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Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelse analyse af mulige
bibliotekstilbud i Grønlandskvarteret.

Beslutning:
Drøftedes.
Rose Sloth Hansen, Anna Kirsten Olesen og Ole Risager var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 26.06.2019
kl. 08.00

Side 1 af 13

Sundheds- og Kulturudvalget

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med Sundheds- og Kulturforvaltningens Moderniserings- og effektiviseringskatalog blev det
besluttet, at der skule laves en analyse af behovet for bibliotekstilbud på Grønlands Torv.
Nu foreligger analysen.
I arbejdet med analysen tages der udgangspunkt i Aalborgs DNA og Vision for Aalborg Bibliotekerne 20192022. Desuden er der set på andre kommuners biblioteksbetjening i sammenlignelige områder som
Grønlandskvarteret, ligesom der har været afholdt møder med By- og Landskabsforvaltningen. Hertil
kommer et velbesøgt borgermøde med beboere i området, repræsentanter fra boligforeningerne og flere
institutioner i området.
Kvarteret på og omkring Grønlands Torv er under store forandringer og i analysen er disse forandringer listet
op som en række interessepunkter. Punkterne er medtaget og beskrevet, fordi det er her, der sker en
betydelig udvikling af bebyggelse dvs. bolig og/eller butikker, og er derfor med til at givet et billede af
bydelens udvikling. Her er medtaget kvarterer, der grænser op til Grønlandskvarteret.
I 2019 er det en prioriteret opgave at lave biblioteksaktiviteter i området. Det er en opgave biblioteket er
kommet langt med og en beskrivelse af aktiviteterne er at finde i analysen. Biblioteksaktiviteter uden en base
fungerer godt, men på borgermødet kom det frem, at flere beboere ønsker sig en mulighed for at aflevere og
hente biblioteksmaterialer, altså et tilbud a la Haraldslund. Det kan være en mulighed, hvilket vil kræve at der
findes en institution eller lignende bibliotekstilbuddet kan bo sammen med.
Netop fordi kvarteret udvikler sig meget de kommende år, er det bibliotekets indstilling at finde et tilbud af
midlertidig karakter. Et tilbud som ikke er etablering af et nyt bibliotek i området, men netop bruger de gode
erfaringer fra det opsøgende arbejde kombineret med et mindre fysisk bibliotekstilbud.
Mulige bibliotekstilbud:
1. Biblioteket har set på mulige placeringer af en biblioteksbase i en institution, sammen med et
boligforeningskontor eller lignende. En biblioteksbase, der kan fungere som afhentnings- og
afleveringssted for biblioteksmaterialer og have en mindre samling materialer, f.eks.
børnematerialer, men til forskel fra Haraldslund, vil der være personale tilgængeligt i en mindre
åbningstid. Personalet her skal fortsat have fokus på den opsøgende del, og lave aktiviteter i
området i samarbejde med institutioner, foreninger, boligorganisationer og andre.
Etablering af en biblioteksbase på for eksempel Seminarieskolen vil betyde en anlægsudgift på i
nærheden af kr. 350.000 (adgangskontrol, afleveringsautomat mm). Der vil ikke være yderligere
driftsudgifter, da personalet der laver det opsøgende arbejde i området kan bemande den
begrænsede åbningstid. Afhængig af placering vil det være muligt med selvbetjent åbningstid.
2. Grønlands Torv betjenes med bogbus. Biblioteket har fortsat bogbus 2, som kan køre på Grønlands
Torv en eftermiddag om ugen, for eksempel eftermiddag i tidsrummet kl. 14-18. Bogbussens drift er
fortsat i bibliotekets budget, hertil vil udgiften til besøget på Grønlands Torv udgøre kr. 100.000.
(Biblioteksbetjent, opfyldning mm). Bibliotekar i bogbussen tages fra den opsøgende funktion.
Bogbussens besøg skal nøje evalueres, og brugen skal vurderes, derfor foreslås en forsøgsperiode
på 2 år.
