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VESTBJERG SAMRÅD 

EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG 

 

 

Samrådsmøde 8/11-2021 

Deltagere 

• Unge – elevrådet på Vestbjerg Skole –    Ej indkaldt 

• Ældre – Tove Poulsen (Udpeget af VAC)    

• Borgerforeningen – Kjeld Schulz (Udpeget af Vestbjerg Borgerforening)  

• Erhvervsforeningen – Ingen repræsentanter             

• Skole – Torben Jensen     

• Institutioner – Henrik Olesen      

• VIF – Torben Carstensen 

• Uniformerede korps –  Ole Bie (udpeget af DDS)  

• Sulsted Menighedsråd – Mona Ryddeskov     

• Øvrige – Torben Lauridsen og Klaus Fossing     

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Evaluering og opsamling vælgermøde 

3. Trinbræt, cykelsti og offentlig transport 

4. Rundt om Hammer Bakker – status 

5. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

 

2. Evaluering og opsamling vælgermøde: 

Godt møde, men skræmmende at de fremmødte ikke har kendskab til byen. 

Mange har knap så meget fokus på den enkelte by og specielt ikke Vestbjerg. 

Vestbjerg Skole er bygget til at være to sporet skole. Ligger lavt på antal m2 pr. elev. 

Der gøres ikke yderligere fra samrådet inden valget. 

Plejehjem – det skal undersøges om der er en køber af grundstykke, der kunne være 

interesseret i at sælge tilbage til kommunen, som kunne muliggøre en central placering i 

Vestbjerg. Placeringen kan være afhængig af om det skal være mere moderne. 
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Der bør laves en undersøgelse af plejehjemsplacering og trinbræt og evt. ældreboliger. 

Der kan laves en survey x-act. Det bør overvejes om der skal være skriftlig mulighed 

som kan afleveres ved enten VAC eller Spar. Henrik laver udkast. 

 

3. Trinbræt og cykelsti projekt og offentlig transport 

Henrik mailer til repræsentanter fra Sulsted og Tylstrup, at vi vil prøve at lave en 

undersøgelse ift. placering af trinbræt. 

Mail til NT omkring mulig omdirigering af ruter, hvor evt. bussen fra Grindsted kan køre 

omkring Sulsted og Vestbjerg og så til Vodskov, bør drøftes i Rundt om Hammer Bakker. 

Drøftelse med øvrige samråd på strækningen om, hvad de tænker ift. placering, og 

hvordan de tænker den offentlige transport tænkt ind i. Hvordan skal den offentlige 

transport være rundt om hammer bakker ift. plus bus. 

Når der foreligger mailkorrespondance fra Peter Sønderlund fra Aalborg Kommune, så 

rundsendes denne. Der bør drøftes trafiksikkerhed med kommunen. Samråd er ikke 

underskriver på skrift sammen med lodsejerne på Tingvej. 

 

4. Rundt om Hammer Bakker – status. 

Klaus og Henrik har deltaget i et konstituerende møde i ROHB, hvor Lasse Breddam 

stadig er formand. Formålet med gruppen drøftes stadig i bestyrelsen. Kommunikation 

mv. er et godt formål, så der kan orienteres bredt. Drøftelse om hvad der skal arbejdes 

med. Samrådene og Borgerforeninger samles på tværs. Projekter med mødesteder mv. 

skal køres igennem. Vandrestier, naturhistoriske mindesten og mobilmaster drøftes også 

med ift. app. 

Godkendelse af Naturfredningsstyrelsen til at lave shelterplads, som også bliver større. 

Det kan give andre muligheder. 

 

5. Eventuelt 

Samråd er blevet kontaktet af en Maja, som er interesseret i at male den anden tunnel, 

sammen med kunstneren. De vil også søge Kulturfonden om penge til aflønning mv. 

Torben L drøfter med Maja om at få sendt skrivelse ind til By- og Landskabsforvaltningen 

ift. videre proces, herunder også drøftelse af belysning. 

Der skal findes nye personer til juletræsudvalget til næste år.  Ark vedr. sponsorer, som 

har aftalt årligt sponsorat bør få fremsendt faktura. Juletræskæden bør drøftes med 

Thomas Dam og Bodil Mortensen om denne skal udskiftes. 

 

Næste møde er 13. december kl. 17.00 i Vestbjerg Aktivitetscenter med spisning. 

 

Referent: Torben Carstensen 


