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Nørholm og omegns Borgerforening / Nørholmegnens 
Samråd, var initiativtager til et borgermøde d. 5. novem-
ber i Restrup Enge Forsamlingshus. Temaet for mødet var 
manglende trafiksikkerhed og tryghed på Nørholmsvej. 

Der mødet 44 borgere op ved borgermødet og efter 
oplæg fra Borgerforeningen og Cyklistforbundet, var det 
et entydig budskab forsamlingen kunne videregive til 
arrangørerne. Vi ønsker, at trafiksikkerheden på hele Nør-
holmsvej bliver forbedret, hvilket blev understøttet af 
en efterfølgende underskriftsindsamling, hvor omkring 
270 borgere har støttet op om øget trafiksikkerhed. En 
kæmpestor tak til alle jer, der har bidraget med jeres un-
derskrift.

På baggrund af borgermødet og med det mandat som 
underskriftsindsamlingen har givet, skal repræsentanter 
fra bestyrelsen til møde med By- og Landskabsforvalt-
ningen og Rådmand Hans Henrik Henriksen onsdag 

d. 15. januar. Her får vi lejlighed til at aflevere de indsam-
lede underskrifter og alle de meget fine kommentarer, 
der er vedlagt.

Vi vil naturligvis også fremlægge vores ønske om cykelsti 
på hele Nørholmsvej, fra Under Lien til Klitgård. Men da 
dette ønske efter al sandsynlighed ikke vil kunne op-
fyldes inden for en rimelig tidshorisont, vil vi også have 
andre konkrete forslag om øget trafiksikkerhed med til 
mødet. Her vil vi tage udgangspunkt i de forslag, der 
kom frem på det afholdte borgermøde.

Du kan følge med i sagen via de kommende nyhedsbre-
ve, der udsendes elektronisk til alle medlemmer. Du kan 
også orientere dig om nyheder på hjemmesiden  
www.borgernyt.dk

Trafiksikkerhed og tryghed på hele Nørholmsvej 
- Fra Aalborg til Klitgård



Teksten på plakaten opfordrer os alle til at tage en pose med 
på vores gåture og opsamle det affald vi ser undervejs.

Det er børnene fra Miljørådet på Nørholm Skole, der har lavet 
den fine plakat. Hvor er det fint, at vores børn tager ansvar 
for naturen og miljøet og det er et stærkt budskab, der ligger 
bag deres opfordring – det var selvfølgelig endnu bedre, hvis 
vi alle undlod at smide affald i naturen.

Nørholm skole har lige modtaget det grønne flag, for deres 
arbejde med affald. 

Skolen har dannet det før omtalte Miljøråd, der består af en 
gruppe børn og voksne på skolen.

”Vi holder jævnligt møde, hvor vi bl.a. beslutter, hvad skolens 
tema skal være for det kommende år, hvordan det går med 
temaet. Vi sætter også nye tiltag i gang, så de fleste børn på 
skolen og i børnehaven bliver involveret i temaet i løbet af 
året”, fortæller pædagog Anne Lis Ilsøe Gjelstrup Riis.

Der er etableret nye affaldsspande på hele skolen og i bør-
nehaven så vi kan sortere papir, plast/metal. Vi har fået en 
kompostbeholder, så vi kan kompostere, når vi laver mad og 
arbejder i skolehaven. 

Derudover var hele skolen og børnehaven med  til den store 
affaldsindsamling i 2019. Det gjorde, at børnene blev endnu 
mere skarpe til at se det skidt, der ligger i naturen. De spotter 
det med det samme, når vi går tur og er gode til at samle op, 
siger Anne Lis Ilsøe Gjelstrup Riis.

Opsamling af affald på gåturen i lokalområdet
For nylig kom der en fin ny plakat i opslagstavlen ved Nørholm Forsamlingshus



Baggrund
Grønt udvalg, der er nedsat i regi af Nørholm og omegns 
Borgerforening, havde inviteret landskabsarkitekt Karen 
Luise Høgsbro, der er ansat i Park og Natur i Aalborg 
Kommune, til en gåtur i Nørholm. Formålet var, at inte-
resserede kunne få en større indsigt i vigtigheden af, at 
bevare de unikke beplantede arealer i Nørholm.

Ifølge Lokalplanen for Nørholm er stort set alle større 
træer på fællesjorder bevaringsværdige og de må derfor 
ikke fældes uden forudgående accept fra Park og Natur i 
Aalborg Kommune.

Indtryk fra gåturen
Det meste af fællesjorden ligger langs med Hanedams-
vej og ved arealet langs med den østlige kirkegårdsmur 
og ved legepladsen overfor.

