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VESTBJERG SAMRÅD 

EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG 

 

 

Samrådsmøde 06042022 

Deltagere 

• Unge – elevrådet på Vestbjerg Skole –    Ej indkaldt 

• Ældre – Tove Poulsen (Udpeget af VAC)    

• Borgerforeningen – Kjeld Schulz (Udpeget af Vestbjerg Borgerforening) Afbud 

• Erhvervsforeningen – Ingen repræsentanter             

• Skole – Torben Jensen     

• Institutioner – Henrik Olesen       

• VIF – Torben Carstensen 

• Uniformerede korps –  Ole Bie (udpeget af DDS)  

• Sulsted Menighedsråd – Mona Ryddeskov   Afbud  

• Øvrige – Torben Lauridsen og Klaus Fossing     

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat - Opfølgning fra sidst 

2. Evaluering årsmøde 

3. Trinbræt – proces fremadrettet og skriv til Aalborg Kommune 

4. Rund om Hammer Bakker – status  

5. Cykelsti Vodskov/Vestbjerg, rundkørsel Mejlstedvej 

6. Møde med Coolshop/Coop(Kvickly)/Tom Jakobsen 

7. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidst. 

Referat godkendt. 

Torben Lauridsen tager fat i kommunen vedr. tunnelprojekt ved Vindfløjen/Stråtaget og 

Tagskægget. Projektet er forsinket grundet vejret. Der skal samtidig også drøftes med 

AK vedr. belysning. 

 

2. Evaluering årsmøde 

Der var flot fremmøde både til spisning og selve mødet. Muligheden for online deltagelse 

gav yderligere 30 deltagere og derfor gøres det også til næste år. Dog stadig overvejes, 

hvordan vi kan få folk til at møde op fysisk. 
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Henrik er i dialog med nogen der gerne vil se på legepladser til byen. 

 

3. Trinbræt 

Torben og Klaus har været til møde med Nuuradiin Hussein og Søren Kusk omkring 

trinbrættet. Kommunens prioritet ift. den kollektive trafik er 1)Trinbræt og 2) Kollektiv 

trafik. Vores prioritet er 1)Kollektiv trafik og 2)Trinbræt. Forskellige indgangsvinkler til 

projektet, men kommunen anerkender vores synsvinkel på det, men lige nu afventer de 

version af Rambøll undersøgelsen, som kommer til sommer. 

Vi har en anden indgangsvinkel til projektet og derfor arbejder Klaus på et skriv til 

Aalborg Kommune (Per Clausens afdeling skal også med i dialogen) og til Vodskov Avis, 

så vi kan udfordre Tylstrup og Sulsted Samråd på deres udmeldinger.< 

 

4. Rundt om Hammer Bakker 

Generalforsamling 21/4 – Klaus og Henrik deltager. 

Der drøftes cykelsti Grindsted/Sulsted, mobilitet er et centralt punkt i ROHB. 

Udvikling af byhaver har været en succes og det arbejde fortsætter. 

Kalenderen og kommunikation kan blive bedre, og derfor er der møde om dette den 19/4 

i Langholt. 

Naturens Dag 28/8-2022 ift. Mødestedet i Hammer Bakker, der arbejdes med 3 

indgangsporte til Shelterpladsen, der kommer mere info fra Ole angående dette. 

Der er planzone møde den 11. maj 2022 i Tylstrup kl. 16.30. 

 

5. Cykelsti Vodskov/Vestbjerg og Rundkørsel 

Henvendelse fra lodsejere vedr. cykelsti tages seriøst og behandles på et møde i 

marts/april.  

Rundkørsel tages med i undersøgelse om trafiksikkerheden i Aalborg Kommune, hvor 

landevejen er et fokuspunkt. 

 

6. Møde med Coolshop/Kvickly og Tom Jakobsen 

Der rettes henvendelse til alle 3 for deltagelse i et informationsmøde om planerne i Bouet 

og deres syn på udviklingsmulighederne for de omkringliggende byer. 

Møde skal foregå primo september. 

 

7. Eventuelt 

Opslag på facebook omkring drivkræfter til et projekt vedr. forsamlingshus. 

Affaldsindsamling 22/4-2022, Tove handler ind og Torben fremsender ruter til uddeling. 

Torben Jensen forespurgte, om der var nogen der havde kendskab til folk, der kunne 

hjælpe med boliger til Ukrainere. 

 

Næste møde: 12/5-2022 kl. 17.00 på Vestbjerg Skole. 

  

Referent: Torben Carstensen 


