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Nørholmegnens Samråd

Nyhedsbrev juni 2021

Orientering om projektet
I uge 34 startede anlægsarbejderne med etablering af 
cykelstier mellem eksisterende cykelstier på Nørhomsvej 
i vest og Ferskenvej i øst (Etape3). Senere på året vil der 
også blive lavet såkaldt 2 minus 1 vej fra Restrup Engvej 
til Nørholm Villavej (etape 4).

Disse to etaper er en del af et samlet projekt, hvor der 
skabes en cykelstiforbindelse mellem Under Lien og 
Nørholm Villavej. Etape 1 og 2 er på nuværende tids-
punkt budgetsat til 2025-26, mens etape 5 forventes 
gennemført i 2022.

I uge 34 blev skel sat af ved alle lodsejere på etape 3 
for, at sikre at ingen private grunde vil blive berørt. Alt 
anlægsarbejde vil ske i vejarealet. Nørholmsvej vil nogle 

steder bliver sideforskudt, så der er plads til cykelstien 
inden for grøfter og lignende. De steder hvor der krydses 
vandløb, er der allerede udvidet bygværker, så der er 
plads til de nye cykelstier. Stierne etableres i 1,5 meter 
bredde med 1 meter bred rabat ind til kørebanen.

Der vil i forbindelse med anlægsarbejderne være gener 
og fremkommeligheden vil ikke være så god som nor-
malt, men der vil som udgangspunkt altid være adgang 
til alle ejendomme og hvis der bliver brug for at spærre 
en indkørsel, vil det ske i samråd med lodsejeren.

Nu kommer cykelstien
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Tidsplan
Arbejdet vil pågå året ud, hvorefter stien kan tages i brug, 
men først i 2022 vil der blive udlagt slidlag. Dette gøres da 
småsætninger og lignende først viser sig efter nogle må-
neder. Herved er der så mulighed for at oprette disse i for-
bindelse med slidlag. Slidlag er også vejrafhængigt, hvorfor 
det er en fordel først at etablere i forår/sommerperioden.

Arbejdet med 2 minus 1 (Etape 4) følger forventeligt ultimo 
2021. Arbejdet består primært i striberne, men det vil være 
nødvendigt med nogle asfaltreparationer inden de nye 
striber kan lægges ud. Dette arbejde sker primært inden for 
eksisterende asfaltareal.

I den skitserede plan er udgangspunktet, at cykelruten skal 
ned af markvejen til Nørholm Villavej, men vi arbejder på at 
få en anden løsning, hvor cyklisterne bliver på Nørholmsvej 
helt frem til Restrup Kærvej.

En 2 minus 1-vej er en vej med 
punkterede kantbaner i begge 
sider.

Cyklisterne kører udvendigt på 
kantbanerne, mens bilerne kører på 
vejens midte og trækker ud i siden, 
når der er modkørende.

Hvis der er cykler samtidig med en 
modkørende, skal bilisten placere 
sig bag cyklisten, indtil der er fri 
bane og inden man trækker ud.

FAKTA

Nørholmsvej lige nu
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I forbindelse med det kommende kommunalvalg, der 
afholdes tirsdag d. 16. november, blev der for nogle uger 
siden afholdt et valgmøde i Nørholm Borgerhus. Her 
var alle opstillede partier repræsenteret. Valgmødet var 
arrangeret af LAK - Landsbyerne i Aalborg Kommune - i  
samarbejde med Nørholm Borgerhus.

Emnerne, der blev debatteret på mødet, var udeluk-
kende emner vedrørende forholdene i kommunens 
landdistrikt.

Valgmøde i Nørholm Borgerhus

Det politiske panel

Der var også plads til morsomheder

Debatten kom vidt omkring og i flæng kan nævnes 
emner som Landsbyskolerne, klimaforhold, cykelstier, 
3. Limfjordsforbindelse over Egholm/Nørholmsvej og 
ensartet serviceniveau til borgerne, uanset bosted i 
kommunen.

Et tema på mødet blev også et ønske om, at de kom-
munale forvaltninger kunne bidrage mere proaktive til 
udvikling af landsbyerne i landdistriktet. Hidtil har det 
været sådan, af det alene har været op til lokale ildsjæle 
og private investorer, at tage ansvar for ønsket om en 
given udvikling. De fremmødte gav udtryk for, at kom-
munen burde bidrage mere aktivt i form af konsulent-
bistand, eksempelvis hjælp til bosætningsprojekter og 
andre udviklingsprojekter. Selvfølgelig alt sammen i god 
dialog med borgerne og med fokus på de lokales ønsker 
og forbehold.

Da det jo var et valgmøde, var der stor lydhørhed hos de 
opstillede kandidater, hvilket var meget positivt.

LAK, der arbejder meget organisatorisk for at frem-
me forholdene i landdistriktet, ved af erfaring at jo 
flere gange politikerne hører om nogle konkrete 
emner, jo større chance er der, for at de også bliver 
til noget. 

Med dette in mente kan det afholdte valgmøde 
godt vise sig, at have en positiv effekt på den lidt 
længere bane.