3. Status quo. Bibliotekets fortsætter med at lave opsøgende arbejder i kvarteret, samarbejde med
børnehaver, skolen, boligforeninger mm. Denne løsning vil være udgiftsneutral, da normering til
arbejdet allerede er indeholdt i bibliotekets budget.
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Analyse af mulige bibliotekstilbud i Grønlandskvarteret
Baggrund og kommissorium
Baggrund
Ændrede krav til bibliotekets opgaver og anvendelse har, i forbindelse med budget 2018, dannet baggrund
for ny struktur ved Aalborg Bibliotekerne fra 1. januar 2019. Ved at ændre biblioteksstrukturen i midtbyen vil
man med færre men styrkede enheder imødekomme de nuancerede krav, som skal rummes i nutidens
bibliotek, og samtidig give borgerne i hele Aalborg fri adgang til litteratur, information, viden og aktiviteter.
I Moderniserings og effektiviseringsprogrammet blev det besluttet at analysere muligheden for et
bibliotekstilbud i Grønlandskvarteret efter lukning af biblioteket, som en del af biblioteksudviklingen.
Formål
At undersøge muligheden for et bibliotekstilbud i Grønlandskvarteret og beskrive mulige scenarier.
Ved at se på demografien, geografien samt byudviklingen i området og have en gensidig dialog med borgere
i kvarteret, mulige samarbejdspartnere (f.eks. eksisterende institutioner og skoler) og aktører i området gives
et bud på, hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt at tilbyde et bibliotekstilbud, der hvor folk bor og
kommer naturligt. Det skal desuden afklares, om bibliotekstilbuddet kan samtænkes med andre kompetencer
og aktiviteter, så det bliver et bredere tilbud end blot et bibliotekstilbud.
Det skal afklares hvordan området betjenes med bibliotekstilbud - tilbud der kan understøtte forskellige
målgrupper i området, f.eks. børnene. Scenarierne kan også indeholde forskellige supplerende tilbud.
Analysen skal danne baggrund for en eventuel indstilling til en anlægsbevilling på budget 2020.
Organisering
Opgaven er forankret i bibliotekets ledergruppe.
Opgaven løses i tæt løbende dialog med Sundheds- og Kulturforvaltningen og drøftes løbende i Sundhedsog Kulturudvalget.
Proces
Afdækning af interessenter og samarbejdspartnere, herunder inddragelse af øvrige forvaltninger. Dette
gøres dels ved møder med ressourcepersoner, dels ved åbne møder med interesserede borgere i området.
Opsamling af kommunal viden omkring byudvikling, erfaringer fra andre biblioteker i Danmark, input fra
borgere, interessenter og mulige samarbejdspartnere.
Analyse: Beskrivelse af og begrundelser for 2-3 mulige scenarier samt opmærksomhedspunkter.
På baggrund af analyse udarbejdes eventuelt en indstilling til budget 2020.
Succeskriterier
at analysens resultater er fremtidsorienterede og biblioteksfagligt visionære
at relevante interessenter – både interne og eksterne - har følt sig inddraget og orienteret undervejs
at processen er gennemsigtig og inddragende i forhold til relevant personale
at analysen munder ud i en beslutning i Sundheds- og Kulturudvalget omkring en eventuel anlægsbevilling
i forbindelse med budget 2020
at analysen opleves professionelt udført
Tidsramme
Analysen igangsættes medio februar (efter udvalgsmøde 13.2.2019). Analysen skal koordineres med
budgetproces i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Proces
Analysen er skrevet på baggrund af tæt dialog med Plan og Udvikling, research i fysisk område og på
relevant kommunal information, åbent dialogmøde med borgere og interessenter i området, samtale med
personale tidligere tilknyttet Grønlands Torv Bibliotek samt idégenerering på opsøgende bibliotekstilbud
2019 i området omkring Grønlands Torv.
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Analyse
Statistik for Grønlandskvarteret, befolkning, boliger m.v.
Befolkningstal

