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Møde med Øster Hornum Lokalråd 
Tid og sted: 2. juni 2022, Øster Hornum Hallen 

Deltagere: Øster Hornum Lokalråd: Ole, Hugo, Søren, Mikkel (formand), Rebild Kommune: Emilie (plan-
lægger), Chalotte (planlægger), Zoe (klimamedarbejder) og Jytte (direktør) 

Lokalrådet har ordet 
Særligt orienteret mod Aalborg – men også mod Støvring og Guldbæk (pga. skoledistrikt). 

Kollektiv trafik – største fokuspunkt 
 Har været meget nedprioriteret længe. NT er svære at snakke med.
 Vil gerne være endestation for busforbindelsen i Godthåb.
 Udfordring at unge ikke kan komme til Støvring (ungdomsskole) med offentlig transport efter kl.

16.
Tilbagemelding: Kræver at behov og efterspørgsel synliggøres – der skal være kapacitet i byen til
at fylde folk på bussen.
Kommunens budget til kollektiv transport er meget lille. Fælles pulje med vedligehold af veje.
Hvis der kan redegøres for efterspørgslen, så send en henvendelse ind til os – så tager vi den
gerne med videre til NT.

Alternative transportløsninger 
 NaboGo – en gratis app for alle i Nordjylland (betales af NT)

o NT kan hjælpe med at kick-starte det – forvaltningen kan hjælpe med at arrangere dette.
 Dele-elcykler

o Er meget glade for cykelsti til Støvring
o Vil gerne have cykelsti til Guldbæk på listen over nye anlægsprojekter

Bosætning 
Hvordan er det at bo i Øster Hornum? 

 Tryghed – for både unge og ældre
 Nærhed og godt lokalt sammenhold – de fleste kender og hilser på hinanden
 Godt foreningsliv for alle aldre – gnisten til ældre
 Naturlige mødesteder i byen – dagpleje, skole mv. tæt på hinanden
 Unge vender hjem igen efter studierne – godt sted for børnefamilier
 Gode stiforbindelser – man kan gå rundt til alt

o Kløverstierne og Hærvejsstien
 Gode lave priser uden at være langt væk fra større by

Hvad er et godt sted at bo? 
• Der skal være skole, daginstitutioner og indkøbsmuligheder
• Blandet boligmasse og variation i boligtyper og boligstørrelser
• Der skal være byggegrunde til salg
• Forskellige ejerformer – grundlag for forskellige beboertyper
• Nærhed til natur og kulturliv
• Aktive foreninger
• Trafiksikkerhed
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Hvad skal der til for at Øster Hornum forsætter med at være et godt sted at bo? 
 Ungdomstilbud til unge +6. klasse (ungdomsskole, fodbold mv.)
 Kollektive transportforbindelser
 Nye byggegrunde – der skal være mulighed for at imødekomme efterspørgslen.

o Vil have betydning for at resten fungerer.
o Mere fremgang i nye byggemodninger – gerne igangsætning af Cirkelslaget etape 2

 Kvalitetsboliger af mindre størrelser (mindre husstande) – mulighed for udskiftning af parcelhuset
 Fastholdelse af ældrecenteret og dets aktiviteter i byen
 Opmærksomhed på infrastrukturen ved ny byudvikling (at fortov og stiforbindelser følger med)

Klima og natur 
Hvad er det gode klimavenlige hverdagsliv? 

 Tænke rekreative værdier sammen med vandhåndtering – klimatilpasning med merværdi
o Utilfredshed om teknisk bassin – dialogen med Rebild Vand og Spildevand er svær.
o Flot naturområde – oplagt til forskønnelse og tænkt sammen med stiforbindelser.

 Fossilfri varmeforsyning – varmeværket fyrer med halm
o Drop oliefyr fra Øster Hornum til Guldbæk

 Kollektiv trafik
o Understøtte NaboGo-projektet

 Gode stiforbindelser for cyklister
 Naturoplevelser – stier

Hvordan skaber vi sammen en klimavenlig fremtid? 
 Fællesspisning – mulighed for fokus på klimavenlig mad
 Salg af lokale varer – i lokale boder og i den lokale brugs
 Gode forbindelser til cykling og gang

o Mulighed for cykelbaner på vejen til Guldbæk? Måske billigere end cykelsti
 Førerløs el-bus mellem Øster Hornum og Godthåb – en pilotstrækning
 Vedvarende energiformer – solceller og vindmøller
 Vandværk – sprøjtefrit område
 Bynær skovrejsning

o 2 ønsker om skovrejsning indgivet – øst og nord for byen
o En samlet rekreativ plan for området omkring vandværkets skovrejsningsareal

 Transport kampagner

Hvad indebærer et aktivt liv i naturen? 
 Stiforbindelser i naturen
 Faciliteter i naturen

o Shelters – gerne ved Nihøje
o Ønsker opstilling af kikkert ved Nihøje – har fået afslag – fredet område?

Opsamling 
Ønske om en bæredygtig vækst i byen – med mennesket i centrum af udviklingen. 

Meget lokalt engagement til at sætte gang i projekter. 
 Forskønnelse af området omkring teknisk bassin nord for byen. Vand som en rekreativ værdi.
 Ønske om anden løsning på håndtering af vandet fra Cirkelslaget
 Nedrivning af nedslidte bygninger i byen? – Kontakt byggesagsafdelingen for mere info herom.
 Brugsen mangler plads til udvidelse – Send noget ind til forvaltningen, hvis der ønskes et projekt.

Arealudlæg kan måske indgå i næste kommuneplan.
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Møde med Skørping-Rebild Lokalråd 

Lokalrådet har ordet 
En by med engagerede borgere, som tager et aktivt valg om at bo netop her. Attraktivt: togstation, kul-
turliv, skov og byens unikke kvaliteter. 

Hvad fylder mest i byen? 

1. Trafiksikkerhed – borgernes vigtigste punkt 
 Synes det går langsomt 
 Vigtigt med ordentlig skolevej og sammenhængende strækning mellem Nord og skole. 
 Trætte af udskydelsen af cykelstien Skørping-Hellum. 

2. Faciliteter til idrætsliv for de aktive familier 
 Udvikling af området omkring skolen og hallen + området omkring spejderne. 
 Ærgerligt at rideklubben måtte flytte ud af Skørping by. 

3. Byrummet – Jyllandsgade og centertorvet 
 Centertorvet fungerer ikke godt – ikke attraktivt.  
 Ærgerligt at grønne områder i byen forsvinder. 

o Folk bor her for at få det grønne tæt på – ærgerligt at det forsvinder inde i by-
en. 

 Ønske om et samlet grønt strøg fra centertorvet til kirken.  
 Mangel på offentligt tilgængelige legepladser i byen som ikke er på skoler/institutioner. 

4. Kapaciteten i daginstitutioner 
 Bekymring for kapacitet i ny institution – forventer ikke at den er tilstrækkeligt stor når in-

stitutionen står færdig. 
 Bekymring over skolens kapacitet – kan den følge med, når byen vokser? 

Vil gerne have tydeliggjort hvad der sker i områdefornyelsen – kunne være fedt med mulighed for at give 
feedback og idéer.  

Vil gerne have bedre mulighed for at følge med i, hvad der sker i Rebild Kommune – tungt at læse politi-
ske dagsordner. Mere deling på lokale/sociale medier til borgerne? 

Ny udvikling i byen 
 Vigtigt hvilke præmisser det sker på: 

o Stilen skal passe til eksisterende by og ånd – ikke moderne områder, som findes i 
Støvring. 

 Udviklingen skal ikke blot handle om at få nye tilflyttere: 
o Kvalitet i nye udviklinger – og sikre kvalitet i det eksisterende 
o Skal passer ind – ikke ødelægge byens charme – også ved ombygning af eksisterende 

byggeri. 
o Fortætning må ikke være på bekostning af de bygninger, der skaber kulturmiljøet i byen – 

eller træer/grønne områder. Men vi kan heller ikke bare sige stop til ny byudvikling. 



Side 2 af 3

Fokus på bosætning 
Hvordan er det at bo i Skørping og Rebild? 

