindelse er der etableret 3 nye
pendlerforbindelser – cyklisternes motorvej – med høj fremkommelighed og
serviceniveau. I tilknytning hertil cykelshunts, løbelys, cykelprioriterede signalanlæg, cykelparkeringsbokse for pendlere, ligesom der er opsat cykelbarometre og pumper en lang række steder.
• 4 nye mountainbike ruter i Aalborgs udkant bruges af mange fritidscyklister.
• Alle skoler har fået udarbejdet trafikpolitikker, og der er lavet interaktive kort
til brug for elever og forældre i forbindelse med skoleveje for at få flere elever
til at transportere sig selv til skole på sikre og trygge veje og stier.
• Udarbejdelse af Cykelmagasin, cykelkort, hjemmeside
• Åbning af 4. cykelpendlerforbindelse mellem Aalborg og Vodskov med Aalborgs første cykelservicestation
• Cykelsti mellem Visse og Nøvling samt mellem Grindsted-Uggerhalne og
Vodskov (bl.a. for sikring af skolebørn)
• Forbedrede cykelforhold ved 3 skoler og forsøg med Cykelscore, Gåbus, cykling mod ensretning, nye afsætningspladser mm.
• ”Danmarks grønneste cykellegebane” med cykelbibliotek og afstikker i en
mindre skov (åbning maj 2017) samt et skolecykelby-projekt i 2 oplandsbyer
med særlig fokus på adfærd og læring, projekt ”Lån en cykel til arbejde” i
oplandsby.
• Der er 50 skoler + skoletilbud placeret rundt i hele kommunen. Skoler i landområderne styrker udviklingen i lokalsamfundet. I disse år er der fokus på
renovering af lokaler til håndværk og design. Anlægsinvestering de sidste to
år alene i landdistriktsskoler er 74.9 mio. kr.
• Separatkloakering i flere oplandsbyer: Byrådet har besluttet at alle fælleskloakerede områder skal separatkloakeres inden 2065. Der er de senere år bl.a.
blevet separatkloakeret i Bislev, Sønderholm, Dokkedal m.fl. I de kommende
år vil der blive separatkloakeret i bl.a. Langholt, Vestbjerg, Vadum og Nibe.
• Spildevandskloakering af sommerhusområdet Hals-Hou: Projektet har været
igang i et par år og forventes gennemført ved udgangen af 2019.
• Landsbyens Energi som er borgerinvolvering i grøn omstilling gennem tilbud
om energigennemgange i private husestande i fx Holtet og Halkær.
• Samskabende Grøn Omstilling EU Intereg projekt om samskabelse af grøn
omstilling. Lokal case om borgerinvolvering i Sulsted om udvikling af en kundeportal for Varme A/S hvor energiforbruget mm. kan følges.
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Gudum: Forskønnelse af 3 centrale pladser i Gudum, Gandrup Byrum
Egense: Bypark i Egense
Sønderholm: Socialt frirum i byen
Lundby: Byforskønnelse i Lundby - ”velkomst-torvet”
Landsbyløft og Udvikling i din by:
• Ellidshøj: opholdsareal ved kirkepladsen, belysning langs kirkestien, skiltning.
• Nr. Kongerslev: Omdannelse af parkeringsarealet, Trafikdæmpende foranstaltninger, etablering af ny busholdeplads med ny læskærm samt plads til cykelparkering og grønt areal. Nr. Kongerslev: Er den gamle skole købt af private i byen
og er nu indrettet som foreningshus til Menighedsrådet, børnehave og boliger.
Desuden har menighedsrådet købt og nedrevet en stor gård foran kirken.
• Gandrup: Projektmidler til Gandrup byrum og sansehave

NR. KONGERSLEV - PLADSEN FORAN KIRKEN
EFTER 2 STORE GÅRDER ER NEDREVET
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Aktiviteter og
oplevelser

Mål: Fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder
Hvad vil kommunen gøre
• Understøtte aktiviteter af kulturel karakter i landdistriktet, fx videreudvikling af
”kulturen rykker ud”
• Understøtte ideudvikling af nye aktiviteter og oplevelser for lokalbefolkningen
inden for motionsområdet
• Arbejde for at etablere en række lokale sundhedsfremmende og forebyggende
tilbud i landdistrikterne
• Understøtte udvikling af mere uformelle tilbud, særligt for unge
• Understøtte foreningslivet i udvikling af nye samarbejdsformer i og mellem byer
i lokalområdet og på tværs af kommunens landdistrikt
• Medvirke til at skabe bedre udnyttelse af de eksisterende samlingssteder og
faciliteter, herunder biblioteker, bogbusser og de kommunale institutioner
• Understøtte forsamlingshuse og lignende samlingssteder i opgradering af de
fysiske rammer, ud fra en samlet vurdering af lokalområdets behov
• Fortsat udvikle ”oplevelseszone”-konceptet
Hvad kan borgere, foreninger og erhvervslivet gøre
• Udbrede kendskabet til mulighederne i nærmiljøet og hjælpe andre i gang med
aktiviteter
• Støtte op om de aktiviteter, der foregår i nærmiljøet, enten som arrangør eller
som deltager
• Søge samarbejde og danne netværk med andre aktører i byen og området om
planlægning og gennemførelse af eksisterende og nye aktiviteter – se nabobyerne som samarbejdspartnere
• Lave arbejdsfællesskaber og søge nye måder til løsning af fælles udfordringer,
fx på tværs af foreninger/lokalområder.
• Tænke nyt i forhold til udnyttelse af faciliteter og muligheder for at engagere
flere mennesker, fx ved at inddrage erhvervsliv og institutioner
• Lave aktiviteter der appellerer til borgere på tværs af sædvanlige målgrupper og
åbne faciliteter for andre end egne medlemmer

KLITGÅRD
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Projekter igansgsat af kommunen

Projekter igangsat af borgere, foreninger mv.

