GULDBÆK
Guldbæk er en af Rebild Kommunes største landsbyer. Den ligger i den nordlige
del af kommunen helt op mod kommunegrænsen til Aalborg. Der er kort afstand
til både Øster Hornum, Støvring og Godthåb/Svenstrup.

Guldbæk består i dag af flere områder. Landsbyen er opstået som en gammel
gårdlandsby, der i 1900-tallet blev udbygget med et villakvarter i den østlige del af
byen. Den nordlige del er den oprindelige landsby, som hovedsageligt har udviklet sig omkring vejkrydset og vadestedet ved Guldbækken.
Øst for den nord/sydgående vej, Guldbækvej, findes et parcelhusområde fra 1970erne, bestående af såvel almindelige parcelhusgrunde som større naturgrunde. I
den sydlige del af landsbyen findes Skodshøj-området – et parcelhusområde fra
1970’erne og frem, som hovedsageligt består af store naturgrunde med skovkarakter.
Guldbæk ligger i et særligt værdifuldt landskab med Guldbækskovene mod øst og
Guldbækken mod vest.

Borgerne i Guldbæk har et godt fællesskab og et aktivt foreningsliv med Borgerforeningen som den samlende kraft. Landsbyen har desuden blandt andet
tennisklub, babyklub og en aktiv kunstforening bestående af de mange kreative
beboere i området. I en årrække har en gruppe frivillige hver sommer arrangeret
musikfestival ”Guldbækfestival” som har tiltrukket gæster fra et stort opland.
Guldbæk Friskole er hjertet i landsbyen og mange af de lokale har bidraget til
etableringen af skolen. Skolen er samtidig landsbyens eneste offentlige mødested, og der er et stort ønske om flere og større rammer at mødes i. I dag lægger
private gruejere areal eller bygninger til, når byen afvikler de traditionsrige arrangementer som juletræstændingen og Guldbækløbet.
Den dygtige lokale vinproducent, Guldbæk Vingård, er med til at sætte Guldbæk
på landkortet.

Borgerne i Guldbæk handler primært i
Støvring, Godthåb/Svenstrup og Aalborg
De fleste børn i Guldbæk benyttet sig af
Guldbæk Friskole og den tilhørende børnehave. De øvrige børn sår i skole eller er
i pasning i Støvring eller Øster Hornum.

Borgerne i Guldbæk orienterer sig mod
Støvring og Øster Hornum for de fritidsaktiviteter, de ikke kan finde i deres eget
lokalområde.

