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Nørholmegnens Samråd

Nyhedsbrev oktober 2019

Desværre er der ikke noget der tyder på, at Aalborg 
Kommune prioriterer cykelstier i vores lokalområde, 
hverken på budgettet for 2020 eller i den nye Land
distriktspolitik, der netop i disse uger er på vej til at blive 
vedtaget i Byrådet.

Dette faktum kan vi selvfølgelig vælge at acceptere og 
så stille os tilfredse med, at netop Nørholmsvej er den 
eneste større vej ud af Aalborg By, som ikke har en cykel
sti fra byskiltet og ud til nærmeste landsbyer. Vi kan også 
vælge at gå mere aktivt ind i at få etableret en cykelsti, 
selvfølgelig på en positiv og konstruktiv måde. 

Cykelsti på hele strækningen fra Aalborg til Klitgård?
I udgangspunktet har vi nogle gode argumenter – bl.a.:

 at trafiksikkerheden på alle indfaldsveje til Aalborg 
bør prioriteres over behagelighedprojekter for 
cyklis ter i Aalborg by 

 at der i vores område er en positiv boligtilvækst. Det 
gælder både på Nørholmsvej i Restrup Enge og i 
Nørholm

 at Nørholmsvej, uanset om man bor i Porsheden, 
Mellemholm, Klitgård eller Engene, er en skolevej 
både i forhold til Nørholm Skole, Gl. Hasseris Skole, 
Frejlev Skole og for de lidt ældre også vejen ind til 
ungdomsuddannelserne i Aalborg

 at vejen er en national og regional cykelrute, samt 
en del af den officielle cykelrute Aalborg Fjordland 

 at rigtig mange af kommunens borgere, som dyrker 
cykelmotion, benytter Nørholmsvej på daglig basis

 at landdistrikterne bør tilgodeses i forhold til trafik
sikkerhed på lige fod med Aalborg by

 at der er større sommerhusområder i Nørholm Skov 
og i Klitgård

 at Nørholmsvej er belastet af en del tung trafik fra 
landbruget

Hvad med trafiksikkerheden herfra? Cykelrute 12 med store huller. Nørholm Villavej
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For at sætte en proces i gang, med det sigte at påvirke 
byrådet til at prioritere en cykelsti og andre trafikregu
lerende initiativer på hele Nørholmsvej (senest på bud
gettet for 2021), har vi i Samrådet og Borgerforeningen 
taget initiativ til et borgermøde, som afholdes i 

Restrup Enge Forsamlingshus
Tirsdag d. 5. november kl. 19.00 

På mødet vil der komme et par oplæg og derefter vil der 
blive plads til debat og indlæg fra salen. Hvis stemnin
gen er til det, vil der blive iværksat en underskriftsind
samling. Den kan forhåbentlig resultere i, at vi kan over
række byrådet vores fælles ønske om cykelsti og andre 
trafiktiltag på hele strækningen fra Aalborg til Klitgård..

Vi vil selvfølgelig også invitere de folkevalgte politikere 
fra By  og Landskabsudvalget til at deltage i mødet.

Vi har i tidligere nyhedsbreve skrevet om fællesjorde 
og gangstier i Nørholm By. For bedst muligt at værne 
om disse arealer og stier har vi arrangeret en vandretur 
med Aalborg Kommunes Landskabsarkitekt Karen Luise 
Winther Høgsbro. Her vil der blive mulighed for at tage 
en snak om, hvordan vi bedst muligt sikrer beplantnin
gen og arealernes beståen. 

Nørholmere, der har matrikel som grænser op til fælles
jordene og gangstierne, opfordres til at være med på 
byvandringen. Så kan vi i fælleskab tage stilling til, hvor
dan arealerne bedst muligt vedligeholdes, uden det er til 
gene for nabomatriklerne og vejføringen mv.

Vi har til dette nyhedbrev vedlagt flere bilag med kort 
over fællesjorde, kommunale arealer og eksisterende 
gangstier. Her kan den enkelte grundejer se, om egen 
matrikel grænser op til fællesjorde eller gangstier mv.

Det skal understreges at arrangmentet d. 24. oktober 
ikke har til hensigt at vurdere på, hvordan arealerne 
tidligere har taget sig ud, men udelukkende vil være ori
enteret mod, hvordan vi fremadrettet kan værne bedst 
muligt om Nørholms grønne områder. 

Fællesjorde og gangstier i Nørholm By

Arrangementet finder sted d. 24. oktober kl. 16.oo – 18.oo. Vi starter ved fattighuset

Hanedamsvej med træer, der smukt lukker sig om vejen
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Lokalhistorisk forening  
indvier nye lokaler
Lokalhistorisk forening for Frejlev, Nørholm og Sønder
holm Sogne inviterer alle i lokalområdet til indvielse 
af nyt arkivlokale på Sønderholm skole. Invielsen sker 
i forbindelse med det årlige ”Åbne arkivarrangement” 
lørdag d. 9. november mellem kl. 14.00 og 17.00.

Den røde løber bliver rullet ud og forteltet slået op til 
kaffe og kage. Foreningen forventer stort rykind af inter
esserede i alle aldre.

Adressen er Stadionvej 2 i Sønderholm med indgang til 
arkivet via skolegården. Der er gode parkeringsmulighe
der ved skolen. 