 Det er et tilvalg at flytte til Skørping. Tiltrækningskraft: 
o Natur – friluftsaktiviteter, nærhed til skoven 
o Kultur – aktivt kulturliv ved kinorevuen og kulturstationen 
o Togstation – en livsnerve, meget brugt i Skørping 

 Nærheden til alt – man kan gå rundt til alt (eller cykle) 
 Følelsen af at bo i en mindre by – men har den kritiske masse til at opretholde erhvervsliv og kul-

turliv 
 Højt serviceniveau – har alle nødvendige funktioner for hverdagen. 

Hvad er et godt sted at bo? 

 Tryghed for både børn og ældre 
 Sikre skoleveje og god infrastruktur – et sted man kan bevæge sig rundt uden at sætte sig ind i 

bilen 
 Ro – ikke for meget trafikstøj 
 Åndehuller og grønne områder 
 Mulighed for indkøb af dagligvarer i gå/cykelafstand 
 Kulturliv og foreningsliv – frivilligt engagement 
 Forskellige tilbud til forskellige typer af mennesker – og diversitet i bygningsmassen 

Hvad skal der til for at Skørping og Rebild forsætter med at være gode steder at bo? 

 Vigtigt at opretholde kritisk masse til at erhvervsdrivende kan drive forretning – må ikke begræn-
se erhvervslivets udviklingsmuligheder 

 Langtidssikring af offentlige tilbud – skole og institutionstilbud 
 Bevarelsen af grønne åndehuller i byen 
 Omdannelse med respekt for arkitekturens og kulturens særpræg på byen 

Fokus på klima og natur 
Hvad er det gode klimavenlige hverdagsliv? 

 Togforbindelsen – essentiel for byen – ærgerligt med lang ventetid i Aalborg ved ture norden-
fjords 

 Ladestandere til elbiler ved parkeringspladserne omkring skoven og ved adgang til friluftsmulig-
heder 

 Mulighed for cykling gennem Rebild Bakker – attraktiv tur 
o Naturstyrelsen siger nej i Natura 2000 

 Ordentlige cykelforbindelser ud af byen – særligt til Støvring 
 Skulle det være sværere at have bil – sværere adgang med bil i byerne? 

Hvordan skaber vi sammen en klimavenlig fremtid? 

 Mere tiny living i byerne – begejstring for det fremtidige projekt i Skørping 
 Sammentænkning af byudvikling og skovrejsning – placering af huse ude i skoven 
 Skinbjerg Lund – et område med fokus på biodiversitet? 
 Fokus på typen af skov der plantes ved ny skovrejsning – færre nåletræer og mere biodiversitet. 
 Grøn kvalitet ind i byerne – med liv og opholdsmuligheder (bænke, legepladser mv.) 

Hvordan sikrer vi at all får adgang til naturen? 

 Skal vi altid ud i naturen? Eller kan vi trække naturen mere ind i byen? 
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 Bruge idrætsfaciliteterne ved hallen til at trække mere ud i naturen 
 Skabe adgang til naturen ved Regan Vest, Rebildcenteret mv. når turister besøger attraktioner i 

naturområder 
 Sammenhæng til byens erhvervsliv –brugere af naturfaciliteter kan understøtte byens funktioner 
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Møde med Haverslev-Ravnkilde Lokalråd 
Tid og sted: 9. juni 2022, Brorstrup Kærvej 8, 9610 Nørager 

Deltagere: Lokalrådet: Peter Bak (formand), Peter Hjulmann, John, Anni. Rebild Kommune: Jytte (direk-
tør), Chalotte (planlægger), Emilie (planlægger), Zoe (klimamedarbejder) 

Lokalrådet har ordet 
Der er godt samarbejde mellem de to byer. 

Haverslev 

Halprojektet – det største igangværende projekt 
 God hjælp fra kommune + større fonde 
 Udfordret af høje byggepriser 
 Svært som frivillig at følge med i alle opgaverne i projektet – særligt byggeansøgning og jordflyt-

ning 
Tilbagemelding: prøv book en byggesagsbehandler – her kan være hjælp at hente. 

Boligudbud – kæmper for flere rækkehuse 
 Ønsker et mere varieret boligudbud – kan give mere flow i boligerne 
 Ærgerligt at for mange flytter fra byen for at flytte i mindre boliger 
 Godt samarbejde med Aars Boligforening om nye boliger på Amtoften 

Lægehuset – en stor succes 
 Ønsker at udvide til et samlet sundhedshus med endnu en læge + fx fysioterapeut 

Vuggestuer og daginstitutioner 
 Ingen vuggestuer i Haverslev – men efterspørgsel på det. Børnehave som integreret institution? 

Tilbagemelding: kræver basis for tilstrækkeligt børnetal – dialogen skal ske i Børne- og Familie-
udvalg 

Efterspørgsel på nye erhvervsgrunde 
 Ønske om at det sættes på hjemmesiden når ny planlægning sættes i gang 

Adgang til naturen 
 Søen syd for byen ser træls ud – trænger til forskønnelse af området. 

o Ønsker at søen kommer på listen til oprensning, hvis den ikke allerede er der. 
 Ønsker flere stier og hundeskov – svært med frivillige kræfter at aftale arealafgivelse med jorde-

jere 
 Ønsker bynær skovrejsning 

o Området mellem omfartsvejen og byen – beskyttelse af grundvandet + attraktiv placering 
o Område ved motorvejen nord for byen (kommunalt areal) 

Ravnkilde 

Byggegrunde – kun 1 tilbage 
 Ønsker igangsætning af ny udstykning 
 Mangel på mindre boliger – udflytning fra parcelhusene 
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Skole og daginstitution 
 Bekymring for skolens eksistensgrundlag i fremtiden, når andre skoler vælges (særligt Solhverv) 

Foreningslivet trives 
 Mange frivillige ildsjæle i idrætsforeningerne. 
 Særligt esport og ungdomsskole kører godt. 

Fokus på bosætning 
Hvordan er det at bo i Haverslev og Ravnkilde? 

Haverslev 
 Stort lokalt engagement – mange frivillige og ildsjæle, meget idrætsliv 
 Mange institutioner (daginstitutioner, skole + SFO, everskole) 
 Plejehjemmet er udfordret på kvaliteten – svært at opretholde standen – vælges fra 

o Skal det omdannes? Fx seniorboliger/familieboliger 
o Arbejdspladserne skaber værdi i lokalområdet 

 Ressourcestærke borgere 
Ravnkilde 

 Alle kender alle 
 Sammenhold – støtter op om lokalt foreningsliv, idræt, købmand mv. 
 Gode stiforbindelser internt og ud af byen 
 Der er mange lejemål – både en fordel og en ulempe 

Hvad er et godt sted at bo? 
 Tiltrækningskraft af forskellig art (arbejdspladser, tilbud mv.) 
 Liv i byen 
 Vigtigt at der er nogle enkelte kulturoplevelser i løbet af året 
 Indkøbsmuligheder og gerne enkelte spisesteder 
 Kollektive trafikforbindelser – særligt for skolebørnene 
 Mangfoldige byer – mangfoldigt boligudbud 

Hvad skal der til for at Haverslev og Ravnkilde også er gode steder at bo i fremtiden? 
 Vigtigt at finde en løsning på den dårlige kvalitet i ældreboligerne på plejehjemmet 
 Nye byggegrunde  

Fokus på klima og natur 
Hvad er det gode klimavenlige hverdagsliv? 

