
Borgermøde om Landsbyløft
Torsdag d. 19. april 2012 kl. 18.00

Ellidshøj Skole

  Program:

  Kl. 18.00: Stående buffet, let traktement
! ! v/ Madholdet og Borgerforeningen
!   ! Du kan godt blive mæt - især hvis du tilmelder dig.

  Kl. 18.30: Borgermødet starter

!         Velkomst
! !   v/ rådmand Thomas Kastrup-Larsen

!         Baggrund og ramme for projektet
! !   v/ Sara Vogelsang Gallop, Sundhed og Bæredygtig Udvikling

!         Ellidshøjs muligheder og nuværende idéer
! !   v/ Steen Jessen, Ellidshøj Borgerforening

!         Gruppearbejde
! !   Hvad vil gøre en forskel for Ellidshøj?

!         Fælles opsamling og afrunding
! !   v/ Sara og Steen

  Senest 21.00:  Borgermødet slutter

  Tilmelding:
  Tilmelding til borgermødet er ikke påtvunget, men af hensyn til madindkøb og  
  opsætning af borde/stole skal vi helst have lidt at gå efter - senest d. 17/4:

  Mette Nødskov: ! 40 75 97 25 - noedskov@kabelmail.dk
  Steen Jessen:!! 61 71 46 06 - antfarm@mail.dk

Landsbyløft
Ellidshøj

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og 
arbejdsgruppen i Ellidshøj indbyder til borgermøde:

Torsdag d. 19. april kl. 18.00 på Ellidshøj Skole

Læs mere om baggrunden for projektet og de muligheder, du som
borger i Ellidshøj har for at gøre dine idéer og meninger gældende...
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Landsbyløft i Ellidshøj
Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU) i Aalborg 
Kommune har tildelt Ellidshøj en pose penge og nogle muligheder for at 
give vores lokalsamfund et tiltrængt løft. Erfaringer med sådanne 
projekter viser, at de rette projekter og de rette løsninger skal findes i de 
lokale idéer og initiativer. Der blev sidste år lavet forarbejde og nedsat en 
lokal arbejdsgruppe til projektet, og nu hvor Banedanmark har lagt sig 
fast på en ny føring af Mjels Brovej over jernbanen, kan projekt landsby-
løft for alvor komme i gang.

Lad os flytte fokus
Ejendomsmæglerne river sig i håret, når de skal sælge boliger her i byen, 
for alle købere er jo bevidste om, at fjernvarmen er for dyr i Ellidshøj, der 
er intet trinbræt på nærbanen, og der er ingen butikker i Ellidshøj.
Ovenstående er alle byens borgere jo klar over, men det skal ikke hindre 
os i at blive kendt for noget andet. Ellidshøj ligger fantastisk placeret lige 
ved motorvejen - uden at være generet af den. Vi har Nordjyllands bedste 
indkøbsmuligheder i City Syd, Svenstrup  og Støvring. Vi har en lille skole, 
hvor børnene kan færdes trygt og opleve et nærvær, man i andre skoler 
kun drømmer om. Vi kan komme hinanden ved og have et naboskab, 
man aldrig vil finde i storbyen. Vi har skove, enge og marker, man andre 
steder betaler i dyre domme for at have omkring sig - og i Ellidshøj har vi 
flere levn fra fortiden, som kun de lokale kender til.
Det hele handler om at flytte fokus og tænke lidt nærmere over de gode 
og i flere tilfælde unikke ting, vi har i vores lokalsamfund.
Se mulighederne - de er der, hvis vi vil...

Hvad kunne vi godt bruge i Ellidshøj?
Tjaeh... vi kunne godt bruge flere tiltag for ungdommen, flere gevinster i 
banko, flere tilflyttere end fraflyttere, flottere blomster, hundeskov, 
naborengøring, koncerter, bedre vejr og billigere biler... eller også har vi 
en mørk strækning eller en lidt for kedelig plet et par steder i byen.
Ellidshøj kan blive til det, vi kan ønske os... men de billige biler bliver 
det nok ikke til. Faktisk har byen mest brug for dig, dine tanker og 
ønsker - og din interesse i de omgivelser, du bor i.

Projektets ramme og tidsplan
Der er afsat 1 million kr. til landsbyløft i Ellidshøj. Midlerne skal være 
brugt og projekterne igangsat inden udgangen af 2013. Landsbyløft i 
Ellidshøj indeholder også muligheder for at søge midler andetsteds, 
f.eks. diverse puljer til anlæg, aktiviteter, natur, friluftsliv m.m. Det 
betyder, at ikke alle dele af projektet nødvendigvis skal betales af den 
million, der er afsat. Dele af projektet kan evt. handle om samarbejde 
mellem borgerne i forhold til vedligehold eller lignende.
Via borgermødet i Ellidshøj og det efterfølgende samarbejde mellem 
arbejdsgruppen og forvaltningen skal projektidéerne konkretiseres og 
prioriteres.
Arbejdsgruppen mødes onsdag d. 2. maj for at samle op  på idéerne fra 
borgermødet, og her prioriteres projekterne.

Hvor langt kan man komme for en million?
En million er hurtigt brugt, hvis vi vil betale os fra det hele. Hvis vi 
derimod står sammen om at forandre vores fælles omgivelser, rækker 
pengene længere. Som nævnt kan der søges midler i diverse fonde, og 
så har vi jo en god tradition for at hjælpe hinanden her i byen.
Lad os vise hinanden, hvad vi i Ellidshøj kan præstere med en hånds-
rækning på en god million kr.