• Gennemførelse af ”Kulturen rykker ud” fx Rytmisk koncert, Klassisk koncert, voksen/ familie, Jazzkoncert, Rytmisk børnekoncert, Teater voksen, Teater Familie, Teater børn, Kunstcafé og Frit valgt kunstner.
• Gennemførelse af bogcafeer i samarbejde med Biblioteket.
• Særpulje til kunst i landdistriktet. Byer og kunstner er udvalgt og kunstudsmykning forventes etableret i 2017.
• Fokus på sammenhængende stinet i Aalborg Fjordland, opholdsfaciliteter i forbindelse med forskønnelsesprojekter fx i Fjellerad, Vadum, Skørbæk-Ejdrup,
Gandrup Banesti samt bevilliget midler til anlæg i Gandrup byrum.
• Udnyttelse af eksisterende rammer til nye funktioner fx Sundheds- og foreningshus i Gandrup. I forbindelse med ibrugtagning af Gandrup Sundheds- og
foreningshus er foreningernes behov og ønsker afklaret.
• Uformelle tilbud fx tilskud til udendørs fitness i Sulsted, Gandrup Byrum, skateanlæg i Godthåb, hockey i Fjellerad, aktivitetsbanen i Skørbæk/Ejdrup, Skate og
BMX-anlæg i Nibe.
• Udvikling i din by har fokus på byer i klynger for at styrke fællesskabet og projektsamarbejdet. Arbejde med landsbyklynger igangsat for 7 byer i Hammerbakker-området.
• Flere aktiviteter i relation til kvikpuljen i forhold til at styrke fællesskabet.
• Projekt vedr. styrkelse af foreningssamarbejde i i Sønderholm er gennemført.
Samråd oprettet, projekter på vej.
• Støttet forsamlingshusene med fx ekstraordinær forsamlingshuspulje på 3,7
mio. til 13 projekter med fokus på energiforbedringer samt 1.8 mio. kr. til etablering af bredbånd. Nye alternative samlingssteder i Skørbæk med etablering af
pavillon.
• Aalborg Fjordland: Grønne støttepunkter, bedre formidling, kulturhistoriske
værksteder og ansættelse af en oplevelseskoordinator i 3 år. På Halkær Kro.
Formidling på de Himmerlandske Heder og Skørbæk Hede. 4 lokale støttepunkter forbedres: Staun, Barmer, Halkær og Sebbersund. Cykelruteskiltning fornyes.
• Aalborg Bibliotekerne driver fem lokalbiblioteker i hhv. Nibe, Hals, Storvorde,
Svenstrup og Vodskov. I alt afholdt lokalbibliotekerne 166 arrangementer og aktiviteter for både børn og voksne fx bogcafeer, børnearrangementer, skolesamarbejde og en bred vifte af andre kulturaktiviteter, Projekt lyveskolen i Svenstrup i samarbejde med skolen, Sproglege i samarbejde med lokale børnehaver
på samtlige lokalbiblioteker. I 2017 starter projektet Sprogstart på en bred vifte