 Alternativ til busser i kollektiv trafik – ruteplaner er for ufleksible til behovet (flextaxa, fællesord-
ning) 

 Kildesortering af affald – institutionerne vil gerne sortere, ærgerligt at alt samles ved afhentning 
 Nære genbrugsstationer med flere sorteringsmuligheder i byen (batterier, tekstil mv.)  

o Vigtigt at det er nemt, hvis man ikke skal på genbrugspladsen 
 Fællesspisning 

Hvordan skaber vi sammen en klimavenlig fremtid? 
 Mere skovrejsning og bynær natur 
 Et mindre ressourceforbrug (fællesspisning, delebilsordning, deleordninger af fx trailere, værktøj 

mv) 
 Krav om energitiltag på kommunens egne byggerier/renoveringer – solceller på tagene? 
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 Flere VE-anlæg i områder, hvor der ikke påvirkes naboer 
 En kommunal ordning med mulighed for at låne/leje elcykler som prøveordning 
 Kortere ventetid på flextaxa kan øge brugen af dem – godt alternativ til bussen i mindre byer 
 Samkørselsmulighed for folk der kun kører sjældent – kan flere undvære bil? 
 Ordning til indsamling af affald i byen 

Hvordan sikrer vi at alle får adgang til naturen? 
 Forbindelse fra Møllehøjvangen ud til sø og området ønsket til skovrejsning nord for erhvervsom-

råde 
 Bynær natur 
 Klimatilpasning med merværdi på overfladen 
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Møde med Suldrup Lokalråd 

Tid og sted: 16. juni 2022; Sparekassen Danmark, Hjedsbækvej 338, 9541 Suldrup 

Deltagere: Suldrup lokalråd: Michael (formand), Rasmus, Dann, Gitte, Kim, Egon, Allan og Rebild Kom-
mune: Chalotte (planlægger), Zoe (klimamedarbejder), Emilie (planlægger), Jytte (direktør) 

Lokalrådet har ordet 
En aktiv by – klarer meget sammen i internt samarbejde mellem lokalråd, seniorservice, foreninger mv. 

Sti langs Dalumvej 

 Vejen er udfordret (smal, dårlige oversigtsforhold, mange store maskiner på vejen). 
 En del af kirkestien går på vejen – benyttes af mange.  
 Er åbne for løsningen (bredere vejudlæg, sti, andet?) – bare det bliver bedre. 

Trafiksikkerhed i krydset mellem Hjortholmvej og Aarestrupvej 

 Dårlig sigtbarhed – der sker tit uheld 
 Ønsker nedsat farthastighed – har haft dialog med vejafdeling om muligheder 

Cykelstien på Hjedsbækvej – en dårlig strækning – ønske om forbedring 

 Kort strækning ud for chikanen er i dårlig stand (ca. 50 m) 
 Huller i asfalt og meget snæver strækning på stien. 

Bosætning fylder – ønsker nye byggegrunde til byen 

By-forskønnelse 

 Senest opstillet ny skulptur ved skolen – skal snart til at igangsætte nye projekter 
 Der er lavet mange nye stiforbindelser omkring byen 
 Projekt om et naturområde mellem Suldrup og Hjedsbæk – skovrejsning og stiforbindelser 
 Kritik af får til afgræsning omkring søen  

o Meget irritation over fårelort på stien – overvejer kortere græsningsperiode med flere får. 
o Nødvendigt med en løsning med afgræsning. 

 Suldrup Sø er meget forurenet – pga. regnvand fra byen (lavbundet sø – danner meget dynd) 
 Den lille sø trænger til at blive oprenset – vokset til i siv 

o Indhegningen er rådnet væk – uheldigt når det er lige ved en legeplads 
Tilbagemelding: Snak med Jens Christian når han kommer herud 

Renovering af hallen 

Suldrup Skole er modtageklasse for ukrainske flygtningebørn – betydning på sigt? 
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Fokus på bosætning 
Hvordan er det at bo i Suldrup? 

 Stor vækst og udvikling – folk vælger Suldrup til (stigende børnetal) 
 Mange faciliteter til hverdagsliv (dagligvarer, lægehus, institutioner + skole med overbygning) 
 God størrelse: stor nok til udvikling og aktivitet, lille nok til lokalt sammenhold og arrangementer 
 Godt sted at være senior (aktiviteter, sammenhold, offentlig transport, infrastruktur, boligudbud) 
 Et godt plejehjem – ingen tomgang i ældreboligerne 
 En aktiv by – med meget frivillighed og sammenhold 

o Aktivt foreningsliv med mange tilbud og faciliteter – mange gode tilbud til børn og unge 
 De gamle kommunegrænser eksisterer stadig 

o Påvirker samarbejde med Øster Hornum, Haverslev – svært at få tilknytning til Rebild Syd 
 Attraktive omgivelser – omgivet af god natur 
 Det er blevet meget nemmere at være tilflytter og blive godt integreret i byen 

Hvad er et godt sted at bo? 
 Et sted med gode foreningsmuligheder 
 Et sted man kan komme til at kende folk – der er lokalt sammenhold og man kan falde til 
 Grundlæggende faciliteter (skole, institutioner, dagligvarehandel, god infrastruktur) 
 Tryghed – alle inkluderes i sammenholdet – vi tager hånd om hinanden 
 Tilgængelig natur giver et godt steder at bo 
 En by i udvikling – både befolkningsmæssigt og aktivitetsmæssigt 
 Effektiv varmeforsyning – har stor betydning for at få folk til at købe grunde 
 Muligheden for offentlig transport (en busforbindelse) 
 Gode idrætsfaciliteter  

Hvad skal der til for at Suldrup fortsætter med at være et godt sted at bo? 
 Kommunale udstykninger i Suldrup – allerede mangel på grunde (stort arbejde for frivillige) 

Tilbagemelding: Svært med den nye anlægsramme – svært at prioritere andet end need to have. 
 Stabilitet på skoledriften – ikke frygte at miste overbygningen 
 Forskellige ønsker til brugen af arealet ved det gamle gartneri (boliger, hundeskov) – ligger tæt 

på erhverv. 

Fokus på klima og natur 
Hvad er det gode klimavenlige hverdagsliv? 

 Fællesskaber – godt samarbejde om lokale initiativer – deleordninger? 
 Skovrejsning 
 Fjernvarme (billig opvarmning) 
 Genbrug af ressourcer (Røde Kors – god gang i genbrug) 

Hvordan skaber vi sammen en klimavenlig fremtid? 
 Hjælp og sparring med kommunen – hvad kan man og hvilken virkning har det? 

o Svært at finde ud af – kompliceret emne. Mangler bredere forståelse for muligheder 
o Oversigt over tiltag og virkemidler samt deres effekt – hvad rykker på skalaen? 
o Har områder – men ikke overblikket over hvordan de bruges bedst 

 Lavbundsjord – arealer der både er gode for natur og klima 
 Undervisning af børnene i de gode vaner – de tager dem med sig 
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 Undervisning og lokale arrangementer i Klima Rebild 
o Brug lokalrådene til at komme ud og arrangere formidling – en stærkere kanal til borgerne 

 Renovation i gamle huse fremfor at bygge nyt – selv lavenergihuse bruger mange år på at tjene 
sig hjem klimamæssigt 

 Kendskab til fonde 
o Der er mange skovfonde, som gerne støtter skovrejsningsprojekter – lokalsamfundet gør 

det gerne selv – kommunen skal være hjælp som facilitator til processen 
 Arbejdsgruppe om klima i lokalrådet – savner inspiration til tiltag 

o Tilbagemelding: Tag gerne fat i Zoe hvis I mangler noget 
o Vil Klima Rebild indbyde til en dag hvor der undervises lidt/gives inspiration til gode klima-

tiltag? 
 Sikre gode stiforbindelser for cyklende så vi ikke tager bilen til alt 

Hvordan sikrer vi at alle får adgang til naturen? 
 Gode stier til naturen 
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Møde med Nørager-Rørbæk lokalråd 
Tid og sted: 27. juni 2022 – Kig Ind, Vestermarksvej 2, 9610 Nørager 
Deltagere: Nørager-Rørbæk lokalråd: André (formand) og Finn; Rebild Kommune: Chalotte (planlæg-
ger), Zoe (klimamedarbejder), Emilie (planlægger), Jytte (direktør) 

Lokalrådet har ordet 
Træerne på Nørager Torv  

 Vil gerne have at kommunen klipper dem – bruger energi på dialog med forvaltningen om det 
 Kommunen har gjort det tidligere – men ikke længere da de står på brugsens grund 

Tilbagemelding: Det er ikke realistisk, da forvaltningen er presset på ressourcer. 

Et §3 område ved erhvervsområdet  
 Mange visne træer – vil gerne have ryddet op i det – kan give en skønnere adgang til byen 

Status på boligområde på det gamle gartneri 
 Lokalplan afventer at minkfarmen overtages af staten – før det kan vi ikke komme videre 

Erhvervsområdet mod øst 
 Der er kun én grund til salg tilbage 
 Der er taget ca. 2,4 ha erhvervsareal ud af kommuneplanrammen 
 Opmærksomhed på risiko for forurening på arealet, som er er en gammel losseplads  

Tilbagemelding: vi undersøger det først når der er nogen der viser interesse for at udvikle det. 