Fakta og Links
Arkivets store samling er opbygget siden 1977, hvor 
en række personer med interesse for sognenes lokalhi
storie, tog initiativ til stiftelse af Lokalhistorisk Forening 
for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne.

Gennem årene har arkivet modtaget et utal af arkiva
lier, der næsten alle er registreret på Arkibas, et ITsy
stem, der gør det muligt at genfinde arkivalierne.  
Prøv selv på  
www.arkiv.dk og www.lokalarkivsonderholm.dk

Der er i sommerens løb blevet bygget broer på engene. 
Heldigvis er der ikke tale om motorvejsbroer, men nogle 
rigtig fine vandrebroer over vådområderne. En flok initi
ativrige folk fra sommerhusområdet  i Nørholm Skov har 
renoveret stien, så nu er den igen farbar og rigtig flot.

Vandresti fra Nørholm Skov til fjorden
Vil man gerne gå ruten langs fjorden og hen til Hølstien 
ved Nørholm, er det dog stadig en god idé at iføre sig 
gummistøvler.
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Planerne om at opbygge et område med en 
stor bålhytte og tilhørende shelter og toiletbyg
ning, der også skulle fungere som formidlings
center omkring fjordlandskabet, er desværre 
blevet skrinlagt.

Det har ikke været muligt at opnå økonomisk 
støtte fra de fonde vi har søgt og interessen for 
at fortsætte med fundraising er kølnet betrag
teligt hos initiativtagerne, efter det heller ikke 
er lykkedes at opnå en tilfredsstillende brugsaf
tale med de kommunale myndigheder. 

Vi havde i udgangspunktet forventet, at vi 
kunne være fælles om drift og vedligeholdelse, 
men Aalborg Kommune By og Landskabs
forvaltningen har ikke ønsket at indgå i dette 
samarbejde.

Det er endnu uafklaret om der i stedet bliver 
etableret et mindre projekt på Bavnshøj, evt. i 
form af borde / bænkesæt med tag over.

Oplevelses- og aktivitetsplatform på Bavnshøj opgives

Det er med stor stolthed og fornøjelse, at vi kan invitere til indvielse af Gårdens nye og 
idylliske rammer! Både frivillige og ansatte har knoklet for at skabe et nyt og menings-
fuldt sted for vores brugere, som vi åbnede dørene for den 6. august. 
Nu er det tid til at vise stedet frem for jer også:)

Program for dagen:

Kl. 11.00: Velkomst ved Jonas Jakobsen

Kl. 11.15: Tale ved Nuuradiin Hussein, Aalborg Byråd

Herefter: Fri udforskning af Gården og de skønne omgivelser

Dagen igennem byder vi på forfriskninger og både frivillige og ansatte vil være klar til at 

fortælle om hverdagen på Gården. 

Vi glæder os til at byde jer velkommen på  

Gården - Restrup Kærvej 65, 9240 Nibe

Gården 
FREDAG D. 4. OKTOBER KL.11-14

INDBYDELSE TIL INDVIELSE 
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Juletræ i Nørholm
Traditionen tro vil der også i år blive 
danset og sunget julesange om byens 
juletræ. 

Det sker når lysene på træet tændes 

lørdag den 30. november kl. 11.00

Aller er velkommen til at deltage i den
ne hyggelige tradition, som giver os 
en god anledning til at mødes en kort 
stund, inden den travle juletid for alvor 
sætter ind.

Nyhedsbrevet udgives af Nørholmegnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening

Ansvarshavende: Brian Dybsø

Redaktion:  Flemming Midtgaard

Layout:   Gitte Haggren

Stof til Nyhedsbrevet:  Send en mail til noerholmborgerforening@gmail.com

Distribution:  Udsendes elektronisk via medlemmernes mailadresser.

Opslag på opslagstavler i Nørholm Skov, Klitgård Fiskerleje og i Nørholm ved forsamlingshuset. 

I løbet af 2020 får Nørholm Sogn ny, 
moderne, arkitekttegnet præstegård på 
samme adresse og med stort set samme 
udsigtsplacering ift. Limfjorden, som 
den nuværende. Altså ved sognesalen 
på Nørholm Bygade 46, hundrede meter 
nordvest for vores fine kirke og kirke
gård. For at det kan blive muligt, nedri
ves den hidtidige præstegård, der er fra 
1974, umiddelbart efter nytår, hvorefter 
nybyggeriet hurtigt påbegyndes.

Interesserede kan læse meget mere om 
projektet ved at klikke på dette link:  
https://noerholmkirke.dk/m/blog/43427

Nørholm Sogn får flot, moderne præstegård i 2020
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Gangstier i Nørholm



7

©
 G

eo
D

an
m

ar
k



8

©
 G

eo
D

an
m

ar
k



9

©
 G

eo
D

an
m

ar
k



10

Jordstykke (skel) 

Jordstykke - skel

Kommunalt ejede jordstykker - A...

Kommunalt ejede jordstykker
uden arealtype

Brugsretsareal

Byens gade

Dige/Dæmning

Fælles drift

Fælles grusgrav

Fælles vanding

Fælleslod

Jernbane

Kanal

Kirkegård