Flere steder langs Hanedamsvej er der synlige tegn på, 
at træer er blevet skåret ned eller fældet for at skabe 
udsigt til bagvedlæggende beboelser. Dette er ikke i 
overensstemmelse med Lokalplanen og vi fik en god 
vejledning om, hvordan vi kan reetablere beplantningen, 
uden det blev til gene for bagvedliggende boliger.

Der er også syge træer som helt burde fjernes, da der 
er fare for, at de vil vælte ud over vejen. Også i disse til-
fælde skal vi være opmærksomme på, at dette skal af-
stemmes med Park og Natur og at der efterfølgende skal 
tilplantes med nye træer. 

Bliver der fældet træer, skal der ryddes og gøres plads til 
den nye beplantning, hvilket konkret betyder at fældede 
træer skal bortskaffes.

Enkelte steder er der plantet ligusterhæk, hvilket ikke er 
i overensstemmelse med lokalplanen, men måske der 
foran kan plantes mindre træer i vejrabatten.

Karen Luise kom med flere forslag til hvilke træsorter, vi 
med fordel kan plante, alt efter om vi ønsker høje træer 
med trækrone højt oppe, eller vi vil have bevoksning i 
lavere højde, som man kan bevare udsigten henover og 
som ikke ville give generende skygge.

Store træer kan eksempelvis være bøg, ask og pil. Mindre 
træer kunne være røn, hyld og hvidtjørn, men også mira-
belle, skovæble og bærbuske kan med fordel plantes til 
dække for bagvedliggende kultiverede grunde.

Konkret ved skråningen, hvor der tidligere var en brand-
dam, kan man plante mindre klynger af mirabelle og 
andre frugttræer, træer som er lavere af vækst og som 
kan gavne insekter og fuglelivet i området, men som 
ikke skygger for lys og sol.

Skråningen bliver i øvrigt tilsået med en blanding af ved-
blivende vilde blomster.
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Bevaring af træer og beplantninger 

Enkelttræer

I Nørholm Landsby findes en række store, gamle træer, 
som det er væsentligt at bevare pga. deres særlige karak-
ter. Derfor fastsættes i lokalplanen, at disse træer ikke 
må fældes uden kommunens tilladelse. Såfremt et træ 

Arrangeret gåtur ved Nørholm fællesjorde 24. oktober 2019

Træ der bør fældes inden det vælter. 
Måske en opgave for ”Grønt udvalg”?



tillades fældet, er det sandsynligt, at det vil blive krævet, 
at der skal plantes et nyt på samme sted. 

I tilfælde af, at et træ er blevet for gammelt og er ved at 
gå ud eller er i risiko for at vælte, kan kommunen og eje-
ren aftale, hvad der skal ske med træet. 

I nogle områder af Nørholm findes sammenhængende 
læbeplantning eller bevoksning, der er med til at dele 
landsbyen op i mindre områder eller markere skel eller 
overgange mellem forskellige dele af landsbyen. 

Sådanne beplantninger anses også for bevaringsværdi-
ge og er optaget i lokalplanen som beplantninger, der 
ved beskæring, pleje og nyplantning skal opretholdes 
som hegn eller læbeplantninger. 

Grønne tunneler 
Flere steder i landsbyen er veje og gader tæt omsluttet 
af træer og beplantninger langs skel, så vejen forløber 
i en slags grøn tunnel. Disse helt specielle landsbyele-
menter ønskes bevaret. Som følge heraf skal disse træer 
og buske også plejes og beskæres, evt. genplantes, så 
virkningen opretholdes. 

Det vil dog være tilladt at tynde i disse hegn eller at lave 
mindre og begrænsede huller for at bevare en udsigts-
mulighed fra de højere liggende gårde over engene og 
fjorden. 

Park og Natur vil være behjælpelig med en udtyndings-
plan på stedet.

Gåtur langs Nørholm Villavej
Skelbeplantningen på Nørholm Villavej, og i det nye 
boligområde øst herfor, bærer aktuelt præg af at være 
et traditionelt parcelhusområde, hvor der flere steder 
er plantet kultiverede/klippede hække, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med lokalplanen.

Andre steder i Nørholm og langs Nørholm Villavej, er der 
også etableret egentlige klippede hække, men disse er 
formentlig plantet inden den eksisterende lokalplan blev 
vedtaget.
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7.3 Hegn 

Hegn i skel må kun etableres som levende hegn af buske 
og mindre træer. 

Plantning af hegn skal ske med stedtypiske arter som 

tjørn, syren, hyld, røn, slåen, hæg, mirabel, æblerose 
o.lign. 

For at opretholde det specielle landsbymiljø ønskes ikke 
etableret egentlige klippede hække, som de kendes i par-
celhusområder.