De nye boligområder er populære. 

Fokus på bosætning 
Hvordan er det at bo i Nørager og Rørbæk? 

Nørager 
 En god og fornuftig by: har alt hvad der er behov for (nødvendige butikker, mange erhvervsdri-

vende) 
 Der efterspørges lidt legepladser i byen – dem ved skolen ligger langt væk 
 Svært at komme ud til skolen – mange køres i bil 
 Gode til at integrere flygtninge og borgere fra andre lande – der gøres meget aktivt 
 En nærværende by – mærkes særligt ved byfesten 
 Mange foreninger i forhold til byens størrelse 

o Arbejder på at få tilflyttere til at tage del i foreningslivet 
 En stor skole med mange elever – stor overbygning 
 Bynær skov med gode stiforbindelser tæt på byen + en gammel banesti 
 Gode udlejningsmuligheder i byen – men der er snart ikke flere ledige lejeboliger 

Rørbæk 
 Meget aktiv omkring foreningsliv og lokalt engagement 

Hvad er et godt sted at bo? 
 Nærvær i lokalsamfundet 
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 En god by behøver ikke have alle funktioner 
o Nærkøbsmuligheder – ikke nødvendigt med øvrige butikker 
o Foreningsliv og skole 

 Grunde/huse til salg – mulighed for at flytte ind + udlejningsboliger (mindre boliger) 
 Erhvervsgrunde til salg 

Hvad skal der til for at Nørager og Rørbæk fortsætter med at være gode steder at bo? 

Nørager 
 Hjælp til at få flere frivillige i foreningerne 
 Skovrejsning/trælpantning ved mejeriet med plads til en naturlegeplads 

Tilbagemelding: Kræver at der findes finansiering til træer 
 Flere lejeboliger og/eller almene boliger til udlejning i byen 
 Mangler offentlig transportforbindelse til Aalestrup 

Tilbagemelding: Der er formentlig ikke basis for flere busforbindelser hos NT – mere realistisk 
med flextrafik-ordninger. 

 Byudvikling på nordlig side af Bredgade (gartneriet + ved stikveje til Anlægsvej i retning mod 
kirken) 
Tilbagemelding: Byudvikling kræver formentlig privat investering – med anlægsrammen kommer 
vi ikke langt med kommunal udvikling. 

o Meget trafikbelastning på Bredgade – ubalance på de to sider af gaden 
o Samle erhvervsudvikling mod øst fremadrettet 

 Bevarelse af den gamle grønne kile ned gennem byen og hen til skoven 

Rørbæk 
 Afklaring på det gamle omsorgshjem – hvad skal der ske der? Forvaltningen har ingen planer 
 Fremtidig erhvervsudvikling – vest for Aagade 
 Evt. fremtidige udstykninger til bolig – øst for Aagade 
 Har måske mest behov for at få en ny varmeforsyning til byen.  

Fokus på klima og natur 
Hvad er det gode klimavenlige hverdagsliv? 

 Affaldssortering – skal gøres ens alle steder 
o Indsamlingsordninger i byen for skolebørn og foreninger 

 Deleordning – fælleskørsel/deleordning (Nabo-Go) god til hverdagspendling 
o Mangler hjælp til at få det skubbet i gang 

 Hjælp til at cykle til skole – kampagner eller lignende?  
o Mange forældre kører deres børn i skole/børnehave 

 Gøre opmærksom på lokale råvarer – bæredygtigt at købe lokalt + støtte lokalområdet 
 Fælleshaver eller sted man kan leje lidt have til at dyrke grønt 

Hvordan skaber vi sammen en klimavenlig fremtid? 
 Kontorfællesskaber: nære arbejdspladser/hjemmearbejde 
 Varmeforsyning til Rørbæk – fjernvarme/varmepumper?  
 Skovrejsning i samskabelse med Nørager Mejeri? 
 Hundeskov 
 Energirenovering – kan der stilles flere krav? Flere krav med det nye bygningsreglement 
 Omdannelse af nedrivningsgrunde til grønne områder 

Tilbagemelding: Hvis lokalråd vil vedligeholde, er der større chance. Dyrt i offentlig drift 
 Vedvarende energianlæg omkring byen – særligt i retning mod øst 

o Menneskelige hensyn over det landskabelige 

Hvordan sikrer vi at alle får adgang til naturen? 
 Bevar den grønne kile igennem byen 
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 Der er gode forbindelser til privat skov (Kultur-ugerne starter her) 
 Banesti – kunne trænge til lidt promovering/branding 
 Ønske om skovrejsning ved statsskoven ved skolen – hvad er status her? 
 Planer om skovrejsning ved BNBO – frugttræer 
 Mere bynær natur 
 Naturområde ved det gamle rensningsanlæg – vild og bynær natur i tilknytning til det eksisteren-

de 
o Interesse for brug af Rebild Kommunes areal bag skolen – skovrejsning 

Tilbagemelding: Kræver at nogen vil gøre det. Skriv en henvendelse til forvaltningen om 
ønsket – så kan vi undersøge det og se på projekt 

 Område ved Nøragergård – materielgården 
o Vil gerne overtage lokale til lokalrådets materiel når kommunens materielgård flytter ud 

Tilbagemelding: Bygningen skal formentlig overdrages, hvis kommunen rykker ud 
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Møde med Terndrup lokalråd 

Tid og sted: 22. juni 2022 – Rypevej 22, 5975 Terndrup 

Deltagere: Terndrup lokalråd: Ivan (formand), Anne-Marie, Kirsten og John; Rebild Kommune: Chalotte 
(planlægger), Zoe (klimamedarbejder), Emilie (planlægger) 

Lokalrådet har ordet 
Skiftende medarbejdere i Rebild Kommune er en udfordring. Giver udfordring ved overlevering af sager-
ne. 

 Mølleskoven – manglende vedligehold 
 Mangler en tilknytning for lokalrådene efter Niels Larsen er stoppet 
 Svært for lokalrådet selv at grave frem i gamle aftaler 

Føler at Rebild Øst er kastet lidt af i prioritering af projekter 
 Områdefornyelsen gik næsten i stå i 2 år – arbejdsgruppen falder fra og kører træt 
 Presset i slutfasen på projektet 

Har fået området ved administrationsbygningen med i Vild med Rebild 

Afklaring af stier og aktivitetsområde omkring svømmehallen 
 Har svært ved at finde ud af, hvad der kan gives tilladelse til grundet naturinteresser 
 Hjalp at holde et møde med Teknik og Miljø om det 

Byen virker slidt og ikke vedligeholdt (fortove og veje) 

Mangler mediedækning af området – koblet på Hadsund Folkeblad 
 Afskåret fra mediedækning af Rebild Kommune – der er ikke noget medie som dækker kommu-

nen 
 Svært som borgerforening at nå ud til borgerne (og som kommune) 
 Arbejder på at lave egen platform – men det er svært at finde et format, som når folk 

Fokus på bosætning 
Hvordan er det at bo i Terndrup? 