AKA-projekter
Gudumholm: Legeplads
Skørbæk-Ejdrup: Aktivitetsbane
Farstrup: petanquebane,
Svenstrup: trædrejebænk
Godthåb: gulv til telt, Klaver, skaterbane,
Staun: Fodboldmål til fællesområde
Gandrup: Skatepark
Gudumlund: Bålsted
Stae: Hyggeområde
Fjellerad: Kompressor til stenhuggeraktivitet
Vokslev: Renovering af legeplads
Egense: Bytelt
Fjellerad: Hockeyaktivitet på byens multibane
Egense: Transportabel højtaleranlæg, Legepladsfaciliteter
Nibe: Skate- og BMX-bane
Vaarst: Lydanlæg
St. Restrup: Legeplads
Hals: Reparation af bytelt
Sebbersund: Nye legepladsredskaber
Staun: Bytelt
Puljen til forskønnelse og Udvikling: Brændskov forsamlingshus, Genskabelse
af vikingemiljøet i Sebbersund, Etablering af servicehus, ”Sebber Kulturhus i ”Den
gl. brugs”, Mou, Sti langs Limfjorden, Skejdrup multitorv, Øster Hassing - multihus, Udvikling af Halkær natur- og Kulturcenter, Gudum forsamlingshus – ny øst
fløj, Opgradering af offentligt toilet i Vaarst uret.
Vedr. forsamlingshuse, se side 23.
Kulturpuljen 2014-2016: Kulturpuljen støtter publikumsrettede kulturaktiviteter
i Aalborg Kommune med offentlig adgang, hvor der fx er givet til: Sangtus-koret,
Lundby Fonden, Foreningen Limfjordsfest, Egholm Festival 2014, Kulturnatten i
Nibe, Middelalderforeningen i Hals, Bio i Hou, To Remind - Nordjysk togt, Egholm
Festival 2015, Limfjordsfesten, - rytmisk, Musik Langs Kysten, Spirende Følelser
(kortfilmsprojekt), Kulturelle aktiviteter i Vodskov Kultur- og Idrætscenter, Kortfilmsprojekt, Egholm Revyen, Vodskov kulturforening - tæller på Kulturpuljen
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af børnehaver
• De tre bogbusser servicerer ugentligt 61 holdepladser over hele kommunen. Ud over den faste ruteplan bruges busserne også til bookinger, hvor
skoler i forbindelse med f.eks. et tema, kan rekvirere et bogbusbesøg. I
2016 var der over 2.000 skolebørn fra skoler uden for Aalborg på besøg i
bookede bogbusser. Bogbusserne var desuden med i projektet om Kulturkufferter, hvor børn i 1. og 2. klasse på Vaarst-Fjellerad og Grindsted skoler
fik udleveret Kulturkufferter med bøger, film og musik. Bogbusserne rykker også ud med mindre aktiviteter til børnehaver, f.eks. Sproglege i Vaarst
og Egense.
• I 2016 har bogcaféen Hævn besøgt fem forsamlingshuse i landdistriktet. Bogcaféen besøgte Farstrup, Godthaab, Nr Kongerslev, Volsted og
Hvorupgaard Gl. Skole.
• Aalborg Sundhedscenter har udvalgte rehabiliteringshold, rygestop, sundhedshjørne, vanebryderne og forebyggelsestilbud i Mou og Gandrup Sundheds- og foreningshus, besøg af virksomheder uden for Aalborg by samt
forebyggende hjemmebesøg i hele kommunen.
• Arrangeret Internationalt ridestævne i Uggerhalne – juni 2017
• Udeskoler: Arbejdsform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud af skolen fx på Nøvling, Vester Hassing, Farstrup Skole,
Hals Skole.
• Skoletjenesten har fokus på undervisning uden for skolerne og omfatter
undervisningssteder i naturområder og tilretter sig mod områderne: bæredygtighed (energi og miljø), økologi, innovation og naturfag. Skoler der
har haft særligt fokus på udearealer; Kongerslev skole: Egen naturpark,
Sønderholm skole: Stationer til udeundervisning, Nibe Skole: Langhuset,
hvor indskolingen arbejder bl.a. ude med naturdelen. Ulsted Skole: Egen
naturpark, Gudumholm skole: En dag om ugen med udeundervisning, arbejder bl.a. med undervisning i tilhørende kridtgrav, Tofthøjskolen: Anlagt
kultur/natursti, solceller, genbrug, sortering, Frejlev skole: Skolen har en
bæredygtighedsprofil og har derigennem bl.a. fokus på etablering af genbrugsbutik, vindmøller, solcelleanlæg mv.
• Cykelby Vodskov: Undersøge muligheden for at ændre pendler vaner fra
bil til (el-) cykler.
• Sammen med landboforeningerne har Aalborg Kommune ydet en særlig
indsats for at få flere vådområdeprojekter i kommunen. På baggrund dilaog med landmænd, som har vist interesse, vurderes 3 områder at kunne
opnå støtte fra Staten til etablering af et vådområde fx ved Vøvel Bæk, et
område ved Halkær Sø og et område ved Staun.
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2015, Dokkedal Dagene - Musik Langs, Initiativgruppen bag Limfjordstrilogien,
Foto- og filmfestival, Seniorfestival Koncert i Egense ifm. Musik Langs Kysten, Limfjordsfest, Endags festival i Hals, Musik i Hammerbakker, Friluftsbio i Hou, Kulturnat Nibe.
Rum og rammer: Puljen understøtter byggerier til kulturtilbud, dog ikke almindelig indvendig vedligehold fx Vikingebyen i Sebbersund – opførelse af grubehus og
telte, Godthåb Hammerværk – formidling og renovering og Hals Museum – renovering af publikumsfaciliteter.
Landsbyløft og Udvikling i din by: Sulsted: Materiale til en skøjtebane, parkeringsareal ved Mindejorden, fitness og legeredskaber ved stadion og langs den rekreative sti, borde og bænke ved Tvillingesøerne. Nr. Kongerslev: Omdannelse af anlægget med fokus på aktiv leg, Skørbæk: Pavillon, Ejdrup: Mini pavillon og flagalle,
Holtet: Ekstra busskur, belysning
Materielpuljen: Tilskud til foreningers indkøb af materiel til aktiviteter. Der sagsbehandles løbende.
• Gandrup: Springgraven, Handicapadgang til sportsklub
• Ulsted: Om- og tilbygning af Ulstedhallen
• Svenstrup: DCH – etablering af rent vand i klubhuset, Forbedring af Aalborg Politihundeforening klubfaciliteter, Værksted, udekøkken og depot til KFUM-spejderne
• Vadum: Multisal, Renovering og optimering af skydefaciliteter i Vadum Skytteforening
• St. Restrup: Nye faciliteter i St. Restrup I.F
• Farstrup: Toilet og depot i Farstrup I.F.
• Godthåb: Skatebowl
• Vodskov. Etablering af indendørs skydebaner i Vodskov Skytteforening
• Hals: Sikring af overgangen mellem det gamle klubhus og det nye motionscenter
• Mellem Nibe og Frejlev: Elektricitet og toiletfaciliteter til Aalborg modelflyveklub
• Lindenborg Å: Klimaskærm og ændret planløsning i Nordjysk lystfiskeriforenings hytte
• Nibe: Udvide Nibe Roklubs klubhus og motionsrum, Terrasse foran DCH’s klubhus, velfærdshus til sauna til fjordbaderne
• Dokkedal: Motionsrum i Dokkedals I.F.’s klubhus
• Dall: Depotrum i Dall Ferslev I.F

VAARST URET
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Adgang til naturen

Mål: Sikre bedre adgang til naturoplevelser i landdistriktet og det åbne land

Hvad vil kommunen gøre•
• Stille egne grønne arealer til friluftsliv til rådighed for forskellige oplevelsesmuligheder, fra ro og hvile til aktivitet og kreativitet
• Etablere faciliteter der motiverer til et aktivt liv, fx mountainbikeruter, fitnessfaciliteter, formidlingshytter eller hundeskove på kommunale arealer – både til
organiseret og uorganiseret brug
• Give plads til urørt natur, samt uforstyrrede områder, hvor naturen kan opleves
i stilhed
• Skabe sammenhængende stinet med et højt naturindhold i kommunen, og sikre
at der er faciliteter til ophold og primitiv overnatning i udvalgte områder
• Sikre adgang til åer, vandløb, søer, hav og fjord for at fremme aktiviteter ved
vand
• Støtte op om borgere og foreninger der ønsker at lave stinet, samlingssteder og
aktiviteter i naturen, med rådgivning og puljemidler
• Arbejde aktivt med formidling af natur- og kulturhistorie, samt aktivitets- og oplevelsesmuligheder i naturen. Det gøres både gennem naturvejledere, formidlingsskilte og elektroniske medier.
• Inddrage naturen aktivt i forbindelse med tiltrækning af borgere og turister til
kommunen. Større naturområder som Aalborg Kyst, Aalborg Fjordland eller Lille Vildmose kan fx bruges aktivt i reklame for kommunen

