Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af tildeling af økonomisk ramme til Udvikling i din by-projekter i Barmer,
Komdrup og Tostrup
2017-055673
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at den samlede
økonomiske ramme på 1 mio. kr. til Udvikling i din by-projektet i 2018 fordeles til projekter i Barmer, Komdrup
og Tostrup jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
På Sundheds- og Kulturudvalgets møde den 14. februar 2018 godkendte udvalget igangsætning af
udviklingsplanprojektet Udvikling i din by i 2018 for byerne Barmer, Komdrup og Tostrup.
Siden foråret 2018 har Sundheds- og Kulturforvaltningen i samarbejde med borgerne i de tre byer
gennemført udviklingsplanproces med det formål, at understøtte udviklingen i lokalområderne. Udvikling i din
by-processen har været katalysator for et øget engagement hos de lokale borgere i byernes fællesskab,
aktiviteter og forskønnelse, og det er Sundheds- og Kulturforvaltningens vurdering, at dette engagement skal
understøttes via tilskud til flere af de, også mere beskedne projekter, som byerne har budt ind med. Det er
forvaltningens vurdering, at flere af de indstillede projekter fra de tre byer kan gennemføres umiddelbart.
Sundheds- og Kulturforvaltningen fortsætter med at yde rådgivningsbistand til samtlige projekter i den
kommende tid.
Om de 3 byers udviklingsproces kan det oplyses:
Barmer er beliggende i kommunens sydvestlige landdistrikt ca. 30 km fra Aalborg og har ca. 130 indbyggere.
I Udvikling i din by-processen har Barmers borgere udvist et stort engagement, og processen har samlet
byen om en lang række ideer til udvikling af byens fysiske og sociale rammer. Bl.a. står byen sammen om at
udvikle et nyt rekreativt mødested, når den tidligere købmandsgård er nedrevet. Der er en gruppe, der
arbejder med stiforbindelse, samt grupper der arbejder med tiltag til markering af årets højtider; julebelysning
og flagallé. Endvidere har der været fokus på forbedring af cykelmuligheder til Valsted (Sebber Skole og
Sebber IF) samt organisering og gennemførelse af nye aktiviteter og arrangementer for byens borgere.
Komdrup, der er beliggende i kommunens sydøstlige landdistrikt, ca. 23 km fra Aalborg, har ca. 70
indbyggere. I Komdrup har Udvikling i din by-processen samlet borgerne om to projekter; forskønnelse af
omgivelserne ved byens forsamlingshus samt et mindre rekreativt anlæg ved byens mindesten. I forbindelse
med processen har borgerne endvidere haft fokus på muligheder i Statens Byfornyelsesindsats,
Landsbypuljen i forhold til forfaldne og skæmmende arealer og bygninger.
Tostrup er beliggende i kommunens sydvestlige landdistriktet mellem Godthåb og St. Restrup og har ca. 60
indbyggere. I Tostrup har en kreds af engagerede borgere koncentreret kræfterne om 3 projekter; forbedring
af trafikale forhold, forskønnelse af udearealet ved byens forsamlingshus samt udvikling af aktiviteter og
faciliteter på byens tidligere sportsplads. Udover de tre projekter, som byen arbejder med nu, er der
udarbejdet et katalog over flere fremtidige udviklingsprojekter, som byen kan tage fat på hen ad vejen fx
stiforbindelser, flagallé, samkørselsordning, informationstavle, mobildækning m.m.
Ud over de projekter, som borgerne er ansvarlige for, er der for Barmer og Tostrups vedkommende dialog
med By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje vedr. trafikale problemstillinger, og Park og Natur i
forhold til udvikling af den tidligere sportsplads i Tostrup, som er kommunalt ejet.
Økonomi
Der blev i forbindelse med udvalgets godkendelse af igangsætning af Udvikling i din by for 2018, godkendt
disponering af 1 mio. kr. til konkrete projekter i de tre byer. Der er i nedenstående forslag til fordeling af den
økonomiske ramme dels lagt vægt på, hvilke projekter der er bæredygtige og realistiske at gennemføre, dels
hvilke projekter der vil kunne/ikke vil kunne tilvejebringe midler ved eksterne fonde. Sundheds- og
Kulturforvaltningen indstiller på baggrund af processen flg. projekter til tilskud fra Udvikling i din by-rammen:
Projekter i Barmer
Landsbysti Barmer – Sebbersund – Valsted
 Reetablering af gammel vej som natursti til naturoplevelser og give
incitament til motion for beboerne i de tre nært beliggende landsbyer
Naturområdet Drøvten
 Genskabelse og bevarelse af byens fællesjord kaldet ”Drøvten”. Der
skal genetableres en sø, etableres stier og broer samt låger i hegn
og opholdsmuligheder i form af borde og bænke
Julebelysning i Barmer
 Indkøb af ny gadejulelys til eksisterende mastestik samt udvidelse
af antal mastestik og julelys til opsætning på sideveje i byen
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Flagallé til byens gennemgående vej (Nymøllevej)
 Indkøb af ca. 30 flagstænger med flag og opstillingsmateriale samt
trailer til opbevaring og transport
Forslag til andel af økonomisk ramme

57.620

Projekter i Komdrup
Forskønnelse ved forsamlingshuset
 Udendørs opholdsfaciliteter ved forsamlingshuset, herunder
etablering af en trappe på skrænt
Forskønnelse af anlæg ved Mindesten
 Renovering af mindestenen og anlægget for tidligere konsul i
Montevideo, Uruguay, der er barnefødt i byen.
Forslag til andel af økonomisk ramme

Indstilling i kr.
200.600

Projekter i Tostrup:
Sportspladsen – Byens naturlige mødested.
 Genetablering af mødested og beplantning med fokus på
generationernes møde. Der skal etableres nyt læhegn og en miniskov med junglesti, et boldbaneareal med mål samt en bålhytte

Indstilling i kr.
259.200

Tostrup Torv
 Forskønnelse af ankomstareal ved Forsamlingshuset Tostruphus
med flisebelægning, opholdsfaciliteter, græs og beplantning,
flagstang, legefaciliteter, hegn mm.
Forslag til andel af økonomisk ramme

81.900
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