 Fred og ro 
 Billigt – prismæssigt et godt alternativ til Støvring 
 Nærhed til natur 
 Tæt på mange arbejdspladser i pendlerafstand (Aalborg Øst + 500 arbejdspladser i byen) 
 Dagligvarebutikker til alle aldersgrupper + hæveautomat (tiltrækker fra nabobyer) 
 Gode samlingsmuligheder (gode samlingssteder, god opbakning til aktiviteter – særligt stadion) 
 Mange aktiviteter og foreninger i byen – der er noget for alle 
 Lidt for stor til at samle alle i byen (ikke alle kender alle) 
 Gode stisystemer – bliver brugt meget 
 Har alle grundlæggende funktioner (dagligvarebutikker, skole, institutioner) 

Hvad er et godt sted at bo? 
 Et sted med netværk 
 Et sted der opfylder alle ens behov (jobs, skole, fritidsaktiviteter) – varierer fra person til person 
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 Natur – i gåafstand og i forbindelse med byen 
 Kollektive trafikforbindelser 
 Byggegrunde til salg – også kommunale  

o Nødvendigt for at kunne reklamere for nye byggegrunde på kommunens hjemmeside 
o Gerne en blanding af kommunalt og privat – skaber lidt konkurrence 

Hvad skal der til for at Terndrup fortsætter med at være et godt sted at bo? 
 En cykelsti fra Bælum til Terndrup – vigtigt: skolebørn i overbygningen skal til Terndrup Skole 
 En opgradering af Hadsund Landevej – trafikken mod Aalborg er udfordret  
 Løbende vedligehold af veje og fortove i byen – man skal kunne være stolt af sin by 
 Et stop mere på busruten ved erhvervsområdet (arbejdspladserne) 
 Kommunale byggegrunde – kan der skabes opmærksomhed på private byggegrunde? 
 En indbydende by 

Fokus på klima og natur 
Hvad er det gode klimavenlige hverdagsliv? 

 Svært med opbakning til samkørsel – vil ikke opgive friheden med bilen 
 Mange i byen har elcykler til de kortere ture 
 Ved deleordninger er det vigtigt at der tages ansvar for vedligehold 

Hvordan skaber vi sammen en klimavenlig fremtid? 
 Nødvendige busstoppesteder 
 Vigtigt med cykelstier og stiforbindelser – til at fremme cykling 
 Teknologisk udvikling vil gøre en stor forskel 
 Det klimavenlige valg skal kunne betale sig (fx solceller på taget eller sundhedsmæssig gevinst) 
 Kendskab til moderne biogasanlæg – afmystificering af forventninger om lugt 

Hvordan sikrer vi at alle får adgang til naturen? 
 Gode stiforbindelser til naturen – og vedligeholdelse af dem 
 En lokal æbleplantage omkring administrationsbygningen 
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Møde med Støvring-Sørup lokalråd – fokus på Støvring 
Tid og sted: 7. juli 2022, Støvring eSport, Grandgårdscenteret 27 9520 Støvring 

Deltagere: Lokalrådet: Torsten (formand), Ingrid, Christian og Per. Rebild Kommune: Jytte (direktør), 
Zoe (klimamedarbejder), Emilie (planlægger) og Chalotte (planlægger) 

Fokus på bosætning 
Spørgsmål: Hvordan kommer processen med planstrategien til at foregå? 

Vi samler input til planstrategien i startfasen og bruger til udformning af strategien. Planstrategien 
sætter de helt overordnede retninger for udviklingen i Rebild Kommune, men går ikke i detaljen eller 
bliver specifik på steder. Danner grundlag for den kommende kommuneplanrevision, hvor den strate-
giske retning udmøntes i retningslinjer og rammer for udvikling. 

Hvordan er det at bo i Støvring og Sørup? 
 Positivt at der er gode infrastrukturelle forbindelser – både motorvej og tog. 
 Gode idrætsmuligheder og fedt med central placering – men der er pladsmangel. 
 Mangler kapacitet i hallen til fritidsaktiviteter – der er rift om pladsen i hallen i vinterperioden, 

hvor foreningerne er inde. Mangler halplads.  
o Medfører meget tidspres og meget slid på hal og materialer når der skal flyttes om med 

bander mv. 
 Stress med mangel på daginstitutionspladser – ikke nok dagplejere i byen. 
 Presset i skoleklasser med mange børn på en årgang – ikke en kommunal beslutning  

o Trafik omkring skolen skaber nervøsitet om trafiksikkerhed i skolerne 
 Oplevelse af at udviklingen er på bagkant hele tiden 

o Godt at der er vækst, men ærgerligt at mange dele af udviklingen ikke følger med 
o Skaber usikkerhed blandt borgerne om at alt er på bagkant – giver en negativ indstilling til 

den udvikling der skabes. 
o Andre fagligheder kan også bidrage ind i prognoserne – vil gerne have oplevelsen af at der 

bliver lyttet. 
 Mange forretninger – men der mangler stadig forretninger (bredere udvalg i detailhandel) 
 Hvorfor skal alt dagligvarehandel ligge i byen? Flere borgere handler hellere andre steder 

o Handelstandsforeningens ønske for at samle butikslivet 
o Det er for besværligt at komme ind og handle midt i byen – så vil man hellere handle 

udenfor byen, når trafikken bliver så tung 
o Dagligvarehandel om eftermiddagen kvæler byen pga. biltrafik – Hobrovej sander til. 

 Byen er for kompakt – der mangler frirum 
o Hobrovej ødelægger attraktiviteten af midtbyen 
o Hvorfor skal alle busserne køre gennem Jernbanegade? 
o Jernbanegade som gågade – kunne skabe et pusterum i byen 

 Ville gerne lave et rekreativt aktivitetsområder  

Hvad er et godt sted at bo? 
 Åndehuller – grønne rum, opholdsarealer, plads til andet end boliger, aktivitetsmuligheder 
 Aktivitetsmuligheder – noget for børn og unge og for dem der ikke går til traditionelle aktiviteter. 

Fitnessmuligheder. 
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 Indkøbsmuligheder – udvalg af dagligvarebutikker 
 Midtbyen skal have noget at byde på – faciliteter for liv i byen 

Hvad skal der til for at Støvring og Sørup fortsætter med at være et godt sted at bo? 
 Tilstrækkelig kapacitet i børnepasning (vuggestue/dagplejer) 
 En levende midtby – med mindre trafik  
 Flere åndehuller med aktivitetsmuligheder – der er langt til Mastrup fra nordenden af byen 
 Aflastning af trafik i midtbyen 

o Aflastning af Hobrovej 
o Jernbanegade som gågade – et pusterum i byen 
o Busser væk fra Jernbanegade 
o Dagligvarebutikker både i nord og syd 

 Koncertplads/plads til arrangementer 
 Mindre beton 
 Sikre skoleveje 
 Åndehul ved centergrunden 
 Rekreativt område til aktivitetsmuligheder – fx ved erhvervsområdet ved Buderupholm 
 Samskabelse af udviklingen 

o Tag forhindringer og barrierer op tildigt i processen – klæd borgerne på tidligt, så de fak-
tisk kan bidrage i processen 

Fokus på klima og natur 
Hvad er det gode klimavenlige hverdagsliv? 

 Gode kollektive transportmuligheder – tog og bus 
o Vigtigt at der er taget højde for tiderne  

 Samkørsel – potentiale for mere ved mere infodeling 
o Tag/overdækning til ventepladser ved pendling/buspladser + cykelskur 

Hvordan skaber vi sammen en klimavenlig fremtid? 
 Partnerskaber om energiprojekter – fx solceller på tage af større virksomheder 
 Udbud af kommunale tagarealer til opsætning af solceller 
 En pendlerplads ved nord 

o Mere tryghed på pendlerpladser – lys på pladsen 
 Samkørsel – behov for info – kampagne ”Rebild – vi kører sammen” 
 Italesættelse af muligheden for deleordninger med naboer/grundejerforeninger mv. 
 Materialebank 
 Jernbanegade som en gågade 
 Partnerskaber med butikkerne om info om klima og bæredygtighed 
 Sikre skoleveje – turde sende børnene afsted på cykel 

Hvordan sikrer vi at alle får adgang til naturen? 
 Åndehuller i byen – andet end beton 
 Lade naturen komme ind i byen 
 Cykelstier – på Buderupholmvej ud til skoven 
 Rekreativt område til aktivitetsmuligheder ved fodercentralen 

Frie bymidter 
Støvring er udvalgt som en af 14 byer, der kan blive en del af projektet. Støvring er den eneste by i 
Nordjylland. Vi skal sende en ansøgning ind på projektet senest d. 31. januar 2023. 

I interessetilkendegivelsen har vi budt ind med en foreløbig vision, som tager afsæt i følgende strategiske 
indsatsområder: 
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 Den levende midtby 
 Den sunde midtby 
 Den grønne midtby 

Den tager udgangspunkt i, at Støvring har oplevet en stor vækst, og midtbyens bystruktur svarer ikke til 
størrelsen af byen.  

