
Beretning Langholt Samråd 2013

Året startede med et temamøde i forbindelse med generalforsamlingen. 
Det var en dejlig måde at starte året på – en god debat om ønsker for byen. 
Nogle ønsker er allerede levet ud i verden, andre er en længere proces og nogle vil ikke blive 
prioriteret af det siddende samråd.

Overskrifter og opfølgning fra Temamøde: 
Vagtværn:
Ideen blev ikke præciseret, men samrådet hørte det som et behov for at få styr på de 
børn/unge som en perioden havde lavet en række hærværksting i byen –primært omkring 
Hallen. 
Forslaget blev fulgt op af en artikel i Langholtposten med et opråb til Langholt til at være 
opmærksomme og melde ind hvis de så nogle eller kendte særlige personer det kunne give 
mening at være ekstra vågne overfor. Ligeledes var samrådets medlemmer ekstra 
opmærksomme på at komme forbi hallen/Skolen en periode og se om der var specifikke unge 
der opholdt sig i området. Artiklen gjorde ligeledes opmærksom på, at samrådet har mulighed 
for at kontakte Aalborg Kommunes opsøgende medarbejder til en indsats i byen, hvis det 
behov er der. 
Der har ikke været henvendelse og så vidt vides har der ikke været hærværk i samme grad det
forgangne år. Samrådet går meget gerne i dialog med klubber, foreninger eller enkeltpersoner 
hvis der er et konkret behov for at sætte yderligere fokus på området.

Ungdomsarbejde: 
Der har i flere år med svingede opbakning været etableret en ungdomsklub for 4-6 kl. i 
Klubfanten i Hallens cafeteria. Samrådet tog efter temaaftenen kontakt til de frivillige ”ledere” 
af klubben med henblik på en afklaring af, om der var noget samrådet kunne være behjælpelig
med i forhold til klubben; overlevering til næste årgangs forældre, kontakt til Aalborg 
Kommune, Økonomi mv. Der kom ikke tilbagemelding om konkrete opgaver for samrådet. 
Samrådet ved, at der ikke vil blive åbnet op for muligheden for en kommunalt drevet 
Ungdomsklub i byen – idet der henvises til andre tilbud i kommunen – primært Vodskov. 
Skal Langholt have en ungdomsklub – også for andre end 4-6 kl. Er det forældre eller andre 
frivillige kræfter der skal starte og drive klubben. 
Samrådet har ikke fundet kræfter i samrådet til denne opgave, men stiller sig gerne til 
rådighed for sparing for initiativtagere.

Indgangene til byen:
Der har igennem mange år været kontinuerlig dialog med ejerne af de omtalte grunde der 
skæmmer indgangen til byen fra nord og syd. Det har ikke været muligt at komme til en 
løsning. Grundene er privat ejede og da de ikke vurderes at være til fare for forbipasserende 
vil Aalborg Kommune ikke gå ind i sagerne. 

IT - velkomstfolder
Er et stort hængeparti for både samråd og borgerforening. 
Der er af private initiativtagere oprettet en facebookgruppe ”Langholt” med hyppige opslag 
om mange forskellige emner, reklamer for arrangementer mv. Det fungerer godt. 



Hjemmesiden er lidt prioriteret – det er ikke godt nok, men afspejler (desværre) samrådets 
interessefelt. Der tages gladeligt imod kræfter der har interesse for digitaliseringens 
muligheder.

For så vidt ønsket om større koordinering ved hjælp af digitale løsninger i forhold til f.eks. 
koordinering af træningstider, arrangementer mv. i byen må opgaven henvises til de 
foreninger, klubber og andre der oplever problemet. Igen er det af afgørende betydning, at der 
findes kyndige på området med tid og interesse for at sikre oplæring, brug og igangtagning. 
Det er en stor og kontinuerlig opsøgende opgave der kræver mange timer. En person der 
svarer hertil findes aktuelt ikke i samrådet.