Hvad kan borgere, foreninger og erhvervsliv gøre

KRIDTBAKKEN VED GUDUMHOLM
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• Udvikle lokale projekter der giver adgang til naturen, fx stier omkring og mellem
byerne
• Hjælpe det gode samarbejde mellem brugergrupper og lodsejere i gang
• Påtage sig vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med lokale projekter
• Hjælpe aktivt med udarbejdelse af naturprojekter på privat jord
• Sikre at der ryddes op efter egne og foreningers aktiviteter i naturen
• Foreninger kan lave aktiviteter i naturen f.eks. løb, ridning, jagt eller formidlingsaktiviteter
• Foreninger kan aktivt medvirke til at undgå konflikter mellem brugergrupper,
ved hensyntagen og gensidig accept, samt oplysning om egne aktiviteter
• Landbrug og skovbrug kan, hvor det er muligt, tillade stier og aktiviteter på deres arealer
• Under hensyntagen til naturen kan erhvervslivet lave kommercielle natur- og
friluftslivsaktivite-ter, fx sejlads på fjorden og guidede rideture

Projekter igansgsat af kommunen
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

Stor fokus på Aalborg Fjordland, se andet sted. Der er en løbende udvikling. Pt. er der
forhandlinger om arealer i Skørbæk.
Der er givet støtte til fitness og Parkur i Fjellerad, Vadum aktivitets torv og Ultvedsøerne.
Gandrup byrum og sansehave er under udarbejdelse. Projekt Stejlgabet under forberedelse – skal afklares i fht. Fredningen. Park og Natur har foretaget en kortlægning af
beskyttet natur 2008-2013. Data findes på miljoeportalen.dk
Der arbejdes på en liste over fredede områder, og vedligehold i regi af Park og Natur.
På de grønne områder er der sket forbedringer på en række arealer med gadekær og
fælleder. Der oprenses ca. 5 nye gadekær pr. år fx i Fjellerad, Ferslev, Øster Uttrup, Øster
Sundby, by-dammen i Hals, Nørholm, Vokslev, Bislev, Dall og supplerende oprensning i
Øster Sundby og Grindsted m.fl.
Forskønnelse og forbedring af skiltningen ved Troldkirken er gennemført.
Vi ser på fx samarbejde med Havørrede Limfjorden omkring udbredelsen af de muligheder fiskeriet giver.
Inden for de sidste 5 år er Bjergbanestien (Godthåb-Nibe), Vadum Banesti (Nørresundby-kommunegrænsen nord for Vadum) og Langholt Banesti etableret. I tilknytning hertil
er der etableret primitive lejrpladser og opholdspladser. Desuden er Gandrup Banesti
blevet renoveret med ny belægning, belysning og publikumsfaciliteter.
Indsatsplaner Aalborg Sydvest for grundvandsbeskyttelse som sikre, at forsyningen med
drikkevand kan ske på grundlag af rent og urenset grundvand. Indsatsplanen for Hals er
igangsat og kommer i høring i 2017.
Naturgenopretning i Lille Vildmose - EU LIFE-projekt hvor der er fokus på at gendanne
Birkesø, hæve vandstanden på ca. 800 ha. så højmose kan gendannes, at beskytte den
eksisterende højmose, at etablere et hegn i den centrale del af mosen, så krondyr og
elge kan bidrage til dynamikken og biodiversiteten i området, og at etablere en række
publikumsfaciliteter som udsigtstårne og boardwalks. Elgene blev udsat i 2016.
Siden 2012 har kommunen haft fokus indsatser med vandløbsrestaurering som en del
af vandplanen fx åbning af 4,5 km rørlagte vandløbsstrækninger fordelt på 18 indsatser,
Fjernelse af 50 spærringer, restaurering af 27 km vandløb. Større projekter, er at fjerne
spærring ved Gelstrup Dambrug, Klægstrup Mølle, Godthåb Hammerværk, det tidligere
Vidkær Dambrug samt i Guldbækken.
Haver til maver: Skolehaverne ved Frejlev, Nøvling, Farstrup, Grindsted, Mou og Ferslev
Skole. På Klarup og Vodskov Skole arbejdes med ”lærende haver” i form af højbede. Haver til maver handler om at lade elever så og passe deres eget havestykke, mens de lærer
om planter, beregner udbytte, læser opskrifter mv.
Grønt Flag Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig som kan bidrage til,
at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø.