Som en del af interessetilkendegivelsen skal der bydes ind på velfærdsfunktioner. I den sammenhæng 
har vi budt ind med Byens Hus – et sted hvor der kan ligge aktiviteter for byens borgere. Det ligger ikke 
fast på hvad. 

Lokalrådet:  
 Er interesserede i at vide, hvordan processen omkring Byens Hus foregår 
 Foreslår City-centeret som en mulig placering 
 Vigtigt at dialogprocessen prioriteres – afgørende for hvordan det modtages 
 Vigtigt at tænke de unge og familier ind i det. Vigtigere end sundhedsfunktioner 
 Plads til ungdomsskole eller aftenaktiviteter til unge? 
 Ønske om et bredere midtbysamarbejde mellem forvaltning og lokale aktører 
 Spørg gerne de lokale om retning og byens udvikling 
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Møde med Blenstrup lokalråd 
Tid og sted: 11. august 2022, Blenstruphallen – Blenstrup Halvej 2, 9520 Blenstrup 

Deltagere: Lokalrådet: Birgitte (formand), Lene, Pia, Camilla, Elsebeth, Esther. Rebild Kommune: Zoe 
(klimamedarbejder), Emilie (planlægger) og Chalotte (planlægger) 

Lokalrådet har ordet – input fra lokalrådet 
Det er vigtigt på den lange bane at en by af Blenstrups størrelse ikke kommer til at dø ud.  

 Nødvendige funktioner for byens overlevelse: Skole, institutioner, indkøbsmuligheder 
 Har nogle gode funktioner af god kvalitet (hal, legepladser mv.) 
 Hvad kan der gøres på den lange bane for sikring af byens udvikling?  

Boligudbud og byggegrunde 
 Byen har en del billige byggegrunde der ligger naturskønt – der har været overvejelser om at flytte 

området. 
 Lokalrådets projekt: Nye boformer i Blenstrup – under samme tag 

o Baseret på undersøgelse af tiltrækningspunkter i Rebild Øst Klyngen: naturskønt (1) fælles-
skaber (2) 

o Projekt med flerfamilieshuse med fælles haver mv.  
o Ønske om at oversætte projektet til de eksisterende ledige grunde. 

 Det er for dyrt at bygge et nyt hus på de eksisterende grunde – det kan ikke betale sig når huset 
skal sælges igen en dag. 

 Ønsker nogle alternative projekter at kunne markedsføre byen på. 

Mange ønsker om byudviklings/byforskønnelsesprojekter 
 Vil gerne lave et samarbejde med Rebild Kommune om udvikling af byen – det er vigtigt at der er en 

plan for, hvordan området skal udvikle sig.  
o Sender et signal om at byen ikke er i afvikling – vil gøre det mere ”investeringssikkert” at 

bygge her 
 Lave skolen til en naturskole 
 Vigtigt at have lokale tilbud til alle, så alle kan være med 
 Danne et attraktivt bymidteområde med købmand og mødesteder 

Landsbyerne omkring Blenstrup 
 Landsbyerne omkring Blenstrup har meget stor tilknytning til byen – meget afhængige byen 
 Der er meget lidt sammenhæng mellem land og by – f.eks. i eksisterende planstrategi 
 Ønsker flere stiforbindelser til de omkringliggende landsbyer – ønsker flere cykelstier 
 Når vi ser på Blenstrups størrelse, skal man se ud over byens grænser og også medregne landsbyer-

ne omkring. 
Kan man fra kommunens side slå et slag for faciliteterne i Blenstrup, når nu det er presset i Støvring? 

Der er lokalt engagement – har primært behov for at få hjælp til at markedsføre byen og dens faciliteter. 
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Fokus på bosætning 
Hvordan er det at bo i Blenstrup? 

 Et sted hvor der foregår mange ting (fester i hallen, idrætsarrangementer mv.)  
o Stor opbakning til lokale idrætsarrangementer 
o Nemt som tilflytter med mange arrangementer at deltage i/møde nye mennesker 

 Mange giver en hånd som frivillige 
 En rummelig by – folk er venlige ved hinanden 
 Skole, købmand og institutioner gør noget for byen – også selvom man ikke bruger det 
 Et trygt miljø – både for voksne og børn 
 God placering – ikke langt til hverken Aalborg eller Støvring 
 Tæt på naturen – Rold Skov, stranden mv. samt lokale naturperler 
 Mange foreninger af forskellige typer 
 Sårbarhed – uvis fremtid om hvordan vil byen udvikle sig 

o Svært mentalt at skolen er nedlukningstruet og har været det mange år 
o Hallen er afhængig af skolens overlevelse – det kan have stor betydning for foreningslivet, 

som vil dø ud med hallen 
o Frygt for at blive glemt i udviklingen 
o Gode kræfter i byen til at hjælpe udviklingen – mange ressourcestærke kræfter 

 En meget homogen by – der er ikke mange flygtninge i byen – både godt og skidt for byen 
 Undren over, at der er afsat penge (300.000 kr.) til et stiprojekt i Rebild Øst – hvad er det? Hvor? 

o Inddrag byens lokale kræfter – så er man mere samarbejdsvillig om tiltagene 
 Den offentlige transport er god i Blenstrup 
 Meget orienteret mod Aalborg – mere end til Støvring (man skal over Terndrup eller Aalborg) 

Hvad er et godt sted at bo? 
 Naturskønt – steder man kan gå ture 
 Fællesskab – der sker noget fælles – aktiviteter der skaber liv i byen 
 Tryghed – følelse af nærhed 
 En rummelig by 
 Skole, institution, idrætsforeninger, hal, indkøbsmuligheder i nærområdet 
 En velholdt by der fremstår præsentabel 
 Mødesteder 
 Offentlig transport 

Hvad skal der til for at Blenstrup fortsætter med at være et godt sted at bo? 
 Tryghed om fremtiden – en plan for byens udvikling 

o En grad af vished om, at der sker noget i byen 
o Dokumentere det, der tilbydes i byen – og mulighed for at kommunikere det ud på kommu-

nens hjemmeside 
o Der mangler branding af byzonebyerne på hjemmesiden 

 Kort over Blenstrup + oplandsbyerne omkring 
o Afgørende at have følelsen af, at nogen vil give en hånd eller lytte – en støtte til projekterne 
o En manual/guide til at hjælpe lokale til at arbejde med de projekter, der ofte kan køres af lo-

kale kræfter 
 Tidlig forventningsafstemning om projekter – hvad kan forvaltningen hjælpe med, og hvad skal loka-

lområdet gøre selv? 
 Branding på hjemmeside: gøre mere opmærksomme på, hvad der er omkring i byerne 
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 Afgørende at skolen og hallen overlever 
 Mangler hjælp til markedsføring af området – ikke kun nye byggegrunde men også øvrige faciliteter 
 En strategi for sanering af faldefærdige bygninger 
 Bybeskrivelser på hjemmesiden – samarbejde med lokalråd om ajourføring af beskrivelser løbende 

Fokus på klima og natur 
Hvad er det gode klimavenlige hverdagsliv? 

