
 

 

Samrådsmøde onsdag den 2. juni 2021 – første fysiske møde efter corona 

 

 
Deltagere: Peter Lindholt, Erling Larsen, Erik Sørensen, Inge Beltoft-Andersen,  
Kai Korsgaard, Finn Rasmussen, Ole Wæhrens og Jytte Laden Nielsen 
 
Afbud: Ann Held, Tage Kragbak og Knud Larsen   
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt med tilføjelse af punkt 3B – principiel holdning til cykelsti Vodskov-Vestbjerg 
plus eventuelle økonomiske beslutninger afledt af punkt 4: Indsatsområder. 
 
2. Siden sidst: 
En arbejdsgruppe bestående af to repræsentanter for beboere på Vodskovvej, en 
repræsentant for Polar Seafood plus Peter Lindholt som konfliktmægler foreslår, at 
kommunen fjerner pavesmart belægningen fire steder Vodskovvej på grund af den 
generende støj og rystelser i nogle af husene.  
Samrådet tager indstillingen til efterretning og håber, at bumpene i begge ender af 
Vodskovvej, de nye plantefyldte chikaner og de nyopsatte tavler med påbud om maksimalt 
40 km/t på strækningen, er nok til at sænke hastigheden til de højst 40 km/t.    
 
3. Trafikafvikling i Vodskov: 
Samrådet har sendt byrådet et brev, der argumenterer for at fremme den omfartsvej, som 
der ifølge byudviklingsplanen er afsat plads til, men p.t. ingen penge til. Se brev. 
  
Desuden vedtog samrådet at spørge kommunen, om den har en trafikplan for byen.  
Det anser vi som bydende nødvendig med bl.a. den øgede trafik til institutionerne i 
Hammer Bakker, flere elever i skolen, det boligområder vest for Langbrokrovej, som p.t. 
opføres, og de forventede flere besøgende til de naturgenoprettede Hammer Bakker.  
 
På ide-planet var der umiddelbart stemning for et stop for tunge køretøjer uden ærinde på 
Vodskovvej og Kirkevej. Spørgsmålet genoptages når vi ved, om der eksisterer en trafikplan 
for byen.  
Kai Korsgård formulerer brevet til rådmand Hans Henrik Henriksen.  
 
3 B. Cykelsti Vodskov-Vestbjerg: 
Skolevejs-vurderingen lyder, at vejen mellem Vodskov og Vestbjerg er farlig for alle 
klassetrin, oplyste formand Peter Lindholt.  
Fra henholdsvis Vestbjerg og Vodskov er påpeget, at såvel FDF spejderhytten som 



”kælkebakkerne” Agdrups bakker ligger på skovsiden af Tingvej.  
Samrådet slog fast, at det ikke blander sig i, hvordan Aalborg Kommune konkret udformer 
ansøgningen til den statslige cykelsti pulje. Ansøgningsfristen er p.t. 17. juni 2021.   
 
4. Indsatsområder: 
Delte os i to grupper, som summede et kvarters tid med følgende tilbagemeldinger:  
Grøn gruppe:  
a) Vilde blomster på arealet ved rundkørslen ind til Hammer Bakker. Dette er muligt da ny 
lodsejer er indstillet på at give samrådet lov til at så vilde blomster.  
b) Vilde blomster – som frøposer til Open By Night og med Aalborg Kommunes 
naturvejleder.  
c) Grøn transport: En ambition om at holde et offentligt møde inden for et lille års tid. 
 
Trafikgruppen: (Peter, Kai, Finn og Erik) 
a) Påpege over for kommunen, at det nu bliver nødvendigt med fortov mod fjordsiden fra 
Tingvej og til den nye bebyggelse Vodskov Enge. Ligeledes mangler der fortov på skovsiden 
ved ”lastbil” parkeringen. Begge dele inden for bygrænsen.  
b) Set i lyset af det nye erhvervsområde ved Bouet/Kvickly forekommer det endnu mere 
mærkværdigt at stykket mellem den gamle landevej og motorvejen ikke kan udlægges til 
erhvervsområde i Vodskov, når det nu er muligt i Bouet.  
Kommunen skal kontaktes med ny henvendelse.  
c) Omfartsvej og de nye boligområder vest og syd for Langbrokrovej 
d) Vejdirektoratet og frakørslen: hvordan får vi dæmpet hastigheden? 
e) Cykelveje i Vodskov 
 
5. Orienteringspunkter: 
   
Vodskov Kultur & Idrætscenter: Ny bestyrelse er valgt med Ann Held som formand og med 
Trine Vilsen som formand for repræsentantskabet.  
 

Vandtårnet: Erling Larsen oplyste, at det er lykkedes ham at få Nordea Fonden til at 
udsætte fristen for brug af den bevilgede million til 1. oktober 2022.  
Real Danias tilsagn udløber pt. 30. juni 2022.  
Næste trin: Afklaring med Aalborg Kommune om sam-søgning af restfinansieringen på en 
halv million kroner – eller om Vandtårnet er på helt egne hånd mht. at søge fondsmidler.  
 
Ren by – affaldsindsamling:  
Fire borgere meldte sig som naturens hjælpere og fjernede affald ved indfaldsvejene i ugen 
efter pinse. Heldigvis kunne tovholder Jytte Laden Nielsen konstatere, at mængderne er 
faldet støt siden første indsamling for godt fem år siden. Til gengæld kunne Vodskov Avis 
på mødedagen dokumentere, at en enkelt eller to borgere desværre har brugt boblerne til 
det sorterede affald ved Brugsens parkeringsplads til restaffald.  
Imod alle regler. Samrådet tager sagen op.  
 
 
 



6. Kommende møder:  
Næste møde den 17. august 
Indsatsområderne skal udvikles og konkretiseres.  
Der holdes på ny en summe-pause på godt et kvarter.  
IT-frivillig til hjemmesiden og til omlægning til underside på Rundt om Hammer Bakker. 
Gerne også en byredaktør til Rundt om HB hjemmesiden.   
 
7. Eventuelt: 
Intet.  
 

Referent Jytte Laden Nielsen, Vodskov den 7. juni 2021  