Tak til alle, der prioriterede at deltage i valgmødet
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I Nørholm har Borgerforeningen i noget tid arbejdet på at få igang-
sat et borgerprojekt med det sigte, at få afklaret, hvordan man øn-
sker at landsbyen Nørholm skal udvikle sig i de kommende år.

Inden der tages fat på selve udviklingstemaet, er der planer om 
at gennemføre et identitetsprojekt. Her skal det afdækkes, på den 
ene side, hvordan man i Nørholm ser sig selv og på den anden side, 
hvordan man ønsker, at omgivelserne ser på byen og hvad der skal 
være kendetegnende for byen og de borgere, der bor der.

Til at hjælpe med projektets gennemførelse, ønskes der konsulent-
bistand fra et par kommunale konsulenter fra henholdsvis By- og 
Landskabsforvaltningen og fra Aalborg Kommunes Landdistriktsaf-
deling. Der er aktuelt rettet henvendelse til de ønskede konsulenter 
og man har svaret positivt tilbage. Der er dog behov for tid til at få 
planlagt et konsulentforløb og derfor er der endnu ikke sat dato på, 
hvornår et identitetsprojekt kan iværksættes.

Borgerforeningen er allerede nu i færd med at udarbejde et spørge-
skema, der som et indledende arbejde skal give nogle fingerpeg på, 
hvordan Nørholmerne selv ser på det at være bosat i Nørholm.

Det omtalt spørgeskema vil blive formidlet via Nørholm Guld, 
hjemmesiden Borgernyt.dk og via opslag ved Borgerhuset med 
link-henvisninger.

Identitetsprojekt  
og kommende spørgeskema

Identitet og fællesskab i Nørholm 
løftes til nye højder
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Traditionelt afholdes der hvert år mindst ét netværksmøde for alle foreninger, 
interessegrupper og frivillige aktører i samrådets regi.

Også i år har bestyrelsen planlagt et møde og udsendt invitationer til 
over 40 forskellige foreninger, grupper og enkeltpersoner. 

Det planlagte møde skulle være afholdt på Nørholm Skole  
d. 7. oktober, men desværre var der kun en yderst begræn-
set interesse for at deltage i mødet, derfor valgte be-
styrelsen at aflyse mødet.

Om årsagen til den manglende tilslutning til det planlag-
te netværksmøde kan der formentlig være tale om mange 
muligheder. Bestyrelsen har måske ikke sammensat et møde-
indhold, der var interessant nok til at motivere de mange invitere-
de. Det kan også være, at man ikke ser sig selv som en del af et større 
fællesskab, i de enkelte foreninger og interessegrupper mv.

Men uanset årsagen er det ikke godt for Samrådets virke, at bestyrelsen 
ikke er i dialog med de mange aktive, der gør en kæmpe indsats for lokalom-
rådet. Samrådet dækker hele området fra Aalborg til Klitgård og er et samlen-
de organ for alt lige fra forsamlingshuset i engene, menighedsrådet, Kirkens 
Korshærs gårdprojekt, Nørholm Borgerhus, grundejerforeninger i sommer-
husområderne, Nørholm Skole og et væld af grupper og enkeltpersoner, der 
sikre at vi alle har mulighed for, at deltage i korsang, sumba, crossfit, koncer-
ter, kulturarrangementer og meget mere.

Netværksmøde i Nørholm-egnens Samråd

Har man, ude i foreningerne og 
blandt deltagere i de mange 
interessegrupper ,gode idéer til 
indhold på et kommende Sam-
rådsmøde, vil bestyrelsen meget 
gerne høre fra jer. 

I kan blot sende en besked på vo-
res mailadresse, så vil vi kontakte 
jer for at høre om jeres tanker.

Bestyrelsen for Samrådet er den 
samme som bestyrelsen for Nør-
holm og omegns borgerforening.

Skriv til noerholmborgerforening@gmail.com
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For nylig inviterede Aalborg Kommunes Landdistriktsaf-
deling bestyrelsesrepræsentanter for alle samråd i Plan-
zone 6 til møde i Ridemandsmølle i Godthåb.

Planzone 6 dækker samrådene i Svenstrup, Frejlev, Godt-
håb, Egholm, Sønderholm og Nørholm.

På dagsordenen var bl.a. trafiksikkerhed i landsbyerne, 
hvor samrådene ønskede en mere aktiv indsats fra kom-
munen, i forhold til forbedring af trafiksikkerheden - ikke 
mindst i forhold til sikre skoleveje og for cyklisterne. 
Vi blev opfordret til at indsende eventuelle ønsker og 
forslag til løsninger, men blev også orienteret om, at 
man jo ikke kunne imødekomme alles behov inden for 
gældende budgetramme. Herfra skal der lyde en opfor-
dring til ikke at lade sig standse af den årsag. I vores lo-
kale Nørholm egnens Samråd, vil vi arbejde ufortrødent 
videre, på bedre trafikforhold for børnene og de bløde 
trafikanter.

