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1.

Teknik- og Miljøudvalgets møde med Landsbyudvalget.
Udvalget ønsker foreningernes ønsker og kommentarer til, hvad udvalget skal prioritere det
kommende år indenfor udvalgets ressortområde.
.

Velkomst ved Uffe Bro. Kort orientering om formål med møde, oplæg til at komme med ønsker, forbedringer
mv., som efterfølgende kan komme med til behandling i budgetlægningen
Landsbyudvalget nævner, at stier – Nibe-Hvalpsund og Himmerlandstien - er meget bløde og fyldt med ukrudt.
Ikke nemme at færdes på. Det har været et problem gennem hele vinteren, og ikke kun nu hvor der er kommet
meget nedbør. Asfaltbelægningen på Nibe-Hvalpsund stien er dårlig.
Vedligeholdelse af tomme grunde i landsbyerne. De gror til. Sender et meget dårligt signal om byerne.
Børge bemærker, at det også er affald på grundene, som er meget skæmmende. Ikke kun græsklipningen.
Heidi: Buske og træer ikke fjernet på tom grund (hjørnet af Nørregade- Stadionvej, Østrup). Ville være nemmere
at slå græsset, hvis buske og træer var fjernet. Det kan evt. være en ide at ligge noget af arealet til vejareal.
Har undersøgt en evt. brugsaftale omkring grunden.
Rasmus: Vil gerne have en dialog omkring vedligeholdelsen, hvis foreningen kan bruge grunden.
Ole bemærker, at der eventuelt kan laves en aftale omkring vedligeholdelse af grundene. Lave en generel aftale
med borgerforeningerne. Brugsaftaler, kan måske aftales gennem Landsbyudvalget.
Heidi: App - Borger-tip. Den er svær at bruge. Mere omtale og PR af den, så flere bliver opmærksom på at
bruge den.
Gerda: Brønddæksler – overfor Simested Kro, Boldrupvej. Ligger og klapper.
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Asger: Hvordan er kontaktoplysninger til kommunen og Forsyningen. Er de nemt tilgængelige? Kan være
svære at finde fx i weekenden.
Heidi spørger om der er udviklingsplaner for Landsbyerne – er de på hjemmesiden?? Findes de??
Uffe: Laves ikke i Teknisk forvaltning. Det hører under Økonomiudvalget. Kunne være et oplæg fra
Landsbyudvalget om at lave planer for konkrete byer. Vi skal nok søge for at bringe det videre.
Kom med beskrivelse af indhold, pejlemærker, stikord osv.
Heidi Er der en klokeringsplan?
Uffe: Pt. arbejdes der med spildevandsplan for sommerhusområderne. Der er en spildevandsplan, som blev
godkendt for år tilbage.
Flemming fortæller, at der er en gældende spildevandsplan på hjemmesiden. Heri er der også en overordnet
tidsplan.
Børge nævner, at byerne gerne vil vide det i god tid, inden kloakarbejdet går i gang.
Heidi: Når der har været udført gravearbejde i byerne fx bredbånd. Hvem foretager efterfølgende skøn og
eftersyn af arbejdet fx fortove ?
Uffe svarer, at det er kommunen, som skal efterse arbejdet.
Rasmus: Kommunen har et fortovs hold, som skifter fliser. Send besked ind. Kan være svært, da skader ofte
sker lang tid efter arbejdet er afsluttet.
Anders nævner, at der er en plan for opretning af fortovsfliser.
Asger spørger til, om der er der en grænse for, hvor skæv fortorvet må være ? antal cm ?
Heidi spørger til, om der er en status på mødet afholdt i Hornum omkring ”et arrangement – en ansøgning” ?
Uffe: Kan ikke give en status. Men målet er at få samlet ansøgningerne.
Niels: Når der er arrangementer, som gentages hvert år – kan det være en ide, at der måske søges for 2 eller 3
år ad gangen. Det arbejdes der med. Vanskeligt at få politi og beredskab med. Ikke afklaret endnu.
Heidi nævner, at det er svært at søge byggetilladelser. Hvis en forening skal bygge fx shelter, skal der stadig
sendes 3 ansøgninger ind og betales for 3. Kan vi ikke bare søge på en? Flere ting på samme matrikel, der skal
søges til hver enkelt ting. Kan der laves en projektgodkendelse, som omfatter flere ting.
Flemming bemærker, at det ikke er smart. Men vi kan ikke umiddelbart ændre det.
Børge nævner, at det er mange penge for en lille forening – med byggesagsgebyr til fx 3 ansøgninger.
Ole: Vi undersøger, om det kan ændres.
Anne Marie spørger til om der er en plan for cykelstier – hvor meget er afsat årligt?
Uffe: Der er afsat penge til trafiksikkerhed – altså ikke kun cykelstier. Den 1. april har Teknik og Miljøudvalget
temamøde omkring cykelstier, gennemgang af hele området. Udfra det vil vi forsøge at få en pulje afsat til
cykelstier i budget 2020.
Der er pt ønske om ca 100 km. cykelstier, så det vil blive en prioritering.
Vedrørende gangstier – forvaltningen går i gang med at udarbejde en Natur- og Friluftspolitik, hvor stierne
indgår.
Asger spørger til om der bliver borgerinddragelse i arbejdet med udarbejdelse af politikken
Flemming: Ja, Grønt Råd bliver inddraget. Interessenter vil blive samlet bredt.
Uffe opfordrer til at Landsbyudvalget sender oplysninger og ideer til forvaltningen omkring stier såvel nye om
vedligeholdelse af eksistrende.
Børge nævner at der mangler stiforbindelse mellem Hestbækvej og Risgaarde, så det er muligt at fortsætte til
Ertebølle uden at man skal ud på Løgstørvej.
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