Projekter igangsat af borgere, foreninger mv.
AKA-projekter
Halkær: Landsbyfælled - forprojekt
Sebbersund: Infoskilte og rutemarkering, Gangbro til naturområde
Dall Villaby: Naturlegeplads
Gandrup: Grillhytte
Haals: Bålhytte
Vokslev: Renovering af vandkanal
Puljen til forskønnelse og Udvikling
Tylstrup: Forskønnelse og udvikling af naturområdet Ultvedsøerne
Gandrup: Renovering af banestien
Halkær: Landsbyfælled i Halkær
Lille Vildmose, døgnet rundt – året rundt
Gandrup: Anlæg af bynær skov
Landsbyløft og Udvikling i din by
• Sulsted: Træer langs indfaldsvejen til byen, blomsterløg i midterrabatten, rekreativ sti med belysning.
• Ellidshøj: Træer langs vejen, Omdannelse af Præstehaven, rekreativ sti til tunnel,
forskønnelse af grønne arealer
• Nr. Kongerslev: Stiforbindelser mellem bymidte og anlægget
• Gandrup: Bro ved søerne i Teglværkssøerne
• Skørbæk-Ejdrup: Åbning af gamle markveje og stier
• Gåser: Forskønnelse ved fjorden
• Mou: I forbindelse med etableringen af Rehabiliteringscenteret i Mou er der igangsat et samskabelsesprojekt mellem kommunale institutioner og arbejdspladser i
Mou, foreningslivet i Mou og Kystbysamrådet. Ideen er at skabe et sammenhængende helhedsprojekt til gavn for alle borgere i Mou på tværs af forvaltninger,
matrikler, alder og funktionsniveau Etableret 3 stisystemer med forskellige mødepladser, som forbinder Mou. Fælles plads mellem skole, rehabiliteringscenter
og aktivitets-og plejecenter. Byens torv bliver nyetableret til et meget grønnere
og mere tiltalende udtryk, og der opsættes ledelinjer, byporte og informationstavler til de 3 stisystemer.
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Erhverv i
landdistriktet

MÅL: Understøtte erhvervsudvikling i landdistriktet
Hvad vil kommunen gøre•
• Skabe gode rammer for erhvervslivet i forhold til etablering, vækst, fastholdelse
og udvikling af virksomheder med udgangspunkt i lokale forhold
• Styrke rådgivning og vejledning om mulighed for at være erhvervsdrivende i
landdistriktet
• Støtte op om eksisterende erhverv og iværksætterkultur med rådgivning og
netværksskabende aktiviteter
• Indtænke tomme bygninger i erhvervsudvikling
• Forsat fokus på at fremme den digitale infrastruktur
• Gennemføre forsøgsprojekter med implementering af ”Smart City” i landdistrikterne
• Forsat fokus på oplevelseszoner til understøttelse af både fuld- og deltidserhverv
• Understøtte muligheden for nicheproduktion, lokal afsætning og branding af lokale produkter

Hvad kan foreninger, erhvervslivet mv. gøre

• Støtte op om de lokale erhvervsdrivende – handle lokalt.
• Brande lokale produkter
• Tilstræbe gode samarbejdsrelationer med erhverv i området om det gode naboskab
• Stille lokaler til rådighed for iværksætterspirer
• Gøre kommunen opmærksom på ledige lokale og muligheder
• Gå sammen i forening af borgere i forhold til at skabe bedre muligheder for at
private bredbånd-udbydere vil etablere bredbånd i lokalområdet.
• Skabe netværk mellem lokale erhvervsdrivende
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Projekter igansgsat af kommunen
• Udnyttelse af Gandrup rådhus til sundheds- og foreningshus samt læger og andet sundhedspersonale.
• Nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe vedr. mobil og bredbånd. Etablering
af bredbånd i forsamlingshuse. Udviklingen følges nøje fx er der er udbudt en
statslig puljen som foreninger, samlinger af huse mv. kan søge ind på. Ca. 4.000
adresser i Aalborg Kommunen. 4 områder er udpeget til at indgå i nyt udbud
vedr. mobilt bredbånd i forbindelse med den kommende auktion over 1800
MHz-frekvensbåndet.
• Fokus på at de investeringer der laves i turistinfrastruktur kan føre til mere omsætning for fx Halkær kro eller Vaar Hovedgaard. Herudover fokus på om havørrede Limfjorden kan tiltrække flere gæster med lystfiskeri for øje.
• Samarbejde med Visit Aalborg om blandt andet Aalborg Fjordland.
• Fokus på Bed&Breakfast, kursus af turistaktører.
• Bevilliget midler oplevelseskoordinator på Halkær Kro
• For at understøtte joblivet er der længere åbningstid i daginstitutionerne i landdistrikter/oplandsbyer med 2 ekstra timer på uge så åbningstiden understøtter
at forældrene i landdistrikter/oplandsbyer har længere transporttid.
• Forældrene anvises en plads så tæt på deres bopæl som muligt og på 3-5 års
området tilstræbes der sammenhæng mellem bopæl, institution og skole. Ingen
institutionslukninger i landdistrikter i adskillige år.
• For at understøtte kommunens landdistriktspolitik placerede Aalborg Kommune i 2013 Rehabiliteringscenter Aalborg i tomme lokaler i Mou. Rehabiliteringscenter Aalborg er et højskolelignende tilbud til kommunens svækkede borgere.
Centret var estimeret til ca. 123 ophold om året, men det er i en rivende udvikling og har nu ca. 400 ophold om året. Centret handler lokalt, deltager aktivt i
lokale aktiviteter og en del af personalet bor i området.
• Skolerne samarbejder med lokale foreninger, virksomheder og organisationer.
Playmaker ansat som skaber kontakter til virksomhederne mm.
• Erhvervssamarbejde mellem skole og lokal erhvervsvirksomhed: Limfjords Rodfrugter, som er et samarbejde med Tofthøjskolen om læring i virkeligheden og
med Frejlev Skoles ved en uge om bæredygtighed. Limfjords Rodfrugter anvender bl.a. soldrevne lugevogne og eleverne kan indgå i produktionen og optagning af rodfrugter.

