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Efter et særdeles vellykket borgermøde (tak for de mange positive tilbagemeldinger) har arbejds-
gruppen nu været samlet og set nærmere på de mange forslag til projektet.
Nogle af de første opgaver bliver at undersøge nogle grundlæggende muligheder og opsætte 
møder med diverse kommunale instanser m.fl. Flere af os i arbejdsgruppen er sat på opgaver, der 
i løbet af kort tid skal gøre os klogere på diverse muligheder.
Nedenstående er, hvad arbejdsgruppen i øjeblikket er gået i gang med. Der skulle være nyt vedr. 
flere af punkterne inden for en måneds tid. Næste opdatering kan forventes til juni.

Med venlig hilsen
Steen Jessen, arbejdsgruppen

Vedligehold, forskønnelse og trafiksikkerhed:
Mange af projektidéerne handler om at øge vedligehold omkring hovedgaden - bl.a. græsslåning 
på kirkepladsen, mulighed for beplantning, lys, træer m.m. Desuden mange forslag til forbedring af 
trafiksikkerheden.
Sara Gallop  fra Sundhed & Bæredygtig Udvikling (SBU) er i gang med at opsætte møde og rund-
visning for Kirsten Lund Andersen fra Park & Natur, så vi kan få klarlagt, hvad de rent praktisk kan 
være behjælpelige med, og hvilke muligheder vi har i projektet. Flere af forslagene om Ellidshøjvej 
og trafiksikkerhed henlægges til senere i forløbet, når vi har mere viden om den nye overførsel.

Multibane:
Aalborg Kommune har en speciel pulje specielt til søgning af midler til multibane. Vi er i fuld gang 
med at søge midler hjem (ansøgningsfrist d. 11/5), og vi skal desuden have iværksat et initiativ  for 
at hente lokale midler til bygning af en multibane. Præcis som med legepladsen i Doktorparken er 
det sådan, at de kommunale puljer ser mere positivt på et projekt, når byen selv  har samlet en del 
af midlerne sammen. Et projekt har altid den største mulighed for succes, når det er søsat med 
lokal opbakning.
Der undersøges i øjeblikket en idé om sponsorcykelløb for børnene i byen. Placeringen af en evt. 
multibane hænger sammen med flere ting, der ligeledes undersøges.
Jørgen T. Olsen er ansvarlig for multibane-projektet, og Martin Lange (Apotekervej) er sparrings-
partner.



Papir- og glascontainere:
Vi skal have undersøgt, om vi igen kan få opsat papir- og glas-containere i byen. Tidligere stod de 
på privat grund midt i byen, men ejeren ønskede dem fjernet pga. for meget svineri omkring 
containerne. Siden da har vi manglet et sted at sætte containerne. Nu er vandpumpen på 
Apotekervej blevet nedlagt, og vi vil undersøge muligheden for at bruge dette lille areal, centralt i 
byen og dog lidt gemt væk fra hovedgaden. En sekundær mulighed kunne være ved indkørslen til 
Doktorparken.
Jørgen Olsen (medlem af borgerforeningens bestyrelse og skolebestyrelsen) og Mette Nødskov 
(borgerforeningen) er ansvarlige for dette projekt.

Vandværkets grund, matrikel 8d og 8z:
Grunden bag skolen mod nord er netop købt af vandværket, der ønsker at beskytte grundvandet. 
Vandværket har givet tilsagn om, at vi i forbindelse med landsbyløft gerne må benytte grunden, og 
der skal nu laves en kontrakt mellem vandværket og borgerforeningen om områdets benyttelse. 
Blandt andet skal vi have fundet ud af, hvordan grunden må benyttes. Der er bestyrelsesmøde i 
vandværket i løbet af en måneds tid, og her vil man drøfte et oplæg fra borgerforeningen.
Steen Jessen (borgerforeningens bestyrelse) er ansvarlig for dette projekt.

Kultur, seværdigheder og formidling:
Vi har Ellehøjen, trædestenene, de hvide piger, en gammel kirkeklokke og et par gode historier - 
og der er sikkert flere ting, der kan skabe den helt rette sammenhæng i en turistfolder om den lille, 
historiske landsby  lige syd for Aalborg. Sara Gallop fra SBU er i gang med at arrangere rundvis-
ning og møde med Jens Topholm fra Aalborg Stadsarkiv. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan hjælpe 
hinanden med at få fokus på disse særlige steder og historier fra Ellidshøj.
Steen Jessen er ansvarlig for dette projekt.

Rekreative områder:
Der er en del forslag om rekreative områder, afmærkning af stier (ride-, trampe-, løbe-, vandre- og 
cykel-), så vi skal have fat i en eller flere borgere, der vil være behjælpelige med at levere forslag 
til ruter i og omkring byen. Formidling af stierne kan evt. tænkes ind i formidlingen af de kulturelle 
og historiske seværdigheder.
Steen Jessen er ansvarlig for at forhøre sig blandt borgerne. Erik Hansen (Apotekervej) tilbydes at 
klare opgaven.
Under dette punkt skal vi også have endeligt afklaret, om vi har mulighed for at råde over den 
gamle præstehave, der i nutiden er et område med træer, beliggende i starten af Apotekervej. 
Mette Nødskov og Sara Gallop er ansvarlige for dette.
Og fiskesøen... dén bliver nok svær at opfylde, men er vi rigtig kreative og charmerende, kunne det 
jo tænkes, at vi kan få Banedanmark til at hente jorden til deres nye vej på et nærmere defineret 
område, så vi kan få en sø til at starte op på?

Multihus / værested for alle aldersgrupper:
Forslaget fra de unge i byen er rigtig godt, men hvordan gør vi et værested realistisk? At bygge nyt 
er kort og godt umuligt, med mindre vi finder en guldåre. Derfor skal der tænkes nuværende 
bygninger, og her kan der f.eks. arbejdes på udvidede muligheder og åbningstider i ungdoms-
klubben, tilbygning til klubhus eller andet. Stationsbygningen er formentlig ubrugelig af sikkerheds-
mæssige årsager ved højhastighedstogenes forbikørsel, men måske skal det undersøges en 
sidste gang? Der kan også tænkes skurvogn, eller udvidet brug af sognegården.
Vi lader den summe lidt - det er et krævende punkt at gå i gang med.

Børnenes forslag:
Har man gjort sig forhåbninger om at få en iPad i gave fra landsbyløft, kan vi allerede nu meddele, 
at dette ikke bliver aktuelt. Et springvand midt i byen kan vi nok heller ikke honorere, men der 
arbejdes på multibanen, og vi vil desuden undersøge mulighederne for at få opsat en stor 
trampolin i forbindelse med et legeområde i byen. Den vender vi lige tilbage til.
Forslaget om en permanent hoppeborg er ikke så tosset, men det vil nok være mest realistisk at 
glæde sig til at hoppe i forbindelse med byfest og lignende.


