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1. Mødet blev holdt efter fremsendt dagsorden sagsnr./dok.nr.: 2014-1913 / 2014-247526. 
 

2. Lægehuset mangler parkeringspladser, derfor er det oplagt at lovliggøre kundeparkering på 
kommunens grønne areal bag ved lægehuset. Arealet bag lægehuset er ifølge lokalplan 15-
028 udlagt som grønt rekreativt areal. Arealet kan derfor ikke anlægges som parkeringsareal. 
Park & Natur ønsker i øvrigt at fastholde de få grønne arealer i byen med henblik på udvikling 
af den grønne bystruktur. En forskønnelse af området kan komme i spil i forbindelse med 
udbygningen af erhvervsområdet mod øst. Lægehustes behov for parkeringsarealer kan 
eventuelt løses efter aftale med Fakta eller Brugsen. 

 
3. Der er behov for opgradering af hovedgaden omkring de centrale forretninger. Driftsmæssi-

ge udbedringer kan indmeldes elektronisk via: http://www.aalborg.dk/pas,-transport-og-
rejser/veje/tip-kommunen  .Opgradering af hovedgaden kan indgå i en planlægningskadence 
fx i forbindelse med ledningsarbejder langs hovedgaden. P.t. kender forvaltningen ikke an-
lægsbudgetterne. Det er derfor uklart om, der kan afsættes midler til et projekt af den karak-
ter. 

 
4. Der er forsat ønsker om at få flere tilflyttere til Vodskov samt, at sætte fokus på vækst om-

kring forretningslivet. Byenudviklingen er dog begrænset af motorvejen. Et byfornyelsesom-
råde mod vest er ikke attraktivt på grund af afstanden til forretningerne i centrum. Samrådet 
ønsker derfor at kende status på byudviklingsplanerne. De manglende planer bremses af 
eventuelle investorer. Der arbejdes p.t. på planer omkring Rema1000projektet og andre er-
hvervsgrunde i det nord østlige Vodskov. Byudviklingsplanerne for de 11 oplandsbyer afven-
ter dog en politisk prioritering. Der forventes en nærmere tidsramme for igangsætningen af 
prioriteringen i oktober, november.       

 
5. Efter renoveringen af Vodskovhallen forudser samrådet på øget social aktivitet i området og 

man belyser behovet for offentlig transport til stedet. Samrådet forslår, at bybussens vente-
tid ved Vodskov Kirke udnyttes til at udvide ruten forbi Vodskovhallen. Umiddelbart er de 
mindre veje omkring hallen ikke egnet til bybuskørsel, det undersøges dog om der kan fin-
des en løsning eventuelt ved brug af minnibusser.  

 

6. Evt.: Jens Hammer (Borgmesterens Forvaltning) støtter op omkring forvandlingen af vand-
tårn til udsigtstårn i Hammer Bakker. Dog har forvaltningen ikke mulighed for at finansiere 
projektet. Samrådet (Erik Sørensen beta-erik@stofanet.dk , 98293956 / 21704611) arbejder vi-
dere med muligheden for finansiering gennem Lyons Club.     
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7. Evt.: til orientering: Dansk Botanisk som ejer størstedelen af habitatområdet i Hammer Bak-
ker ønsker af fælde nåletræsplantagen for at konvertere arealerne til hede og lysåbne over-
drev. I den forbindelse har Aalborg Kommune vurderet, at aktiviteterne ikke kræver en VVM-
redegørelse. Den manglende redegørelse er blevet påklaget af områdets interessenter i den 
opfattelse, at kommunen handlede uden videre dialog med grundejeren og dennes hensigter. 
Tiltaget sker dog helt i overensstemmelse med grundejerens ønsker og klagen p.t. er trukket 
tilbage. 
Der fortages renafdrift på ca. 15 ha. nåletræsplantage, bøgeskoven forbliver urørt, enkelte 
overstandere efterlades for at sikre stormfald. Projektet medfører store forandringer. Alle til-
tagene vil bidrage væsentligt til målsætningen af natura2000direktiverne. Interesserede er 
velkommen til at kontakte Dansk Botanisk Forening eller Park & Natur herunder Svend Klit-
gaard Lassen 2520 2435.         

 