Prioriterede opgaver i året 2013:
Byggegrunde
Aalborg Kommunes politik omkring udstykninger og byggemodning er håbløs i forhold til at 
skabe vækst i lokalsamfundene, da byggemodning er afhængig af, at der findes købere til de 
udlagte byggegrunde samtidig - før der laves byggemodning og før der kan byggemodnes 
andre steder end udlagt. Det er en hæmsko. 
Der har f.eks. været 25 købere løbende til grunde ved Kidholm, men de springer fra og bygger 
andre steder, fordi interessen er på næste fase og ikke de to grunde der aktuelt skal sælges 
inden Aalborg Kommune vil tale om nye byggemodninger. 

Der har været afholdt møde med byrådspolitikere og embedsmænd og der er sat skub i en 
aftale for området omkring Kidholm med mulighed for byggemodning uden salg af de to 
grunde fra fase et, ligesom der arbejdes på en mindre omlægning af byggegrundene. Der er 
aftalt mulighed for byggemodning uden helt så mange solgte grunde som hidtil krævet.  Der 
sættes nu en indsats i gang for at få skub i salget via reklame og artikler om mulighederne og 
Langholt som by.
Ligeledes er samrådet kontaktet af en anden grundejer der ønsker hjælp i forhold til 
privatudstykning. Det arbejdes følges også løbende.

Borgermøde
2013 var valgår og derfor lå det lige for at arrangere en debat med byrådskandidater.  Der var 
et fint fremmøde. Der blev ikke lovet det store fra politikerne, men der er som altid et løbende 
arbejde med at sikre politikeres opmærksomhed omkring de mindre samfund.
Tak til alle fremmødte.

Banesti
Projektet blev sat lidt tilbage da Provsten/det nye menighedsråd ikke sådan lige var indstillet 
på at afgive jord til en sti over et stykke jord fra banestilen til Bragenholtvej. Der er i 2013 fulgt
op på aftaler og muligheder sammen med det nye menighedsråd, konsulenter fra Aalborg 
Kommune og samrådet. Det har båret frugt og der er nu konkrete aftaler om gennemførslen af 
stien. 
Det bliver et stort arbejdsområde i 2014 i forhold til at sikre den rigtige løsning og 
finansiering, aftaler om vedligehold mv.



Grønne Område
Der er lavet en del i og omkring anlægget. Ryddet op, skåret ned, fjernet hegn og døde træer 
og der er aftalt en række opgaver der vil blive udført i løbet af 2014. Den store indsats der er 
lavet i området i 2013/2014 betyder, at der de kommende år ikke vil ske mere end alm. 
vedligehold af området fra Aalborg Kommune. 
Langholt har fået andel i en ”Landsbypedel”. Han må ikke udføre opgaver som Aalborg 
Kommune skal varetage f.eks. pasning af hallens baner, men han har hjulpet med f.eks. 
indgangsstenen der nu er støbt korrekt så den holder. Der er en række mindre opgaver lagt ud 
til ham nu og der kan meldes ind om flere.

Landbypolitik og samarbejde med andre samråd
Der har i år været brugt mange kræfter på at etablere et samarbejde med omkringlæggende 
samråd (Vestbjerg, Grindsted, Sulsted, Tylstrup) med henblik på at skabe større ballast i 
henvendelser til Aalborg Kommune omkring fælles udfordringer. Det har resulteret i rigtig 
positiv erfaringsudveksling og fælles henvendelse til byrådet med afholdelse af møde med 
relevante rådmænd i forhold til fælles problemstillinger/udfordringer som kollektiv trafik, 
byggegrunde, cykelstier og oplevelsen af Aalborg Kommunes nedprioritering af mindre 
bysamfund. 

Det er et meget frugtbart samarbejde som vil blive vedligeholdt i 2014.