Gåtur ad ”Kærlighedsstien”
Det er helt unikt for Nørholm, at der på kryds og tværs af 
bebyggelsen findes stier mellem gårdene, bag kirken og 
andre steder mellem husene.  Stierne er vigtige i forhold 
til at børn kan færdes trafiksikkert rundt i byen.

Én af disse stier er ”Kærlighedsstien”. Den løber fra 
Nørholm Bygade 5 bag om bebyggelsen, helt frem til 
Nørholm Bygade 23. Stien er flere steder beplantet på 
begge sider med krat, buske og hyld. Dette ønskes be-
varet og bør beskæres på en måde der gør, at det ikke 
kommer til at fremstå kultiveret.

Desværre er den tidligere kratbevoksningen langs en del 
af den opdyrkede mark på sydsiden af stien blevet fjer-
net. Her kan man med fordel tilplante med tilsvarende 
træer og buske, som findes flere steder i stiforløbet.
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Vej- og stiforhold. Landsbyens gader er overvejende selv-
groede jord- og grusveje, der er opstået netop der, hvor 
der var behov for dem. 

Flere af disse veje er hverken udskilt i matriklen eller 
udlagt som private fællesveje, selv om de fungerer som 
sådanne.

Serviceoplysninger
Ønsker man at fælde træer eller ændre i beplantningen 
i Nørholm skal man forinden kontakte myndighederne 
herom.

Man kan finde kontaktformular her: https://www.
aalborg.dk/kontakt/kontakt-kommunen?cid=4688&-
nid=1259

Eller man kan kontakte Nørholm og omegns Borgerfor-
ening og søge hjælp til dialog med kommunen:

noerholmborgerforening@gmail.com



Dit Lort Mit Show
Teater Nordkraft rykker til Nørholm forsamlingshus. 
Tag din nabo under armen og oplev professionelt 
teater i forsamlingshuset den 7. marts kl. 16. Fore-
stillingen Dit Lort Mit Show er som skrevet til Nør-
holm - og som et hyldestkvad til Nørholm Guld. 

Dit Lort Mit Show er en poetisk og varm undersø-
gelse af de små og store verdener der dukker frem, 
hvis man dykker ned i historierne om de genstande 
der er til salg i Den Blå Avis og Gul&Gratis.

Den Blå Avis og Gul&Gratis er magiske steder, hvor 
mennesker og ting mødes, skilles, byttes, sælges, 
købes og foræres.

Én gammel kvindes ragelse er en ung piges skat, og 
én mands nybyggede garage fyldes op af en anden 
mands tvangsauktion, men hvad fortæller tingene 
om de mennesker som sælger dem?

I denne forestilling forfølger vi ting og sager til salg 
i Aalborg og omegn. Tingene vil føre os til ejerne og 
de historier som hører til.

Vil historierne om Nordjyllands ragelse og gen-
brugsguld føre os tættere på det at være menneske 
i Nordjylland?

Tættere på det at være menneske? 

Billetterne koster 100 kr. og kan købes 
kontant hos Rasmus Krogh, Nørholm 
Villavej 9 eller på mobile pay 50 40 25 64. 
Husk at angive navn. Forestillingen skulle 
også være velegnet til de lidt større børn.

7. marts kl. 16:00



Medlemskab koster fortsat kun 50 kr. for personligt med-
lemskab eller 100 kr. for husstands-medlemskab.

Du kan forny dit medlemskab ved at indbetale det ønske-
de kontingent på følgende måde:

1. Via MobilePay til 78 886, skriv dit navn, adresse og 
mailadresse som kommentar

2. Via bankoverførsel: Spar Nord - Reg. No. 9367 Konto 
No. 247572237. Også her skal du i beskedfeltet oplyse 
navn, adresse og mailadresse.

Vi ønsker helt naturligt, at borgerforeningen har så man-
ge medlemmer som muligt. Det giver bestyrelsen det 
bedste mandat, når vi repræsenterer hele lokalområdet, 
bl.a. i henvendelser til kommunen. Eksempelvis som i 
den helt aktuelle sag, om større trafiksikkerhed og tryg-
hed på hele Nørholmsvej. 

Er du endnu ikke medlem skal du blot betale kontingen-
tet som nævnt ovenfor med opgivelse af navn, adresse 
og mailadresse. Du kan også skrive en mail til  
noerholmborgerforening@gmail.com om ønsket med-
lemskab, hvorefter du vil blive kontakte af foreningens 
kasserer.

Husk nu at få betalt kontingentet, så kassereren ikke skal bruge tid på at sende rykkere ud!