Yderligere tal for hele kommunen kan ses her:
http://apps.aalborgkommune.dk/statistik/webaarbog/Folketal2018/Struktur/Bydele/indexlevel1/Bydele5aarsal
dersklasser.html
Befolkningsprognose

Yderligere tal for hele kommunen kan ses her:
http://apps.aalborgkommune.dk/statistik/webaarbog/Prognose2019/Struktur/Bydele/indexlevel1/BydeleIalt.ht
ml
http://apps.aalborgkommune.dk/statistik/webaarbog/prognose2019/Struktur/Befolkningsanalyser/indexlevel1/
BefolkningsanalyserForudsaetningeroganalyse.html
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Boligstatistik

Yderligere tal for hele kommunen kan ses her
http://apps.aalborgkommune.dk/statistik/webaarbog/Boliger2019/struktur/Bydele/indexlevel1/BydeleAntalboli
ger.html.
Statistik for ”Tilknytning til arbejdsmarkedet” samt ”Familieindkomster / personindkomster” og ”Ydelsestyper”
findes kun som samlede tal for hele Aalborg Kommune (Se publikationen ”Aalborg i tal 2018 ” http://www.epages.dk/aalborgkommune/2596/). Tallene kan bestilles mere detaljerede ved Danmarks Statistik, er ikke
gjort til denne første analyse.
Dialogmøde 26.3. med borgere, institutioner, organisationer og virksomheder
I dialogmødet deltog 21 personer. Borgere fra kvarteret, dagtilbudsleder samt repræsentanter fra Alabu
Bolig, Hans Egedes Kirke og vuggestue. Dialogen var konstruktiv og handlede om behov for
biblioteksbetjening efter Grønlands Torv biblioteket er lukket samt et blik på mulige samarbejdspartnere.
Behov for biblioteksbetjening, input fra deltagerne:
Servicepunkt a la Haraldslund: afhente reserveringer og aflevere materialer. Aviser og tidsskrifter.
Informationsmaterialer, pjecer og byinfo. Zonematerialer, inspiration til næste lån. Materialer til børn – glem
ikke børnene. Support til læsekredse. Lang åbningstid. Frivillig arbejdskraft?
Flere udtrykte ønske om et fysisk bibliotekstilbud og kom med forslag til placeringer: Grønlands Torv eller
plads overfor ved Fakta. C. P. Holbølls Plads, tom butik. Tomt ”Grønlænderhus” (Umanakvej). Lokale på
gymnasium. Samarbejde med boligforeninger. Seminarieskolen. Fristedet. I placering af servicepunkt bør
der være fokus på let tilgængelighed, både i forhold til ældre og handicappede og i forhold til offentlig
transport. Mange beboere i kvarteret, især omkring Grønlands Torv har ikke bil. Trygt miljø. Andre deltagere
fremhævede gode parkeringsmuligheder og gerne tæt på indkøbsmuligheder. Også fokus på
bæredygtigheden i forhold til kortest mulig transport for mange.
Desuden kom følgende ideer frem:
- ”Boks” til afhentning og aflevering af materialer
- Samarbejde med café hvor man kan læse aviser, blive inspireret til lån osv.
- Brætspilscafé
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Adgang og hjælp til PCer og ”det digitale”, spil o.a. for både børn og voksne.
Bogbus på Grønlands Torv alternativt til Gug holdepladsen
Faste besøg af bogbus / bogbil ved daginstitutioner og / eller bogkasser med faste intervaller
Bogpakker til familier, kan afhentes i institutioner
Sommerferieaktiviteter f.eks. i samarbejde med boligforeninger
Fokus på at lektiehjælpen fortsætter (Flygtningehjælpen har vist etableret samarbejde med Fristedet)
Aktiviteter for børn og ældre, f.eks. bogcafeer
Levering af bøger til ældre (biblioteket kommer eller anden løsning)
Facilitere mødet mellem generationer, børn og ældre
Opholdssted for familier understøttet af biblioteket
Kørende bibliotek i ny Plusbus (udlån / aflevering)