Samrådet deltog også i formøde og møde med Aalborg Kommunes byrådspolitikere, hvor vi i 
høj grad fik italesat vores bekymring i forhold til prioriteringen af landsbyer- herunder skoler. 
Der er dog lovning fra det siddende flertal om, at landsbyskoler ikke nedprioriteres og vil blive
holdt kørende HVIS der er lokal opbakning og skolerne benyttes bredt – også udenfor 
åbningstid. (Se båltalen fra Sankt Hans 2013)

Pasning lokalt
Samrådet blev i maj 2013 opmærksomme på, at der var lukket for tilgang af børn i børnehaven
Trylleskoven pga. for stort børnetal i forhold til lovlige optag. Det gav anledning til en 
koordineret indsat med børnehaven og skole/DUS i forhold til at sikre lokal pasning og 
dermed grundlag for udvikling af byen og vedligehold af skole mv. 
Det lykkes efter en ihærdig indsats at sikre lokal børnepasning i byen hvormed ingen børn fra 
Langholt efter maj 2013 er blevet indskrevet i andre byen (med mindre nogle selv har ønsket 
det).

Tung trafik
Det er lykkes at sikre den værste tunge trafik igen kan gå uden om byen efter Aalborg 
Kommune i 2012 satte vægtbegrænsning på kørsel over vandløb/overfarter ved Lyngdrup og 
Gravsholtvej væsentligt ned. 
Der er nu kommet melding fra AKV om, at der er indgået aftale om sikring af de berørte 
overfarter sådan, at der fremadrettet ikke vil være berøring af Langholt med kørsel til/fra AKV.
Der skal dog fortsat følges op og sikres at udbedringen prioriteres og ikke laves i 
kartoffelsæsonen. 
Denne indsats koordineres med AKV. 



Projekt Hammer Bakker
Svend Erik Mikkelsen sidder som repræsentant for Langholt Samråd i styregruppen i Projekt 
Hammer Bakker. Der er løbende offentlige meldinger om status for projektet. Svend Erik har 
til denne beretning forfattet følgende:
Projekt Hammer Bakker har haft et meget aktivt år. Alle de tre grupper: Sundhedsgr., Historiegr. 
og Naturgruppen har holdt flere møder i løbet af året.

Sundhedsgruppen har fået lavet og åbnet en handicapvenlig sanse og natursti ved Attruphøj. 
Der er blevet lavet en radioudsendelse om den på P1 Natursyn. 

I historiegruppen arbejder man med at kortlægge hustomter i H. B. 

I naturgruppen har vi afholdt flere ture som næsten alle har haft mange deltatere. Det har været 
Fugleture, Vandreture med fokus på den brede natur. 

Desuden har styregruppen holdt fællesmøder med Aalborg kommune med mange emner på 
dagsordenen: Bl.a. Naturpleje i forbindelse med Nature 2000 planer, om bedre skiltning, om 
etablering af en ridesti og meget meget mere.

Desuden har vi fra projektet været involveret i etablering af en kommende pilgrimsrute som 
åbner i maj. Desværre fik vi ikke indflydelse på hvor stien skulle gå. Derimod har vi været 
tekstforfattere til nogle af de tavler der kommer op ved indfaldsvejene til Hammer Bakker.

Samarbejdet går godt i de forskellige fourager, men der har været nogen udskiftning af 
medlemmer i sundhedsgruppen. I naturgruppen, hvor jeg sidder, er vi de samme personer, der 
har været med fra start.

Frem over har vi flere store arrangementer. Der bliver en officiel åbning af pilgrimsruten i 
Hammer bakker medio maj. Naturgruppen planlægger en offentlig tur i den forbindelse. Til 
efteråret deltager vi i Ideons Høstmarked med arrangementer. Det er heller ikke planlagt i 
detaljer endnu. 

Men følg med på hjemmesiden: Oplev Hammer Bakker i hvad vi laver og deltag hvor du har lyst. 
Det er godt at komme ud og møde andre mennesker.  ” 

2014
aktuel forestilling om opgaver i 2014:
Banesti – finansiering og gennemførsel af aktuelle planer.
IT – opprioritering af brug af elektroniske muligheder for formidling.
Velkomstfolder til tilflyttere.
Grønne områder – bro og oprydning – træfældning og åbning mod sportspladsen.
Landsbypolitik og promovering af byen.
Samarbejde med omkringlæggende samråd.