Projekter igangsat af og i samarbejde med
erhvervslivet
•
•
•

•
•

•

•

•

Puljemidler kan kun støtte projekter med et non-profit formål.
Mange af projekter i Aalborg Fjordland og Aalborg Kyst støtter turisme
infrastruktur.
Grønne Udviklingsplaner for landbruget som er et samarbejde med landboforeningerne er der gennem de seneste 3 år udarbejdet omkring 25
Grønne Udviklingsplaner for landbrug i kommunen. Projektet har til formål at understøtte en bæredygtig udvikling af landbruget. Der arbejdes
på at tilbyde yderligere 10 grønne udviklingsplaner i 2017.
NBE-projekter uden for Aalborg by
I regi af Det Grønne Rejsehold har vi bl.a. arbejdet med DGHE Miljørådgivning A/S i Nibe omkring en mere bæredygtig håndtering af lettere
forurenet overskudsjord.
En række virksomheder har benyttet sig af NBE’s kerneydelser for et udvikle deres virksomhed i en mere bæredygtig retning. Det drejer sig om
projektsamarbejder med bl.a. Lund & Staun A/S i Svenstrup, Saga Wood
A/S i Frejlev, Limfjords Danske Rodfrugter i Mou samt Højer Møbler A/S
i V. Hassing.
VandMiljø afdelingen forestår vedligeholdelse af kommunens ca. 900 km
offentlige vandløb. Vandløbene vedligeholdes med afsæt i Aalborg-metoden, så både de afvandingsmæssige og de miljømæssige interesser tilgodeses og derfor både understøtter de erhvervsmæssige interesser i
dyrkning af arealerne langs vandløbene og samtidig sikre, at det er gode
levesteder for fisk, planter og smådyr, der bidrager til den gode naturoplevelse i og omkring vandløbene.
Egholm som Øko-Ø: Byrådet har bevilget midler til at understøtte omlægningen af fødeva-reproduktionen på Egholm til økologisk produktion.
Afsætningen af de økologiske fødevarer understøttes af Aalborg Kommunes kommunale køkkener. Egholmborgene inspireres og understøttes i den økologiske udvikling, samt i fremstilling af øen som fødevare
leverandør til borgere Aalborg by. Følgende mål er sat:
• Fremme omlægning til økologi på Egholm.
• Understøtte et stærkt branding af Egholm som øko ø.
• Understøtte formidling som fx besøg af skole-klasser, kantiner og lign.
• Understøtte socialøkonomisk virksomhed tilknyttet produktion og
forarbejdning.
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Den gode historie

MÅL: Markedsføring og styrkelse af kendskabet til
byer og lokalområders særlige identitet og kvaliteter
Hvad vil kommunen gøre•
• Medvirke til at synliggøre ”de gode historier” om Aalborg Kommunes landdistrikt via trykte og elektroniske medier i samarbejde med borgere, foreninger
og erhvervsliv
• Videreudvikle ”Landkortet” på Aalborg Kommunes hjemmeside, der oplyser om
byernes karakteristika, faciliteter og potentialer
• Videreudvikle oplevelseszone-konceptet, således at oplevelsesmuligheder i
landdistriktet synliggøres og formidlingen forbedres
• Støtte op om byernes egne informationsinitiativer med råd, vejledning, kursusaktiviteter, puljemidler og omtale
• Igangsætte aktiviteter med fokus på at synliggøre landdistriktets potentialer
som bosted og turistmål
• Tage udgangspunkt i byernes kulturhistorie og landskabsværdier i kommunens
planlægning
• Holde kommunens interne møder i samlingssteder i landdistriktet, når det er et
oplagt alternativ til møder i Aalborg

Hvad kan foreninger, erhvervslivet mv. gøre
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fortælle venner og bekendte om fordelene ved at bo i landdistriktet
Holde egen have, hus og fortov i pæn stand
Deltage i fælles oprydningsdage, så byen fremstår pæn og velholdt
Markedsføre byen og områdets kvaliteter og aktiviteter i lokalområdet og i et
større opland, når det er relevant
Foreninger og erhvervsdrivende kan samarbejde om lokale events, udvikling af
oplevelsesøkonomi og markedsføring af lokale produkter.
Samarbejde med nabobyerne om markedsføring af områdets samlede aktiviteter og muligheder
Holde hjemmesider, facebook profiler mv. opdaterede, så de fremstår som aktive mediere.
Lave folder om byen og lade de lokale ejendomsmæglere dele den ud

Projekter igansgsat af kommunen
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Støttet op om byernes egne informationsinitiativer med råd, vejledning, kursusaktiviteter, puljemidler og omtale fx i Gandrup, Øster Hassing og Holtet og i Hou i foråret 2015
Foreningskursus med fokus på kommunikation og information. Der støttes fortsat formidlingsprojekter via AKA (infotavler fx Nørholm)
Tage udgangspunkt i de gode erfaringer i forhold til Aalborg Fjordland i forhold til 12
byernes kulturhistorie og landskabsværdier. Lignede udbydes i oplevelseszonen Aalborg
Kyst i 2017 og 2018.
Deltaget i udvikling af event i Nibe i 2016 om sild, som en del af Aalborg Fjordland. Aalborg Fjordland eventdag aug. 2016.
Udarbejdet folder i Nr. Kongerslev som led i projekt landsbyløft og Gandrup, Øster Hassing og Holtet/Gåser som led i Udvikling i din by.
Udflytning af borgmesterkontoret.
Kommunale møder i forsamlingshus mv. fx samrådsmøde i St. Restrup, Foreningskursusrække blev afholdt i Nøvling Forsamlingshus, Udvalgstur i Aalborg Fjordland området og
den østlige del af kommunen.
kommunikation prioriteres højt i Skoleforvaltningen, og der sættes stor på pris involvering og dialog. Ud over Skoleforvaltningen, så er stort set alle skoler på de sociale medier.
Målgruppen er primært forældrene.
Aalborg Fjordland, Udvikling i din processer, bredbånd, tildeling af midler via puljer, sundheds- og foreningshus, kulturindsatsen er blevet dækket flot både via dagspressen, lokalaviser og tv.
Første step vedr. en fællesdataplatform både til internt og eksternt brug.