 Fællesskaber – flerfamilieshuse, fælles haver i større skala 
 Bynær natur – bytræer, biodiversitet i den natur der kommer ind i byen, Vild med Rebild 
 Klima er andet end kød 
 Lokale fødevarer og mindre madspild 

Hvordan skaber vi sammen en klimavenlig fremtid? 
 Renoveringer frem for nybyg fra bunden – genbrug af ressourcer 
 Alternative og fællesboformer – fællesboliger man fx kan blive ældre i  
 Vidensdeling om hvad der gør forskellen – fokus på andet end kød og landbrug  
 Biogasanlæg – sammentænkning med det landbrug vi har 
 Fokus på overforbrug – at blive målt på sit forbrug + deling af data på forbrug 
 Incitament for affaldssortering 

o Facilitering af at skoler, institutioner, haller skal affaldssortere – respekt for forbruget 
o Regelmæssig tømning af containere – det skal være lettest at gøre det rigtige 

 Cykling og stiforbindelser 
o Sikker skolevej til de mindre byer + mangler trafiksikre veje omkring Blenstrup 
o Mangel på gode stiforbindelser for cyklister 
o Nærhed til dagligdagens funktioner – man skal ikke være nødt til at køre alle steder 

 Hjælp til samkørsel  
o Afliv myterne – skab de gode vaner 

Hvordan sikrer vi at alle får adgang til naturen? 
 Flere og bedre stiforbindelser 
 Bynær skov - plante skov ved område ved skolen 
 Kvalitet er vigtigt 
 Hjælp til etablering af stier – ’how to’ guide – behov for sparring om projekterne 

o Dialogen med de lokale lodsejere er tit problemet 
o Stiprojekt omkring Lindenborg Ådal ved kanopladsen nær Håls – et spændende landskabsom-

råde der kan tiltrække turister 
 
Spørgsmål: Er Blenstrup separatkloakeret? Står tit under vand. Opfølgning: alt med undtagelse af en del 
af højvangen er separatkloakeret. 
Driver Rebild Kommune arealet ved hallens parkeringsplads? Der står nogle meget sølle træer og et ke-
deligt græsareal, som trænger til en opgradering – kommunen kunne vise vejen for en grønnere drift. 
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Center Plan Byg og Vej

Journalnr: 01.02.03-P15-1-22
Ref.: Emilie Mignon
Dato: 17-08-2022

Møde med Bælum lokalråd 

Tid og sted: 14. august 2022, Bælumhallen, 9574 Bælum 

Deltagere: Lokalrådet: Henrik, Charlotte, Frank og Kasper. Rebild Kommune: Zoe (klimamedarbejder), 
Emilie (planlægger) og Chalotte (planlægger) 

Lokalrådet har ordet 
A. Shelters ved Banestien 

Arbejder på at lave et par shelters med toilet og madpakkehus. Kan tiltrække turister – der kommer 
mange cyklister om sommeren. Afventer tilbagemelding fra forvaltningen om et møde om nødvendige 
tilladelser mv. til projektet. 
Der har været tale om at lave frugttræer ved shelterpladsen. 

Der er en shelterplads ved Solbjerg, men turisterne kommer væk fra byen – vil gerne holde dem ved 
byen. Pladsen er ikke populær. 

B. Sønderskoven / Møllen og Møllebakken – bevaringsplan og anvendelse 

Ønsker træfældning i området – naturafdelingen er ikke interesseret i det Aftale med kommunen om stop 
for skovhugst, så området kan bevare sin karakter. 

Der er behov for oprensning af søen og problemer med ATV’er omkring kilden. 

Festpladsen ved skovpavillonen – vil gerne have området vedligeholdt så området ser præsentabelt ud – 
kan evt. byttes med driften af arealet ved Møllen. Området ved møllen kan udlægges til vild natur i ste-
det. Ikke området foran møllen, men de to græsarealer omkring. Områderne er tidligere foreslået i Vild 
Rebild projekt.  

Mangler midler til renovering af motoren på møllen – stort arbejde at skaffe. Løsningerne med tagpap 
holder ikke, og derfor er der behov for at skifte dette. God dialog med kommunen om renovering af byg-
ningen. 

Ønske om at lave grønt område på stationspladsen. Borgerforeningen har lavet to forslag tidligere. I dag 
er den blevet asfalteret og området ser skidt ud med lastbilparkering. Ønsker at lave det til et fint natur-
område.  

Rebild Kommune sætter gang i en ny områdefornyelse. Her er der mulighed for at byde ind med fx pro-
jekter som dette. Rammer fremgår af folder. Det er en politisk beslutning hvad der sættes i gang. 

C. Kommunale udstykninger og cykelstien til Terndrup 

Forståelighed for at en stor del af den kommunale rummelighed skal bruges i de største byer. Men der 
mangler fokus på de mindre byer, hvis de skal klare sig. 

Hvad er status på område udlagt til tæt-lav ved Skovhusevej og Elmesvinget, som er lokalplanlagt? Der 
sker ikke meget på arealet nu. Området er privatejet, og kommunen kan derfor ikke sætte gang i udvik-
lingen. Det er op til ejeren.  
Området overfor plejehjemmet ville være oplagt at lave ældreboliger på, pga. placeringen ved pleje-
hjemmet.  
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Arealet i forlængelse af Vestre Skovvej er udlagt i kommuneplanens rammer – det kræver lokalplan at 
udnytte. Lokalrådet mener, at området ligger bedre ift. skoven. Lokalrådet ser gerne at der sker noget 
her. 
Cykelstien til Terndrup er et stort ønske bl.a. efter udskolingen er flyttet til Terndrup. Har fået besked 
om, at projektet tidligst sættes i gang i 2023. Stort ønske om at projektet opprioriteres. 

D. Høringsret og økonomi 

Der er så mange ressourcer og så meget lokal viden om lokalområderne som burde udnyttes når nye 
projekter sættes i gang. Forvaltningen burde kontakte lokalområdet forud for et projekt. 

E. Byforskønnelse eller kloakprojektet 

Synes ikke, at det er ikke i orden at Rebild Kommune har en grund til salg i byen, som ser frygtelig ud. 
Den bliver ikke vedligeholdt – græsset slås af naboen. Murerbrokker på grunden. Ser gerne at der bygges 
på grunden. OK hvis det skal være Vild med Vilje – det skal bare gøres klar så det kan se ordentligt ud. 

F. Ejendommen ved det gamle rensningsanlæg 

Der står en kommunal bygning (rensningsanlæg) – som skal rives ned. Ærgerligt fordi den kan bruges af 
lokale foreninger, ungdomsskolen el.lign. Bygningen kan evt. udgøre toiletter mv. til shelterpladsen. 

Fokus på bosætning 

Hvordan er det at bo i Bælum? 
 Rig på natur 
 Rigtig godt foreningsliv med fuld knald på – mange er frivillige hjælpere 
 Godt sammenhold i byen – ”Vi kan det hvis vi vil det” mentalitet. Man hjælper hinanden. 
 Godt samspil med foreningslivet – men kan jo altid blive bedre (kommunikation mellem forenin-

ger) 
 Byen vælges til for skolen 
 Mangel på samarbejde i klyngesamarbejdet omkring det at have en fælles skole  

o Fælles ledelse er et problem – det er ikke reelt samarbejde 
o Problem at Terndrup skole er presset men man flytter stadig elever fra resten af klyngen 

derind selvom skolen i Bælum har nye og velholdte lokaler 

Hvad er et godt sted at bo? 
 Der er luft og grønne områder – ikke de små grunde med tæt bebyggelse. 
 Boliger til seniorer – mindre boliger med mindre vedligehold. 

o Mulighed for udskiftning så børnefamilier kan komme ind i byen. 
 Der er lidt af det hele (købmand, skole, børnehave) – kan skabe liv for fritidsinteresser mv. 
 Aldersspredning – både plads til yngre familier og seniorer 

Hvad skal der til for at Bælum fortsætter med at være et godt sted at bo? 
 Seniorboliger – mindre boliger mangler i byen – kan både være eje og leje 
 Sikring af skolen i fremtiden 
 Kommunal høring – der skal lyttes og de mindre byer skal huskes.  

o Det er hårdt at skulle kæmpe for alt – føles lidt som om man bliver snydt 
o Alt kommer meget sent – det er ikke reelt muligt at byde ind med noget 
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 Problemer med knækkede fliser der ligges i igen og kloakrør, der stikker op efter kloakerings-pro-
jekter i byen. Mangler gennemgang efter endt projekt. Forvaltningen tager den med tilbage og 
undersøger nærmere. 

 Projekt om hæveflader – tidligere givet midler til projekt med røde hæveflader. Projektet blev ud-
sat, og da det blev til, var der ikke længere penge til røde hæveflader – de skulle være sorte. Det 
er for dårligt.  

