VESTBJERG SAMRÅD
EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG

Samrådsmøde 24/01-2022
Deltagere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unge – elevrådet på Vestbjerg Skole –
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

Ej indkaldt
Afbud
Afbud
Afbud
Afbud

Torben L afbud

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Besøg af Aalborg Kloak
Godkendelse af referat - Opfølgning fra sidst
Rund om Hammer Bakker – status og planzonevalg
Kulturen rykker ud
Planlægning årsmøde 9/3-2022
Eventuelt

1. Aalborg Kloak
Besøg af Heidi og Lars fra Aalborg Kloak , som fortalte om den næste plan for
seperatkloakering, som kommer til at dække over 5 etaper, hvor etape 1 starter 28/2 og
er færdig 31/12. Det kommer i udbud nu her, og der er sendt orienteringsbreve ud til
borgerne, også drøftet seperatkloakering på egen grund, herunder at faskiner kan være
brugbare løsninger. Vedr. bassiner på fodboldbaner er der stadig møde mellem
lufthavnen og kommunen, og der er nu kommet en ny lov vedr. medfinansiering.
Regnvandsbassin er senest færdig i 2026, hvor det er planen at åbne for
regnsvandsledningen. Det med gult markeret er man i gang med at lave nu ift.
byggeprojekter på de arealer. Aalborg Kloak vil gerne komme på årsmødet og fortælle
om planerne, så folk også kan få besvaret spørgsmål.
Kontaktperson regnvandsbassin: morten.sten.soerensen@aalborgforsyning.dk
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Øvrige: lars.svendsen@aalborg.dk og heidi.madsen@aalborgforsyning.dk

2. Godkendelse af referat og opsamling fra sidst
Referat godkendt.
Der er sendt mail til Nuuradiin som formand for NT, men var ikke besvaret inden mødet.
Efterfølgende er der aftalt med Nuuradiin og Søren Kusk, som er ny formand for NT den
17/2, hvor samrådet er repræsenteret ved Torben Carstensen og Klaus Fossing.
Der sendes mail til Peter Sønderlund vedr. cykelsti projekt for klarlæggelse af
opstartstidspunkt.
Tunnelprojekt Vindfløjen/Stråtaget/Tagskægget afventer tilladelse.
Spørgeskemaundersøgelse – Lisbeth Machholm kontaktes for at høre om kommunen kan
bidrage til en validerbar proces.
Mail fra kommunen vedr. grøn omstilling og solceller rundsendes.
3. Rundt om Hammer Bakker – status og planzonemøde.
Kommunikation – der er sat i værk ift. tildelte midler og der arbejdes over en 5 årig
periode, dog kan man komme ud af perioden, hvis man ikke finder projektet brugbart.
Der er lige nu stor drøftelse om hvad ROHB skal lave, og hvad vi vil have dem til at lave.
Herunder hvilken rolle ROHB har for de enkelte samråd.
Mødestedet – der er møder om Bålhytte mv., som der nu er givet tilladelse til.
Hvad kan samrådet bidrage med ift. grøn omstilling. Opfølgning på mail til Peter Serup
vedr. solceller og naturpark. er.
4. Kulturen rykker ud
TOC mailer filen rundt og så kan vi se, hvad vi kan lægge billet ind på.
5. Årsmøde 2022
Afholdes 9/3 på skolens torv, Mad og Mænd kommer og disker op med en menu.
Emner, cykelsti, faciliteter, områder som Byhaven – legeplads, borgerhus, byudvikling,
erhvervsområde ved Bouet – evt. indflydelse på Vestbjerg – oplæg fra Jacob Riisgaard på
hvad Coolshops placering kan have for Vestbjerg som by.
Det undersøges om det kan laves digitalt så folk kan følge med hjemmefra. Torben C
laver udkast på powerpoints og rundsendes til kommentering.
Regnskab for 2021 udviser overskud på 2.000 kr.
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6. Eventuelt
Næste møde er årsmødet, medmindre øvrige punkter dykker op.
Referent: Torben Carstensen
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