Projekter igangsat af borgere, foreninger mv.
AKA-projekter
Farstrup: Computer til lokalhistorie
Sebbersund: Virtuel formidling af vikingehistorie
Storvorde/Sejlflod: Fremvisningsudstyr (projektor)
Fjellerad: Film om byen til hjemmeside
Hou: Virale postkort
Sønderholm: Ny hjemmeside
Nørholm: Infotavler om byens aktiviteter
Landsbyløft og Udvikling i din by
Udarbejdelse af folder i Nr. Kongerslev og Gandrup, Øster Hassing og Holtet/Gåser
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Fakta

Lidt fakta
AKA-puljen støtter mindre borgerinitierede projekter i landdistriktet med beløb
op til 50.000 kr., og er 1.5 mio. kr. årligt. Under AKA-puljen er der afsat 100.000 kr.
til KVIK-puljen KVIK-puljen er øremærket til aktiviteter, arrangementer og events
af fx kulturel art, der afvikles inden for Aalborg Kommunes grænser.
Puljen til Forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet blev vedtaget i 2011, og
er en anlægspulje, der støtter borgerinitierede projekter i landdistriktets landsbyer. Puljen er på 4 mio. kr. årligt.
Læs mere om puljerne på http://www.aalborg.dk/om-kommunen/landdistriktsudvikling/tilskudsmuligheder

-
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Forsamlingshuse

Der er 29 privatejede forsamlingshuse (dvs. forsamlingshuse som ejes og drives med et almennyttigt formål af foreninger, selvejende institutioner og amba’er). Forsamlingshuse og samlingssteder
kan søge landdistriktsmidler. Foruden de eksisterende forsamlingshuse er også særligt fokus på byer og områder som ikke har et sted at mødes.

AKA-midler
400.000 kr. årligt i forbindelse med
oktober runden.

Ekstraordinære midler, 3.7 mio. kr.
Ved indstillingen af projekterne er der
lagt vægt på, at:
•
•
•
•

forsamlingshuset udgør et vigtigt
samlingssted i byen/lokalområdet
der er et rimeligt aktivitetsniveau i
forsamlingshuset (i forhold til byens
størrelse)
der er beskrevet konkrete
udviklingsønsker, som kan skabe
grundlag for nye/flere aktiviteter
energibesparende foranstaltninger er
foreslået i energirapport – og kan
anbefales af Energicenter Aalborg

2014

Farstrup: Toiletrenovering
Komdrup: Akustikregulering
Hvorupgård: Renovering af mødelokale
Halkær: Køkkenrenovering
Dall Villaby: Energiforbedrende
foranstaltninger
Øster Hassing: Renovering af
forsamlingshuset
Vaarst: Renovering af samlingshus,
Udvidelse af køkken
St. Restrup: Nye vinduer
Nr. Kongerslev: Nyt tag over indgang
Lundby – Øst: Renovering af fælleshus
Hvorupgård: Supplering af service
Vokslev: Komfur og kørestolsrampe,
Nye borde
Gudum: Nye stole
Lundby – Vest: Ny opvarmningskilde
Hou: Tilbygning til Hugdrupgård
Restrup Enge: Renovering af depotrum
Sdr. Tranders: Nyt forsamlingshusforprojekt

2015

2016

Godthåb: Renovering af køkken, nye lamper i
salene
Vaarst: Renovering af samlingshus
Lundby – Vest: Isolering og facaderenovering
St. Restrup: Udskiftning af vinduer II
Egense: Efterreparation efter tagrenovering
Halkær: Nye vinduer og udvendige døre
Dokkedal: Ny varmekilde, reparation af
vandskade
Restrup Enge: Renovering af tilkørselsforhold
Fjellerad: Bordbukke til samlingsstedets borde

Sebbersund: Ny varmekilde
Mou: Nyt tag på foreningers fællesdepot
Barmer: Nye stole
Dokkedal: Nyt tag på Medborgerhuset
Egense: Sammenklappelige borde
Ferslev: Udskiftning af borde, nyt køleskab
Sebbersund: køkkenservice og stole
Godthåb: Renovering af scene
Gudum: Nye Borde
Holtet: Belysning af terrasse
Hvorupgård: AV-udstyr og supplering af køkkenudstyr
Komdrup: Ny indgangstrappe
Lundby – Øst: Maling af fælleshus
Nr. Kongerslev: Handicapfaciliteter (belægning og døre)
Restrup Enge: Nye borde
Stae: Nye borde
Vokslev: Udskiftning af gulv i sal
Volsted: AV-udstyr

Barmer, Luft til vand varmepumpe
Brændskov nyt tag, renovering af indgang og
toiletter og nyt køkken
Godthåb udvidelse af køkken, renovering af sale,
samt fleksibel ruminddeling, etablering af loftrum
til depot og omlægning af varmeforsyning
Gudum Idræts- og Kulturhus, nyt
depot/køkkenudvidelse
Komdrup, Varmepumpe
Nr. Kongerslev, nyt tag og efterisolering
St. Ajstrup Gl. Skole, renovering af køkken
Vokslev, Varmepumpe
Halkær, gennemgribende renovering af køkkenet
og nye hårde hvidevarer
Nøvling, Ny indgang, garderobe og toiletter, nyt
depot og rengøringsrum
Volsted, udskiftning af varmesystem, renovering
af køkken, renovering af foyer og toiletter,
renovering af lille sal

Tostrup Borgerhus, ny toiletbygning i sammenhæng med
huset, nyt varmesystem, ny gulvbelægning i hele huset
Farstrup, nyt loft og gulv, som løser akustikproblemer,
nye radiatorer

Egense og Sebbersund er desuden tildelt midler
som byfornyelsesprojekt under
byfornyelsesloven
Bredbånd
1.85 mio. kr. i 2016 og 0.2 og 0.25 mio. kr.
i henholdsvis 2017 og 2018

