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Landdistriktspolitik i Aalborg Kommune

1. Driftsopgaver og krav om med-
finansiering ved etablering af 
faciliteter, skal ikke pålægges 
borgere i landdistrikterne i høje-
re grad, end det vil være tilfældet 
for borgerne i Aalborg by.

2. Vi ønsker en kraftig udbygning 
af cykelstier i landdistrikterne, 
især for at højne sikkerheden ved 
skolevejene. Desuden ønsker 
vi cykelstier på de regionale og 
lokale cykelruter i kommunen - 
eksempelvis ”Fjordruten”, som 
også er en regional cykelrute. 
(Nørholmsvej fra Aalborg til Klit-
gård / Nibevej)

3. Der bør i større udstrækning 
afsættes driftsmidler til de udvik-
lingsprojekter, der gennemføres i 
Landdistrikterne.

4. Genetablering af ordningen med 
”Landsbypedeller”. Landsbype-
dellerne skal i samarbejde med 
lokale borgere stå for vedligehol-
delse af fællesarealer mv. i lokal-
området.

5. Hvert af de 7 distrikter i land-
området skal have sin egen 
konsulent, der kan medvirke til 
udvikling i distriktet, understøt-
te fondsansøgninger og lokale 
samarbejder mv.

Flere og bedre vedligeholdte cykelstier langs 
fjorden mellem Aalborg og Nibe

Der skal inden udgangen af 2019 vedtages en ny landdi-
striktspolitik i Aalborg Kommune. Denne del af den kom-
munale politik, er forankret i Sundheds- og Kulturforvalt-
ningen, med Mads Duedahl som rådmand.

Forvaltningen har siden årsskiftet afholdt en del møder, 
med deltagelse af repræsentanter fra Samrådene i landdi-
strikterne og med deltagelse af bestyrelsen for ”Landsbyer-
ne i Aalborg Kommune” (LAK)

Her fra Nørholm har vi hver gang været repræsenteret af 
1 – 2 bestyrelsesmedlemmer fra borgerforeningen / samrå-
det. Da vi også har et bestyrelsesmedlem i LAK, er vi også 
repræsenteret denne vej rundt.

Vores prioriteringer i forhold til en kommende landdi-
striktspolitik for de kommende 4 år, er afstemt med LAK og 
afleveret på det seneste møde her i maj.

6. Fastholdelse af de nuværende 
puljer, hvorfra der kan søges 
midler, bl.a. til projekter, kunst og 
etablering/vedligeholdelse af for-
samlingshuse og kulturhuse mv. 
I den nuværende politik er der 
krav om 25 % selvfinansiering 
ved ansøgning til forsamlingshu-
se. Dette krav om selvfinansie-
ring ønsker vi fjernet. 

8. Vi ønsker også at Aalborg Kom-
mune sikre, at en del af nybyg-
geriet i almennyttige boliger 
bliver placeret i landdistrikterne. 
Dette vil sikre tilflytningen, som 
dermed også kan understøtte 
skolerne og børnepasningen i 
landdistrikterne.

Vores bidrag består af følgende hovedpunkter:



Der er sikkert en del af de ældre 
Nørholmere, der kan huske hvor der 
er fællesjord og fælles gangstier i 
Nørholm. En del af stierne, som også 
blev kaldt for poststier, er for længst 
væk, men der er stadig en del tilba-
ge, måske kender man den smukke 
sti, der går fra Hanedamsvej over 
Dejgårdsvej til Villavej. 

Også større og mindre områder med 
fællesjord findes forskellige steder 
i Nørholm – eksempelvis området 
ved Bredkilde nord for Fattighuset, 
skråningen ved nedlagt branddam 
på Hanedamsvej og i øvrigt flere 
områder langs Hanedamsvej, samt 
legepladsområdet ved kirken.

I ”Grønt udvalg” der er nedsat i Bor-
gerforeningens regi, arbejder vi bl.a. 
med at få tilsået nogle af fællesare-
alerne. Dette arbejde sker i samar-
bejde med Park- og Natur Aalborg 
Kommune.

Ved fællesarealerne er der flere ste-
der fredede træer og selve området 
kan også enkelte steder være under-
lagt naturbeskyttelses regler.

I Borgerforeningen har vi derfor 
planer om at få fællesjorden og 
gangstierne tydeliggjort ved hjælp 
af et bykort. Vi vil efterfølgende 
gå i dialog med de beboere, som 
har en matrikel, der grænser op til 
fællesarealerne og gangstierne, for 
derigennem at få beskrevet, hvordan 
arealerne fremover kan beskyttes og 
vedligeholdes.

Fællesjord og gangstier i Nørholm By

En smuk fælles gangsti klædt i grønt

”Bjørnedag” og Fjordfesten
Lørdag d. 17. august afholdes fællesarrangementet Bjørnedag og Fjordfesten. 

Arrangementet i denne form blev første gang gennemført med rigtig god opbakning sidste år. 

Mon ikke der kommer mere om denne event på www.borgernyt.dk og på facebook.  



Børnedyrskue i Nørholm  
d. 15. juni kl. 09.30 – 13.00
Børnedyrskuet finder sted på Nørholm Skole og åbningsta-
len bliver holdt af Henrik Nielsen, der er skoleleder på skolen.

Dagen byder på dyrskue, kagekonkurrence og mange sjove 
aktiviteter. Der vil også være boder med mad og drikke. 

Kagerne, der er med i konkurrencen, vil efterfølgende tilfalde 
dyrskuet og sælges i kageboden.

Dyrene, der skal deltage, skal være på pladsen kl. 09.15 og 
stå klar til åbningen kl. 09.30.   
Der må ikke medtages klovbærende og syge dyr.

Læs mere om børnedyrskuet på Facebook eller hjemmesiden 
www.borgernyt.dk

Skt. Hans aften i Nørholm
Borgerforeningen afholder i samarbejde med For-
eningen for Fattighuset Sct. Hans aften d. 23. juni 
ved Fattighuset, Hanedamsvej i Nørholm. 

Traditionen tro, vil der fra kl. 19.00 være et lille 
snobrødsbål til børnene og efter båltalen, som i 
år holdes af en lokal ildsjæl, tændes det store bål 
kl. 20.00.

Der kan selvfølgelig købes øl og vand mm. på plad-
sen. Et eventuel overskud går til Foreningen for 
Fattighuset.
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