
Debatmøde 
Hvor er Bislev 2020?



Overordnet om kommunens landdistrikter

Se flere tal om kommunen 

på hjemmesiden

Befolkningstallet i landdistriktet 2007 -2013:

Steget fra 74.099 til 75.851 fra 2007 til 2014 i landsbyer 

og oplandsbyer

Mange byer har oplevet en mindre vækst f.eks. Sejlflod, 

Sebbersund, Langholt, Ulsted

Bislev er meget stabil 2013:227 – 2014:231 - 2015:221

http://apps.aalborgkommune.dk/statistik/webaarbog/aarbog14/struktur/index.html
http://apps.aalborgkommune.dk/statistik/webaarbog/aarbog14/struktur/index.html


Større samarbejdsprojekter



Landdistriktsprojekter



Understøtte det lokale initiativ

Udvikling af byernes fysiske rammer

Fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder

Sikre bedre adgang til naturoplevelser og det åbne land

Understøtte erhvervsudvikling i landdistriktet

Markedsføring og styrkelse af kendskabet til byer og 

lokalområders særlige identitet og kvaliteter

Indsatsområder i Landdistriktspolitikken



Hvad gør kommunen konkret?

AKA 1.5      mio. kr. 

Puljen til forskønnelse og Udvikling 4.0 mio. kr. 

bredbånd i forsamlingshuse 1.3     mio. kr.

Gadekærmidler 1.0     mio. kr. 

1 mio. kr. blev afsat i budgettet for 2016-2018. Skal blandt andet 

gå til Halkær Kro/Aalborg Fjordland, Bredbånd i 

forsamlingshuse, Forfaldne boliger, nye samlingssteder og 

historiske fortælleværksteder



AKA-puljen støtter op om lokale initiativer med max 50.000 kr. 
Men det kræver lokalt initiativ. 

• Eksempler er : legepladser, hjemmesider, hjertestartere, 
bålhytter, forsamlingshuse og meget mere.

• 10% medfinansiering og 25% til forsamlingshuse

• Bislev har blandt andet fået til aktivitetshuset og den røde 
tråd

Kvikpuljen kan støtte med op til 10.000 kr. Nem og hurtig at 
søge. 

• Eksempler er: foredrag, motionsdage, koncerter

AKA-Puljen



Støtte til større projekter. Der er 4. mio. kr. i puljen og der 

kommer typisk 6-8 projekter hvert år.

Ansøgningsfrist er hvert år 1. maj.

Eksempler: Sebber Kulturhus, Den røde tråd i Bislev, 

forskønnelse omkring forsamlingshuset i Barmer.

Forskønnelsespuljen



• Udvalgte byer

• Udviklingsplaner – Langsigtet planlægning

• Har været afholdt i 13 byer, blandt andet Farstrup, 

Kølby, Stavn, Lundby, St. Ajstrup, Skørbæk og Ejdrup. 

• I år er Kongerslev og Dokkedal udvalgt. Der er afsat 

750.000 kr. til opfølgning på planerne i år.

Projekt ”Udvikling i din by”



Forskellige kulturelle tiltag rykker ud i hele kommunen

• Teater, Opera, musik osv.

• Koster kun 3.000 kr., men man skal selv stå for praktisk 

afvikling og annoncering.

Kulturen rykker ud



Oversigt over samtlige puljer i kommunen

http://www.aalborg.dk/oplevelser/tilskud-og-stoette/tilskud

Oversigt over kommunens landdistriktspuljer

http://www.aalborg.dk/om-

kommunen/landdistriktsudvikling/tilskudsmuligheder

Hvor kan du søge hjælp

http://www.aalborg.dk/oplevelser/tilskud-og-stoette/tilskud
http://www.aalborg.dk/om-kommunen/landdistriktsudvikling/tilskudsmuligheder


En børnevenlig by

• Skole

• Børnehave

• Fritidsliv – FDF, Bislev IF

Stærkt erhvervsliv

• Store virksomheder (Bislev mejeri, Wolturnus)

Attraktiv beliggenhed

• Tæt på natur og Nibe

• Stærkt fællesskab

Bislev 2020 - Hvad er jeres muligheder?





Vis initiativ – Intet kommer af sig selv

Prioriter – ikke alt er muligt, men det meste er 

Find jeres egen historie – Hvad gør jer specielle?

Find jeres styrker - Ikke to landsbyer er ens, og der er 

forskellige udviklingspotentialer i landsbyerne

Inddrag gerne landdistriktsgruppen og søg midler

Bislev 2020 - Hvad kan I gøre herfra?



• Udstykning – Måske nye retningslinjer på vej?

• Cykelstier – 103 ansøgninger i 2013, nr. 74 –
Cykelstien fra Bislev til Nibe vil koste 8 mio. kr.

• Chikaner – 3100 biler pr. døgn. 384 i timen ved 
spidsbelastning, chikaner skal gerne have under 300

• Landsbyordning – alle skoler skal have samme tilbud

• Udsmykning/vedligeholdelse af byen – Søg puljer og 
find medfinansiering.

Bislev 2020 – Vigtige punkter



E-mail: landdistrikt@aalborg.dk

Eller find telefonnummere og anden nyttig data her

http://www.aalborg.dk/om-kommunen/landdistriktsudvikling

Kontakt landdistriktsgruppen

mailto:landdistrikt@aalborg.dk
http://www.aalborg.dk/om-kommunen/landdistriktsudvikling