Vi efterlyste på mødet, at blive holdt orienteret om kon-
sekvenserne af beslutningen om en 3. Limfjordsforbin-
delse over Egholm, både aktuelt hvad det vil betyde for 

Den flotte Ridemandsmølle i Godthåb ejes 
af Aalborg kommune og er udlånt ud til 
foreninger og mødeaktiviteter mv.

Samrådsmøde i Planzone 6
trafiktætheden på Nørholmsvej og på sigt i forhold til 
anlægsarbejdet, hvis det nogen sinde bliver aktuelt.

Vi snakkede også slåning af rabatter og grøftekanter, 
hvor repræsentanten fra Park og Natur kunne oplyse at 
dette sker efter en nøje plan under hensyntagen til at 
tilgodese vild natur / biodiversiteten og trafiksikkerhe-
den ved vejsving og vejkryds mv. Vi fik også en tydelig 
opfordring til, at private lodsejere langs de kommunale 
veje, undlod at slå rabatterne langs ejendommen. Man 
må som privat lodsejer ikke give sig i kast med at slå ra-
batten langs vejen med egen havetraktor eller lignende. 
Vi bør alle værne om det naturlige - også langs vejene.

Slutteligt var der også et punkt med ønske om, at det på 
sigt bliver muligt at medtage cykler i alle busser i land-
distriktet. Ønsket begrundes i, at det vil øge mobiliteten 
yderligere og i højere grad motivere til at bruge cyklen 
som daglig transport frem for bilen. 
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Et af Ålerusens fællesarealer i Klitgård har hen over som-
meren været i kraftig forvandling. En gruppe ildsjæle be-
stående af Liselotte Nielsen, Marie Vink og Nanna Moltke 
og nogle frivillige har stået bag tilblivelsen af en smuk 
blomstereng.  Baggrunden var, at mange af de træer 
der stod på området, var blevet angrebet af sygdom og 
rigtig mange var bukket under. Tilbage i det tidlige forår 
blev der indhentet rådgivning fra kommunale naturkon-
sulenter og efterfølgende kontraheret med professio-
nelle til at rydde arealet for træer. Der blev skåret op til 
brænde og lavet flis til fordeling blandt de grundejere, 
der havde brug for det.

Efterfølgende blev der harvet og sået ud til en kommen-
de blomstereng.

Efterhånden som området blev tilgroet, kom der også 
en stor mængde tidsler på arealet, men med nogle få 
frivilliges hjælp fik man fjernet tidslerne, inden de smed 
deres frø.

Sommeren har budt på en myriade af vilde blomster og 
man har i flere måneder kunnet følge, hvordan det nye 
stykke vilde natur er blomstret frem.

Vild med vilje i Klitgård
Projektet skal ses i en større sammenhæng, hvor ønsket 
er at fremme biodiversiteten i området. Der er tale om 
et flerårigt projekt, da der stadig er en del syge træer i 
området. Det tager tid at få skabt balance i naturen, hvor 
insekter, der tiltrækkes af blomsterne, kan være med til 
at regulere på de lus og biller mv., der angriber træerne. 

Det er imponerende, at det med få frivilliges indsats og 
en god portion viljestyrke, er lykkedes at få et så vellyk-
ket projekt gennemført.  

Ud over blomsterengen er hele arealet omkring også et 
rekreativt område med fodboldbane og borde/bænke-
sæt mv. 

Projektet i Klitgård kan forhåbentlig virke som inspirati-
on, til at vi i de kommende år kommer til at se lignende 
tiltag andre steder i vores lokalområde.

Vil man vide mere, kan kontaktoplysninger på Nanna 
Moltke findes via dette link: 

https://bjerrelund.dk/bestyrelsen/

Alle billeder til denne artikel er fundet på Facebook-siden Klitgård Fiskerlejes Venner
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Distribution: Denne udgave udsendes elektronisk til alle nuværende eller tidligere 
medlemmer, hvortil vi har en mailadresse

Nyhedsbrevet, som du netop nu sidder og læser, udgives af Nørholm- 
egnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening.

Vi prøver at have fingeren på pulsen med hvad der sker i vores lokal-
område, men faktisk sker der betydelig mere, end det redaktionen lige 
opfanger – heldigvis.

Er der ude i lokalområdet gang i aktiviteter, som I vil dele med andre, så 
send os en mail herom. Vi vil gerne skrive om jeres aktiviteter og kom-
mende projekter.

Send tip og gode historier til noerholmborgerforening@gmail.com

Det kan måske virke utidigt og påtrængende at skrive 
om julearrangementer allerede i oktober måned, men 
vi ved det jo – lige pludseligt er der blevet 1. søndag i 
advent og så skal juletræet i Nørholm jo allerede være 
tændt og indviet.

Det traditionelle juletræsarrangement med dans og 
sang omkring juletræet og efterfølgende varme æble-
skiver, bliver afholdt lørdag d. 27. november kl. 11.00, 
på pladsen ved siden af kirken. 

Juletræsarrangement i Nørholm 
d. 27. november kl. 11.00

Nyhedsbrevet Borgernyt

Alle er velkommen