Vokslev, Voldsted, Grindsted og Holtet.
Øster Hassing er udskudt indtil planer for eventuelt nyt
forsamlingshus kendes.
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Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er statens stamregister med oplysninger om alle danske virksomheder.
Siden 1999 har det Centrale Virksomhedsregister været det autoritative register for aktuelle og historiske grunddata om alle registrerede
virksomheder. Data stammer fra virksomhedernes egne registreringer på Virk Indberet. Der er også oplysninger om foreninger og offentlige
myndigheder i CVR.
Aktive CVR numre, pr.
feb. 2017
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofindvinding
Industri
Energiforsyning
Vandforsyning og renovation
Bygge og anlæg
Handel
Transport
Hoteller og restauranter
Information og
kommunikation
Finansiering og forsikring
Ejendomshandel og udlejning
Videnservice
Rejsebureauer, rengøring og
anden operationel service
Offentlig forvaltning, forsvar
og redningstjeneste
Undervisning
Sundhed og socialvæsen
Kultur og fritid
Andre serviceydelser mv.
Uoplyst aktivitet
I alt

Nord Sydvestlige del

Vestlige del

429
1
112
40
26
237
406
74
69

125
5
56
4
12
71
166
15
19

313

97
68
246
209

Landdistrikter i
Østlige del alt

Aktive CVR pr. okt.
2014

53
20
9
96
167
31
17

294
6
77
10
28
147
283
53
35

1.161
12
298
74
75
551
1.022
173
140

1.086
7
233
54
67
472
804
156
127

35
43
100
82

50
38
82
119

108
59
121
168

290
208
549
578

153
156
496
352

148

62

48

95

353

255

1
28
99
40
81
100

12
49
14
29
43

23
43
17
35
34

1
34
75
17
53
70

2
97
266
88
198
247

61
178
57
133
242

942

1.195

1.734

6.382

5.089

2.511
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Rammer for udvikling
af landdistriktet
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Landdistriktspolitikkens status og rolle i Aalborg Kommune
Landdistriktspolitikken er byrådets politik for udvikling af kommunens landdistrikt.
Landdistriktspolitikken er desuden et fælles redskab for borgere, foreninger, embedsmænd og politikere, som skal sikre, at aktiviteter og projekter, der gennemføres, understøtter fælles mål.
Landdistriktspolitikkens relation til andre politikker
Landdistriktspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker
og planer, som naturligvis også gælder for landdistrikterne, fx sundhedspolitik, skolepolitik og seniorpolitik.
Landdistriktspolitikken beskæftiger sig med de områder, hvor der er særlige muligheder og behov i landdistriktet. De beskrevne indsatser dækker derfor områder
som enten ikke er omfattet af andre politikker, eller supplerer og understøtter mål
og indsatsområder i andre politikker, fx erhvervsplanen eller politik for natur, parker og friluftsliv.
Samarbejde med landdistrikternes aktører
Udmøntning af landdistriktspolitikken er et fælles anliggende, og det er derfor
også vigtigt, at der er gode forudsætninger for en åben og konstruktiv dialog med
borgere, foreninger, samråd og øvrige interesseorganisationer, såvel som internt i
Aalborg Kommune.
Involvering og deltagelse
De konkrete indsatser i landdistriktspolitikken designes, planlægges og gennemføres i samarbejde med de relevante lokalsamfund og aktører.
Dialog og samarbejde
Aalborg Kommune søger dialog med alle relevante aktører i landdistrikterne, i forhold til landdistriktsudvikling generelt og i udformningen af konkrete projekter.
Det formelle samarbejde organiseres i følgende fora
•
•
•

Aalborg Kommunes landdistriktsnetværk (internt, tværgående samarbejde)
Aalborg Kommunes Aktionsgruppe
Samråd i landdistrikterne

Derudover er Foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune en vigtig samarbejdspartner for kommunen.

Metoder og redskaber
Landdistriktspolitikken udmøntes ved hjælp af en række konkrete metoder og
værktøjer
•
•

•
•
•
•

Puljemidler til understøttelse af lokale projekter og aktiviteter
Strategiske indsatser som gennemføres i samarbejde mellem landdistriktsgruppen og lokale aktører (fx Oplevelseszoner, Udvikling af din by, forfaldne
boliger, Fremtidens Forsamlingshus mv.)
Rådgivning og konsulentbistand
Gennemføre og eller deltage i større konkrete udviklingsprojekter
Aktiv formidling af relevante nyheder og tilbud
Opbygge kvalifikationer lokalt, ved hjælp af kurser, temaaftner og formidling af
”best practice”.

Udvikling af landdistriktet er desuden afhængig af, at Aalborg Kommune fortsat
følger og er på forkant med nye strømninger og udviklingsmuligheder, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, og løbende udvikler og tilpasser tilbud, metoder
og strategiske indsatser.
Evaluering
Der udarbejdes en midtvejsstatus for landdistriktspolitikken i foråret 2017 med en
inddragende proces med borgere og politikere. Politikken evalueres desuden ved
afslutning af politikperioden i efteråret 2018.

Samarbejdsparter
I Aalborg Kommune er der 45 samråd. Samrådet er et samarbejde
mellem foreninger, klubber og offentlige institutioner i en by eller
områdemed det formål at styrke det lokale samarbejde.
Aalborg Kommunes Aktionsgruppe, (AKA). Aktionsgruppen har bl.a
til formål at prioritere og indstille ansøgninger til ”Puljen til Lokale
Projekter” til Sundheds- og Kulturudvalget.
Landsbyer i Aalborg Kommune, (LAK) er en sammenslutning af byer
under 2000 indbyggere. LAK er respræsenteret i Aalborg Kommunens Aktionsgruppe AKA.
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Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg
9931 1955
aalborgkommune.dk
landdistrikt@aalborg.dk