Har du spørgsmål vedr. foreningen, er du velkommen til 
at skrive til os på samme mailadresse, eller du kan selv 
indhente oplysninger på vores hjemmeside  
www.borgernyt.dk

Vær opmærksom på at kontingentet skal være betalt 30 
dage før generalforsamlingen for at have stemmeret.

Som medlem har du via generalforsamlingen indflydelse 
på borgerforeningens virke og sammensætning af be-
styrelse mv. 

Her ud over modtager du nyhedsbrevet ”Borgernyt”, der 
udkommer elektronisk 3 - 4 gange årligt.

Du kan se tidligere Nyhedsbreve på hjemmesiden  
www.borgernyt.dk

Kontingent 
Det er nu kontingentet til Nørholm og Omegns Borgerforening 
og Nørholmegnens Samråd skal betales

LAK – Landsbyerne i Aalborg Kommune, der er 
en paraplyorganisation for alle Samråd i land-
distrikterne, inviterer til en spændende kon-
ference, om anderledes og alternative måder 
at bosætte sig i landsbyer og landdistrikter. På 
programmet er bl.a. det nye bolig- og bopro-
jekt i St. Restrup, hvor der bliver opført både 
ejerboliger og lejeboliger, samt fælleshuse mv.

I kan læse mere om konferencen, der foregår 
d. 6. februar, på vores hjemmeside  
www.borgernyt.dk

Her kan I også se program, tilmeldingsfrist og 
hvor konferencen holdes.

Konference
om alternative boligbyggerier og boformer i landdistrikterne



Vi har lejet 1. sal i Nørholm Forsamlingshus, Nørholm Bygade 21 
til formålet og alle fra Nørholmegnen er meget velkommen. Det er 
dog kun medlemmer, der har betalt kontingent, der har stemme-
ret ved generalforsamlingen.

Undervejs vil der blive serveret en forfriskning og en kop kaffe mv.

På generalforsamlingen kan du få indblik i, hvad bestyrelsen har 
arbejdet med i det forgangne år. Du kan også høre lidt om vores 
repræsentation i ”LAK” – Landsbyerne i Aalborg Kommune. Konkret kan 
du bl.a. høre om Aalborg Kommunes tiltag med Landsbypedeller.

Der bliver selvfølgelig også mulighed for at komme med forslag til, hvad 
du kunne tænke dig bestyrelsen har fokus på fremover.

Generalforsamling
i Nørholm og omegns Borgerforeningen og  
Nørholmegnens Samråd

Tirsdag d. 24. marts kl. 19.30 afholdes der ordinær

Dagsorden
1. Formandens beretning  

– herunder nyt fra udvalgene

2. Kassererens fremlæggelse af regnskab

3. Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 
På valg er Janne Severinsen, Jan Sort og Flemming Midtgaard. 
Der skal også vælges/genvælges en suppleant.

4. Valg af revisorer

5. Valg til deltagelse i permanente udvalg 
Sct. Hans-udvalg 
Juletræ-udvalg 
Sti-udvalg 
Grønt udvalg

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag  
(de skal være formanden i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen) 
Medlemmer, der har forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, kan indsende forslaget på mail til  
noerholmborgerforening@gmail.com

8. Eventuelt 
Under punktet er der plads til udveksling af idéer og tanker 
om nye tiltag i lokalområdet.



Nørholmegnens Samråd inviterer igen i år til netværksmøde for repræ-
sentanter fra alle foreninger, grupperinger og interessegrupper mv.

Invitationen gælder repræsentanter for alle former for aktiviteter uan-
set om det er den lokale idrætsklub, en gruppe af sangglade, yoga-
dyrkere, grundejerforeninger eller udvalg til varetagelse af en specifik 
aktivitet.

På mødet bliver der bl.a. mulighed for at drøfte og udveksle erfaringer 
med de aktiviteter, der foregår i vores lokalområde.

Invitation til netværksmøde for alle foreninger 
og interessegrupper i vores lokalområde
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Foreløbig dagsorden:

- Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik 2020

- Orientering om ordningen med tilbud om  
”Landsbypedeller” i landdistrikterne

- Orientering om Samrådets møde med By- og Landskabsfor-
valtningen om trafiksikkerhed og tryghed på Nørholmsvej

- Erfaringsudveksling og orientering om alle de forskellige 
aktiviteter, der allerede foregår

Er der foreningsrepræsentanter, eller andre, der ønsker at give 
et oplæg om deres konkrete aktivitet, vil vi gerne modtage 
besked herom, så vi kan planlægge den endelige dagsorden til 
mødet. I kan kontakte Samrådet via mailadressen  
noerholmborgerforening@gmail.dk

Tilmelding og yderligere information i næste nyhedsbrev