Fokus på klima og natur 

Hvad er det gode klimavenlige hverdagsliv? 
 Udnytte de eksisterende bygninger – den gode skolebygning – mindre boliger giver plads til ud-

skiftning 
 Cykelstier – sti ind til Terndrup 
 Solceller på tagene – et oplagt projekt på større bygninger 

o Man kan få næsten usynlige solpaneler – det kan integreres pænt i nye boliger 
o Burde opsættes på alle kommunale tagflader, hvor det kan svare sig 

Hvordan skaber vi sammen en klimavenlig fremtid? 
 Varmepumpe på varmeværket er for dyrt – der sættes gang i nyt projekt med biomasse 
 Planer om en drikkevandsboring ved Skovhuse nær det eksisterende kildevæld – er det en god 

idé? 
 Der kommer meget vand fra Skovhusevej ned til byen ved store regnskyl.  
 Tre forurenede grunde, der ønskes oprenset: en gammel losseplads (kommunal), baghave mel-

lem Vestergade 14 (privat grund) og Sandtoften – gammel maskinfabrik. 
 Nogen i byen har delebilsordninger til Aalborg 
 Vigtigt at busrute 55 bibeholdes – forudsætning for Plustur – kommunen burde reklamere mere 

med den mulighed 

Hvordan sikrer vi at alle får adgang til naturen? 
 Renovering af stationspladsen 
 Adgang til naturen omkring byen 
 Ulovlig skiltning i naturen om ”ingen adgang” af private lodsejere, som ikke ønsker at folk går 

ind. Kommunen burde gøre noget ved det
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Journalnr: 01.02.03-P15-1-22 
Ref.: Chalotte Skjødt Østergaard Peder-
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Møde med Landsbyrådet 
Tid og sted: 18. august 2022 – Byrådssalen, Støvring Rådhus 
Deltagere: Landsbyråd: Birgit Christensen (Guldbæk), Merete Langeland (Gravlev), Aage Langeland 
(Gravlev), Pia Elberg (Askildrup) og Kersten Bonnén (Aarestrup); Rebild Kommune:  

; Rebild Kommune: Chalotte Pedersen (planlægger), Zoe Ravnsø Ovesen (klimamedarbejder), Emilie 
Mignon (planlægger), Sara Tornøe (Landdistriktskoordinator) og Jytte Gad Lauridsen(direktør) 

 

 

Landsbyrådet har ordet 
Landsbyrådet orienterer om deres arbejde med en vision og handleplan med følgende temaer:  

• Bosætning  
• Cykelstier 
• Mobildækning 
• Natur og friluftsliv  
• Infrastruktur – kollektiv transport,  
• Forsyningssikkerhed for el, vand og varme – praktisk og økonomisk, større dialog.  

 

Kommunikation mellem kommune og landsbyer/lokalområder 

• Et ønske om at kommunen er på forkant med information om de ting, der kommer.  

• Opfordring til at informere mere via kontaktpersonerne i landsbyer og lokalråd. 

o Kortlægning af muligheder for varmeforsyning er undervejs og skal være afsluttet inden 
udgangen af 2022. 

• Ønske om at Landsbyrådet involveres, når lokalrådene samles – et fælles forum. Landsbyrådet 
kunne invitere ind til årligt møde 

• Møderne med lokalrådene har været positive og det kunne være med til at sikre lokalt engage-
ment at have møder mellem lokalråd og kommune, fx hvert andet år. 

• Hvis der er noget der skal igennem rådene, skal det huskes hvor lang processen er hos rådene 
(det tager et par gange) 

 

Hvad gør at man orker at være frivillig? 

• Lidt støtte og hjælp fra kommunen 

• At kommunen bruger indsatsen 

• At indsatsen kommunikeres ud 
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Fokus på bosætning 
Hvad er et godt sted at bo? 

• Det er individuelt hvad der er et godt sted at bo 

• Adgang til naturen 

• Bynær natur, eksempelvis gennem skovrejsning 

• Fællesskabet (kommunen skal være med til at understøtte, at det er muligt at mødes rent fysisk 
– nogle landsbyer har ingen fysiske mødesteder) 

• Skole/børnehave (i landsbyen eller i nærmeste by) 

• Man kender sine naboer 

• Man hjælper hinanden 

 

Hvordan er det at bo i en landsby? 

• Der er stor forskel på hvordan det er at bo i en landsby  

• Landsbyerne er meget forskelligt stillet og har udfordringer med fx lokalplaner, rod mm. 

• Det er både godt og skidt at bo i en landsby  

• Skidt: 

o Salg er svært 

o Afvikling skaber urolighed 

o Charme mangler de steder der er afvikling 

o Forbindelsen til offentlig transport er svær at se - behov for hjælp 

• Godt: 

o Man kender sine naboer, for man lærer hinanden at kende 

o Mangfoldighed, der er flere forskellige mennesker 

o Sammenhængskraft gennem sammenstød 

o ”Det er i hvert fald bedre end at bo inde i en by” 

o ”Vi har jo ikke en 7-eleven, men man kan drible ned i skoven” 

o Tryghed 

o Man hjælper hinanden 

• Det der bærer en landsby, er fællesskaber. 

• Der skal skabes plads til fysiske rum, hvor der er plads til fællesskaber. 

 

Hvad skal der til for at landsbyerne i Rebild Kommune fortsat er et sted at bo? 

• Behov for branding  

• Fællesskaber (Landsbyrådet gør en indsats) 

• Aktive mennesker (ressourcestærke, meget sårbart og personafhængigt) 

• Kommunen skal (under-)støtte eksisterende fællesskaber 

o Mere faciliterende rolle 

o Dialog – bare en enkelt gang  

o Brug de grupperinger der er i kommunen 

• Skole, børnehave og vuggestue 
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• Fælles rum (indendørs) – ikke alle har adgang til offentlige  

o Forsamlingshuse er vigtige – pil ikke ved tilskud 

• Skab mere bynær natur 

o Eksempelvis grunde fra nedrivningspuljen (naturperler) 

• Landsbyrådet er i sparekataloget hvert år (lad de 600.000 kr. stå) 

• Man skal kunne se udvikling (udvikling kan også være nedrivningspuljen, så landsbyers udseende 
bevares) 

o Kommunen har ingen hjemmel til rod i sig selv 

• Landbrugets bedrifter bliver for store og ejerne for fjerne 

o ”kommer for tæt på landsbyerne og alligevel bliver samarbejdet for fjernt” (men de bor 
langt væk, eks. Horsens) 

o Der slettes markskel og læhegn – det fjerner adgangen til naturen 

• Hvis der er en landsby der vil udvikle, så skal de hjælpes, hvis ikke de vil udvikle, så lad dem bo i 
det åbne land. 

• Hvad betyder noget i landsbyerne: 

o Oprydning 

o Cykelstier 

o Forsyningssikkerhed 

 Aarestrup har ikke kapacitet til elbiler  

 Dialog omkring elnet og varme 

 

Fokus på klima og natur 
Hvordan skaber vi sammen en klimavenlig fremtid i Rebild Kommune? 

• Hjælp i gang med løsninger som NaboGo og andre pilotforsøg 

• Flere cykelstier – gør det rigtige valg det nemme – Fremme af cykelkulturen 

o De behøver ikke være asfalterede (medmindre det er en sikker skolesti) 

o Skaber bedre sammenhæng mellem landsbyerne 

o  

• Bynær skovrejsning 

o Vejledning til at komme i gang med processen – overblik ”Hvis I vil, hvordan gør vi så?” 

 Hvad må I? Hvor finder I penge/regler? 

o Brug rådene til at finde arealer (særligt hundeskove) 

• Hjælp til konkret fundraising 

• Inspiration og gode historier på hjemmesiden (vis det kan lade sig gøre) 

• Kan skolerne hjælpe børn op på cyklen? (Cykelteams a la ’gå-bus’) 

• Hjælp til alternativer til fjernvarme 

• Formidle gode eksempler 

• Inviter landmænd ind til en frivillig snak om lavbundsjorde 

o Fordel for landsbyerne med naturområderne det ville skabe 

o Brug Landsbyrådet som afsender 
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• Bidrage mere til samarbejdet med fx Vild med Rebild  
 
Hvordan sikrer vi, at alle får adgang til naturen? 

• Flere stier 

o Der er flere steder hvor der er givet tilladelse til stier og de er blevet lavet, men så snart 
det skal lægges offentligt tilgængeligt trækkes samtykke  

o Vejledning i trampestier 

• Skovrejsning ved hver landsby 

• Vild med Rebild er et godt eksempel 

• Mennesker sviner i naturen, hvad kan vi gøre ved det? 

• Grønne arealer ved alle landsbyerne 
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