MØDE MED AALBORG KOMMUNE BY OG PLAN
TORSDAG 24/8 kl. 15.00 – 16.30
Afholdes hvert 1½ år

Formål: at gøre området attraktivt og tiltrække tilflyttere
Deltagere:

Hans, Vagn og Lisbeth, Bislev samråd
Peter Pindstrup, landdistriktskonsulent
Peter, by- og landskabsforvaltningen

Jo mere forberedt, jo mere vi mener noget, jo større opbakning vi har lokalt – jo større sandsynlighed er der
for kommunal opbakning og succes. Kommunens støtte og opbakning kræver, at det ses, at vi arbejder
systematisk og konkret med tingene.

- Udstykning/lejligheder/tilflyttere
I kommunens FYSISK VISION 2025 https://www.aalborg.dk/omkommunen/byplanlaegning/bystrategi/fysisk-vision-2025 har byer som ex. Nibe særligt vækstpotentiale,
mens landsbyer som Bislev ikke er nævnt.
Kommunens støtte afhænger derfor af vore egne tiltag. I f t et konkret grundsalg, kan de være behjælpelige
med planlægning med henblik på at få et projekt realiseret.
Forslag:
Følge med i hvad der rører sig – også politisk og nu i forbindelse med kommende kommunalvalg. Både
Socialdemokratiet og Venstre har bebudet ”skub i byggeriet i landsbyer”.
Spørge Arla eller anden potentiel målgruppe om interesse for samarbejde.
Etablere by-fond, der kan finansiere opkøb af grunde/nedrivning (jf. Vestervig v/ Thisted).
Den tidligere børnehave: ligger pt. på område for offentlig formål, hvilket dog sandsynligt kan ændres
problemfrit. Nedrivningspulje? Pris?
Halkærvej 20: Pris?

- Flere elever til skolen/vuggestue/buskørsel fra Nibe
Det er fra kommunen en økonomisk kalkulering, hvorvidt det kan svare sig.
Forslag:
Beregne økonomien konkret.
Invitere skoleforvaltningen henholdsvis familie-/beskæftigelsesforvaltningen til dialog.

- Cykelsti Bislev-Nibe
Der er mulighed for støtte til anlæggelse af ”trampesti”. Vi skal have ret til benyttelse af lodsejere og have
plan for vedligeholdelse og drift.
Forslag:
Undersøge naturbegrænsninger.
By-fond/indsamling af penge.

- Fartdæmpning
Etablering af chikaner/helleanlæg (skal gerne kunne flyttes eller lægges ned af hensyn til brede
landbrugsmaskiner) kræver en velbeskrevet case med billede og tekst og derefter henvendelse til Trafik &
Veje. Gerne en samlet beskrivelse af andre ”trafikting”, f.eks. rastepladsskilt ved søen. Hvis/når der
kommer bebyggelse på begge sider af Halkærvej, flyttes byskiltet sandsynligvis automatisk længere ud mod
nord.

- Vedligehold/forskønnelse
Der er for nuværende ansat svarende til 2 personer i den nye seniorjob-ordning, der er afløser for
”landsbypedellen”. LAK ønsker flere ansat. Vi opfordres til at bruge dem og vise efterspørgsel! F.eks.
Høygaardsparken og omkring søen.
Kommunale opgaver, såsom græsslåning er generelt udliciterede. Ved gen-licitering kan der være mulighed
for småjusteringer via kontakt til Park & Natur (Ida og Anne Mette). Skilte henhører under Trafik & Veje og
grøfter under Miljø- og Energiforvaltningen.
Forslag:
Ansøge AKA-puljen (frist 1/10) om havetraktor
Ansøge AKA-puljen om støtte til planlægning i form af eksempelvis arkitekttegninger.

- Evt:
Halkær Mølle kan lejes som ”grønt forsamlingshus” (aktivitetssted) for 21 kr./t.
Der afholdes 17/9 en ”grøn familiedag” med diverse aktiviteter. Tilbagemelding hurtigst muligt hvis
foreninger kan deltage med en aktivitet.

