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Til borgmester, rådmænd og direktører i forvaltningerne.
I forbindelse med årets møde mellem kommunen og samrådene, var et af punkterne igen samarbejdet
mellem forvaltningerne og samrådene. I den forbindelse har kommunen lovet samrådene, at huske
forvaltningerne på den samarbejdsaftale der ligger med samrådene. Aftalen siger, at:
”Aalborg Kommune skal ved planlægning af større lokale projekter og planer, der har indflydelse på
lokalområdet, rette henvendelse til de lokale samråd med information om projekterne og hvis det er muligt
indgå i dialog herom. Kommunen skal tage denne kontakt til samrådet i et tidligt stadie af planlægningen,
således at lokale forhold kan få effekt på planlægningen af opgaven.”
Link til aftalen er her: https://www.aalborg.dk/media/1406443/retningslinjer-og-principper-for-samraad2014.pdf
Referatet fra årets møde er ligeledes vedhæftet.

Med venlig hilsen
Peter Pindstrup
Konsulent
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17,
9000 Aalborg
Tlf.: 99 31 19 46
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Velkomst ved Rådmand Mads Duedahl, herefter begyndte dagsordenens 4 punkter
Første punkt var samarbejdet med kommunen. Der var ros til kommunen for i mange
tilfælde at inddrage samrådene. Der har i årets løb dog været eksempler på det
modsatte. Der blev taget et konkret eksempel op fra Gudumlund, hvor belysningen
uden for byskiltet pludselig blev taget ned, uden at samrådet var informeret. Der blev
også fremført et eksempel på manglende inddragelse vedrørende kloakrenoveringer i
Vadum. Samrådene påpegede, at man på sidste års møde havde lovet at sagen om
inddragelse af samrådene ville blive taget op i magistraten og der derefter skulle
sendes et referat ud til samrådene. Mads Duedahl fortalte, at man har talt om sagen i
magistraten, men beklagede, at der ikke var sendt noget ud. Borgemesteren Thomas
Kastrup-Larsen som samrådene havde bedt deltage i mødet, fortalte at han er meget
glad for samarbejdet med samrådene. Det blev aftalt, at sagen igen drøftes i
magistraten, og at der herefter gives en tilbagemelding til samrådene.
Herefter var der et oplæg fra Jens Boye fra Aalborg Renovation. Oplægget er vedlagt
som bilag til referatet. Efter oplægget var der spørgsmål. Har blev blandt andet spurgt
ind til hvor mange madrester, der må være på forskellige produkter. Der var også
spørgsmål til genbrugspladsernes udformning. Fremover vil man skulle sortere endnu
mere, og det vil stille krav til indretningen af pladserne. Samtidigt blev der givet et råd
om ikke kun at benytte genbrugspladsen ”Over Kæret”, men også benytte de øvrige
pladser, der er meget mindre benyttede. Samrådene påpegede, at det er vigtigt, at
man får gjort skraldespandene rotte- og mågesikre, samt at indfaldsvejene til Aalborg
fremstår meget beskidte med affald.
Endeligt blev det forslået, at Aalborg Kommune skulle gå foran, når det gjaldt
engangsemballering, således at skraldemængden kan reduceres.
Efter en kaffepause blev kommunens vedligeholdelsesaftaler mellem Park og Natur og
samråd/borgerforeninger taget op. Oplægget kom fra Kongerslev, hvor man har
oplevet de kontrakter, der skulle underskrives i forbindelse med deres projekter, som
meget restriktive, og alt for hårde i deres udformning. Hans Tophøj fra Park og Natur
fortalte, at man har mange af disse kontrakter, og at de meget sjældent giver

problemer. Men kontrakterne er udarbejdet for at sikre, at kommunen ikke holdes
ansvarlig for ting, som andre har udført. Der var flere, der gav udtryk for, at
kontrakterne var meget hårdt udformet, og at man burde se på, om de kunne justeres.
Rådmand Hans Henrik Henriksen udtalte, at han havde hørt kritikken, og at han vil
drøfte mulighederne med Park og Natur.
Som det sidste punkt blev taxakørsel i landdistriktet drøftet. Man oplever problemer
med at få taxaer ud i landdistrikterne, og især om aftenen/natten. Rådmand Hans
Henrik Henriksen kunne fortælle, at kommunens handlemuligheder er meget
begrænsede, da staten har overtaget taxaområdet efter kommunerne. Han forslog
derfor, at landsbyerne tager sagen op med landspolitikkerne. Leo Helmer fra Vokslev
Samråd, der også sidder i bestyrelsen for Landsbyerne i Aalborg kommune, ville gerne
tage sagen op i samarbejde med Aalborg Kommune.
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