Flere deltagere understregede vigtigheden af at tage udgangspunkt i de sociale aspekter og den svageste
gruppe af borgerne.
Mulige samarbejdspartnere:
Gymnasiets bibliotek. Seminarieskolens bibliotek. Daginstitutioner. Dagplejere. Fristedet. Aktivitetscenteret.
Gug kirke. Hans Egedes Kirke og spejdere i underetage af kirke. Boligselskaber. Nybyggeriet ”på hjørnet”
(KOA). Frivillige. Fristedet. Lokalgruppen 9210. Procesgruppen Grønlands Torv. Frivillige IT-hjælpere på
aktivitetscenter. Butikker.
Bibliotekstilbud uden fysisk lokalitet
Visionen for det opsøgende arbejde i Grønlands Torv og Løvvang området er følgende:
Bibliotekstilbud uden en fysiske rammer
Et traditionelt bibliotek når de borgere, som træder inden for dørene i det fysiske biblioteksrum. Men et
bibliotek er så mere end bare rækker med bogreoler. Biblioteket er litteratur, læring og fællesskaber gennem
hele livet og til alle borgere. Et bibliotekstilbud får værdi fra partnerskaber, lokale fællesskaber og ved at
række ud til de borgere, som ikke tidligere har brugt det traditionelle bibliotekstilbud. Netop den sidste
gruppe har været for stor i området omkring Grønlands Torv og Løvvang. Vi kan allerede se, at mange af
de traditionelle og ressourcestærke biblioteksbrugere er rykket videre efter lukningerne og de bruger nu
Vejgaard, Hovedbiblioteket eller et helt 3. bibliotek.
Nu er tiden kommet til at udforske, den synergi, der opstår når biblioteket rykker uden for murene og helt tæt
på alle borgeres liv. Vi ønsker at udfordre rammerne for bibliotekets formidling og vi har særligt fokus på, at
flytte bibliotekets tilbud til de steder, hvor borgerne i forvejen kommer.
Det betyder at borgerne fortsat skal møde litteratur, leg, sprog og læring i lokalområdet.
Biblioteksaktiviteterne vil være en blanding af nuværende koncepter og aktiviteter, men vi vil også udfordre
os selv og arbejde med at nytænke biblioteksaktiviteter når der ikke er et fysisk bibliotek at holde dem i.
Målgrupper
Bibliotekets tilbud skal være for alle borgere, men der er særligt fokus på børn, børnefamilier og ældre.
Samarbejdspartnere
Udover egne selvstændige aktiviteter ønsker vi i høj grad at støtte de tiltag og aktiviteter, der allerede foregår
i de 2 områder.
I begge område vil vi derfor arbejde på at etablere samarbejde med skoler, institutioner, boligforeninger,
forretninger, kommunale tilbud og foreninger. Se listen med samarbejdspartnere her.
Aktiviteter i 2019, blandt andet:
- Bogcafe ”forårets bedste bøger” i Aktivitetscenteret
- Valgbus: EU-valg 2 gange om ugen
- Valgbus: Folketingsvalg (når det udskrives)
- Indvielse af bogbilen på Torvet, konkurrencer for børn og voksne samt børnekoncert
- Fællesspisning på Fristedet; Fokus på at være to-sproget og Ordblind og hvordan kan biblioteket hjælpe
- Besøg i børnehaver med biblioteksdepoter
- Sommeraktiviteter et par gange i juli på Torvet: besøg af bogbilen med kodningslaboratorium og
højtlæsning
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Forfatterarrangement med Line Maria Lång – del af projektet ”Hvem er Danmark” med Dansk
Forfatterforening
Sprogstart for børnehaver/dagplejere i efteråret
Halloween / gyser arrangement

