
Referat af Landsbyløft d. 30. april 2013 

 

Konsulent:   Pia Eriksen, bæredygtig udvikling 

Fællesspisning:   mere end 80 mennesker på Ellidshøj Skole. 

Indledning:  v/ Pia Eriksen herunder en kort personlig fortælling. 

Hvad, hvor, hvorfor og hvornår? 

 

Pia fortæller aftenens dagsorden: 

 Fællesspisning 

 Kort fortælling om og af Pia og landsbyløft 

 Multibanen v/ Jørgen  

 Diverse projekter i byen 

 Samarbejdsmøde med EIF v/ Jørgen 

 Evt. 

 Afslutning v/ Pia 

Kort præsentation af arbejdsgruppen v/ Pia:  

 Diana Paarmann, Steen Jessen, Jørgen T. Olsen, Mette Nødskov, Rikke Thiemer 

Multibanen v/ Jørgen: 

 Fortæller om banen, ønsker og planlægning. Viser tegning over banen med dens 21x13 meter,  

 2 hockeymål, 2 basketmål, 2 fodbolds/håndboldsmål samt tribune. 

 Byggetilladelse er endelig på plads og alt er ok. 

 TRESS A/S og Fjordbak Byg pris 400.000 kr. 

 Næste skridt er at vi mødes med bygherrer og planlægger 1. spadestik.  

 Indvielse: ca. August 

 Vedligeholdelse: Borgerforeningens pligt at vedligeholde banen, men stort set vedligeholdelsesfri.  

 Spørgsmål fra borger ang. støj. Alle sider er lavet af Lærketræ, som er meget støjsvage. 

Diverse projekter i byen: 

 40 km/t zone fra starten af Doktorparken til Ny Skolevej. Er p.t. hos Politiet, venter afgjort i juli. 

 Banedanmark ang. bro (2014/2015) 

o Pia viser foto af kommende bro samt placering.  

o Kantbaner til cyklister 

o Lys ved kreaturtunnel v/ Doktorparken 



o Kreaturtunnel ønskes moderniseret 

o Anlægsloven er gældende for broprojekt. 

 Ellehøjen 

o Infotavle ved højen 

o Oprydning af buske og krat ved højen 

o Anden beplantning samt grønt skjul til Elskab. 

o Ønsker matrikelmarkering om højen. 

 Præstehaven 

o Borde og bænke i lysningen i skoven 

o Banedanmark sætter hegn langs bane ved Præstehaven 

o Tegning laves af Maja Dittmann (praktikant ved Aalborg kommune) 

 Kirkepladsen 

o Hele græsplænen slås 2-3 gange om året. (uge før byfest primo juni) 

o Borde og bænke på en stenterrasse. 

 Glascontainer: 

o Alle skal enige om placering, så bliver den sat på plads. Gerne på Apotervej ved pumpehus. 

 DSB-trekanter: 

o Ved indkørsel til Holmgaardsvej fra Mjels Brovej lige efter banen, er der 2 grønne trekanter, 

som trænger til at blive moderniseret. De ejes af DSB og vi får Maja (praktikanten) til at 

tage jordprøver, så vi kan få ryddet det eksisterende grønt og få nyt græs samt træer. 

 Oprensning af Sø:  

o Penge fra ” oprensning af landsbykær”   

o Søen oprenses til efteråret. 

 Hundeskov: 

o Rekreativt område med sø i samarbejde med EIF´s arealer. 

o Tilladelse skal søges 

o Ellers vil det nye bro-område ved sø være en oplagt mulighed. 

o Skal indhegnes. 

 Træbeplantning: 

o Træbeplantning langs Ellidshøjvej 

o Kort vises med placering 

o Pga. indkørsler og andet, fik borgere mulighed for at kommentere træbeplantning. 

 Evt.:  

o Diskussion om placering af glascontainer:  

 Nord for pumpehus er ikke ok med Verner, som slåer græsset. 

 Syd for pumpehus er nok det bedste sted. 

 Forslag var at placere den ved kroen. 

o Kreaturtunnel: 

 Ønskes anden belægning i tunnelen  

 Evt en asfalt vej eller stenmelsvej fra Ellidshøjvej ned til og igennem tunnel hen til 

Holmgaardsvej. 

 Ønskes belysning samme rute. 



Samarbejdsmøde med EIF v/ Jørgen: 

 Mulighed for forsamlingshus 

 (EIF har fået nyt og flot moderne køkken) 

 Fællesmøde med EIF og BF 

 Hvad kan vi hjælpe hinanden med?  

 Hvordan får vi borgerne råbt op? 

 Hvor kan man søge tilskud til Forsamlingshus? 

 Godt møde og vi mødes igen hos EIF til fortsat samarbejde. 

Evt: 

 Brug af skole til forskellige formål dog ikke private fester. 

Afslutning ved Pia: 

 Borgere kunne stille spørgsmål til de forskellige i arbejdsgruppen, Pia samt Maja. 

 Stort bifald til arbejdsgruppen og roser   

 

Takker for god ro og orden  

 