Andre aktiviteter kan være
KAMP-debat (Det gode naboskab)
Debat omkring tolerance, tyverisikring, regler, kulturelle forskelligheder osv. Udveksling af meninger på en
god måde. Et panel kunne evt. bestå af boligselskab, formand for beboerbestyrelse, en vicevært eller andre
der er ”eksperter”.
Sammenskudsgilde med oplæsninger
Det personlige møde med sine naboer og andre man måske ikke kender med oplæsning af mere eller
mindre kendte forfattere med anden etnisk baggrund.
Polarvandring
Lokalhistorisk vandring om kvarteret og tilblivelsen + historien om polarforskere, Siriuspatruljen, Knud
Rasmussen osv. Evt. afslutning med kaffe i ”Øjet”.
Børn på plejehjem
Børn og ældre møder hinanden. De ældre læser højt, fortæller måske om deres barndom, og der kigges i
billedbøger. De ældre kan også komme på besøg i børnehaven.
Lokalhistorisk vandring i kvarteret
Beboerne får guidet tur rundt i området og hører om kvarterets baggrundshistorie. Kan kobles sammen med
en naturvejleder eller en person fra kommunen, som fortæller om den fremtidige udvikling.
Oversigtskort over Grønlandskvarteret med 14 interessepunkter
I forbindelse med analysen har der været kontakt til og møder med By- og Landskabsforvaltningen. Dette for
at få overblik over, hvor der bygges boliger, butikker og i det hele taget for viden om udviklingen i bydelen.
På baggrund af dette er følgende interessepunkter kommet frem.
Inden du læser om de enkelte interessepunkter, kan du læse om Grønlandskvarteret i sin helhed her:
http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/oest-aalborg/groenlandskvarteret/default.aspx
Alle relevante punkter indenfor kommuneplans-området Grønlandskvarteret er medtaget uanset afstand til
andre biblioteker. Punkt 4 og 5 hører kommuneplansmæssigt til Vejgaard, men er også beskrevet da den
aktuelle byudvikling her ifølge Plan og Udvikling også har til hensigt at understøtte livet i Grønlandskvarteret.
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Beskrivelse af interessepunkter
1. Eternitten
Eternitten er under omdannelse til en bæredygtig bydel med både boliger, arbejdspladser, service, butikker
og en tydelig grøn profil
.
Se evt. mere info her:
http://www.aalborgkommuneplan.dk/media/904509/byomdannelsesstrategi_endelig.pdf
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2. Danalien
Danalien består af boliger, dagligvarebutik og tre daginstitutioner. Ligger placeret ”øverst” i kvarteret,
grænsende mod Magisterparken. Overfor området ligger 2 friskoler og Aalborg produktionsskole
Se området her: https://danalien.dk/oplev-omraadet/
Lokalplan for området: http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4287
3. Aalborghus Gymnasium og Hf
Tæt på centralt kryds og Grønlands Torv. Nybyggerier er planlagt overfor (punkt 4 og 5). På gymnasiet
findes et bibliotek:
https://aalborghus.dk/kontakt-os/bibliotek-og-bogdepot/. Biblioteket ligger noget tilbagetrukket fra vejen.
4. Parkbyen
Hører til Vejgaard-området men er medtaget her, da byggeriet forventes at understøtte bylivet i
Grønlandskvarteret.
Parkbyen overfor Magisterparken er under opførelse på grund, hvor Aalborg Teknikum tidligere var placeret.
Bygges op omkring 3 bygningslænger fra teknikum samt 8 højhuse varierende fra 10-16 etager. Vil bestå af
privatudlejning, almene boliger, erhverv samt grønne anlæg. Ca. 600 boliger i alt. I bunden af
erhvervsbygning gives der mulighed for noget publikumsorienteret.
Parkbyen forventes tidligst færdig om 1 ½ år.

Se vedtaget lokalplan her:
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4313
5. KOA
Hører til Vejgaard-området men er medtaget her, da byggeriet forventes at understøtte bylivet i
Grønlandskvarteret.
Ca. 200 ungdoms- og familieboliger med erhvervs- og butiksareal beliggende på hjørnegrunden
Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden. Karré i varierende højder, som kulminerer i et tårn på
hjørnet af Kollegievej og Sohngårdsholmsvej.
Det tænkes at etablere et gårdrum til ophold og derudover danne et let hævet bytorv ud mod krydset.
I forbindelse med byggeriet er der krav om et publikumsorienteret tilbud.
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Se vedtaget lokalplan her:
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4384
I området ligger Kollegievejens Skole for elever med autisme, Center for Døvblindhed og Høretab samt
Aalborghus kollegiet. Grænser op mod Parkbyen.
Ad åre påtænkes der yderligere nybyggeri i kanten af Universitetsboulevarden.
Der foretages byggesagsbehandling til sommer. Byggeriet forventes derefter at tage godt et år pga. dets
kompleksitet.
6. Plusbus station
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BRT stoppesteder i Østbyen:
 Karolinelund
 Eternitten
 Sohngårdsholmsparken
 Danalien
 Grønlands Torv
 Scoresbysundvej
Østbyen – et urbant hjørne
I Østbyen findes både tætte lejlighedskomplekser, villakvarterer og grønne arealer. De mange nye byggerier
omkring Eternitten og langs Sohngårdsholmsvej vidner om et område i udvikling. BRT styrker Østbyen ved at
forbinde den tættere med midtbyen og ved at skabe nye forbindelser.
Med BRT bliver udviklingen i Østbyen samlet omkring en mobilitetsakse, der skal gøre det attraktivt at
investere i området. Det skaber plads til flere beboere, udviklingsmuligheder for virksomheder og institutioner
samt bedre forbindelse til de grønne åndehuller.
Med den kommende byudvikling i form af bebyggelser i Parkbyen og ved Kollegievej, er udviklingen i
byområdet allerede i fuld gang – og flere projekter forventes i fremtiden. Langs BRT kommer
fodgængerforbindelser til Den Gamle Golfbane til at spille en stor rolle som bl.a. motionsruter.
Der vil langs Sohngårdsholmsvej være fokus på grønne kvaliteter og den gode fodgængeroplevelse.
Den kommende Plusbus station vil blive placeret ved nuværende bustrache på hjørnet ved
Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden – lige ud for Lidl. Stationen vil få form af et offentligt byrum
med f.eks. bænke og beplantning. Pladsen kan ”spejle sig” i opholdsområdet ved KOA på modsatte side af
Universitetsboulevarden.
Der vil ikke blive etableret en stor forplads som f.eks. ved Haraldslund, da grunden omkring stationen er
privatejet. Der er dog mulighed for via udbygningsaftale i planloven at anvende lidt plads omkring
nuværende p-plads ved Lidl.

Visualisering af unavngiven Plusbus station:
LIdl er grundejer af p-areal og skrænt tæt på kommende station, og der er pt. indledende dialog omkring
eventuelt yderligere byggeri på grunden (butik eller boliger).
Arealet mellem Grønlands Torv og Plusbus stationen forventes at blive en ”kerne” i området
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Plusbusserne forventes i drift i 2023.
Læs meget mere om projektet her: https://brt.aalborg.dk/
7. Grønlands Torv
Placering for tidligere bibliotek. Torv centreret omkring højhus med aktivitetscenter i stueetage og stort
mødelokale i øverste etage. Desuden Hans Egedes kirke (med ”caféområde”), butikker, fitness, fysioterapi,
vuggestue og børnehave. Der findes desuden plejeboliger i nærheden.
8. Plads ved Fridtjof Nansens Vej
Lille plads beliggende modsat Grønlands Torv. Her ligger en del lejligheder, Fakta samt frisør.
9. C.P. Holbølls Plads
Lille plads beliggende mellem etageejendomme Peter Bruuns Vej og Carl Rothes vej. Frisør og pizzeria samt
tomt lokale efter lukket Brugs.
10. Seminarieskolen og UCN
Seminarieskolen har ca. 500 elever pt. fordelt på 29 klasser. Se mere her:
https://www.seminarieskolen.dk/index.php/da/.
På samme vej ligger UCN. Professionshøjskolen arbejder med uddannelse, forskning, udvikling og
innovation inden for fire områder: Business, pædagogik, sundhed og teknologi. Se mere her: www.ucn.dk
Ganske tæt på seminarieskolen ligger boliger på Umanakvej og tilstødende veje samt det tidligere
Grønlandske hus, der nu ligger tomt.
11. Kolonihaveforening Fritiden og Haveselskabet Højvang Vest
I området ligger to store meget aktive haveforeninger. Omkring foreningerne er der et større boligområde,
både rækkehuse og lejligheder. Er beliggende tæt på Seminarieskolen og UCN.
12. Fristedet
Klubben på Thulevej startede som fritids- og ungdomsklub og er siden vokset på alle fronter. Den danner nu
ramme for klub og specialgruppe og ”farmen” beliggende på Kollegievej. Den er organisatorisk placeret
under CFTF – center for tværfaglig forebyggelse, familie- og beskæftigelsesforvaltningen.
Læs mere her: https://fri-stedet.dk/
Ligger blandt lejligheder og ved siden af børnehave og vuggestue.
13. Byplanvejen Skole
Skolen har ca. 440 elever pt. fordelt på 21 klasser. Se mere om skolen her:
http://byplanvejensskole.skoleporten.dk/sp
Skolen ligger i sammenhæng med en større boligmasse, overfor Boligområdet Hellevangen, Hellevangen
Børnehave og tæt på Gug kirke.
14. Lokalcenter Gug
På pladsen ved Nøhr Sørensens Vej foran Gug Kirke er der planer om etablering af Lokalcenter Gug.
Spar, der har 6 års lejemål endnu, samt de to børnehaver bevares på nuværende placeringer. Der etableres
ikke yderligere dagligvarebutik. Der planlægges bytorv og rambla samt supplerende byggeri.
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I forbindelse med lokalcenteret vil der være forbindelse til Byplanvejen skole via belagte stier.
Kirken er en vigtig interessent i området bl.a. pga. fredningsbestemmelser. Omkring kirken findes et smukt
højtbeliggende grønt område.
Tæt på centeret ligger ejerforeningen Juelsparken, Aalborgs største ejerforening.
Forslag til lokalplan behandles d. 4. april i udvalg og 29. april i byråd. Efter eventuel godkendelse skal der
søges byggetilladelse, før byggeriet kan startes
Se mere om status på forslaget her: https://dokument.plandata.dk/20_9576860_1548765018115.pdf
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