VEST AALBORG
Cafémøder den 15. juni 2005
Referat fra cafémøderne vedr. Fjordkysten
Karen Luise Winther Høgsbro redegjorde for muligheder og problemer i området langs
Fjordkysten. Hun fremsatte idéer til, hvordan området kan åbnes op og give flere oplevelser,
samt ideer til hvordan der kan skabes bedre tilgængelighed gennem området og sammenhænge til fjorden. Det blev fremhævet, at området har mange forskellige brugere - både beboere, borgere fra resten af Aalborg og turister.
Kommunen ønsker f.eks. at skabe nogle bedre opholdsrum ved at forstærke de eksisterende
grønne elementer med mere grønt og ved at åbne området op ved evt. at fjerne nogle hegn
og volde. Samtidig blev udpeget gode udsigtspunkter, der kan være relevant at gøre pænere
og mere tilgængelige.
Der blev omtalt mulighed for at udvide området ved Gåserød (skrammellegepladsen) med
naboarealet mod travbanen. Der blev også lanceret en idé om at omdanne Vestre Kærvej til
en gang- og cykelsti og mulighed for ændring af Skydebanevej, der er en stor barriere i området.
Der kom spørgsmål om Vestvejens forløb gennem området. Vestvejens forløb (start syd for
City Syd – vest om byen over Egholm) blev udpeget på kort sammen med forløbet af den
gamle reservation til Lindholmslinien. Den nye reservation betyder, at området ved fjorden
friholdes.
Generelt blev idéerne positivt modtaget. Man fandt det relevant at åbne området op og forbedre de grønne strukturer. Dog blev det flere gange nævnt, at deltagerne hellere vil have
lidt men godt – kommunen skal ikke etablere grønne områder, stier m.m., hvis de ikke bliver vedligeholdt ordentligt. Det er vigtigt, at driften planlægges før nye ting iværksættes.
Driften af enkelte områder blev kort drøftet.
Der blev også fremsat bemærkninger og ønsker til beplantning. Fx bør der kun anvendes
beplantning, der naturligt hører hjemme i områderne – det gav bl.a. anledning til diskussion
af, om græs ned til fjord er naturlig beplantning, og om skovbeplantningen skal trækkes væk
fra fjorden.

Bemærkninger og ønsker fra cafedeltagere:
•

Vejen ved Gåserød (Vestre Kærvej) har ikke megen trafik, men den er meget brugt af
køreskoler (lastbiler).

•

Hunde-området er meget brugt. Hvis man vil inddrage ”bakken ved hunde-området” til
udsigtspunkt, så bør man finde et nyt område til at lufte hunde i. Fx et lukket og hegnet
område a la hunde-skoven ved Østerådal.

•

Forslag om at fjerne hegnet om Friluftsbadet og forbedre området foran badet. I den
forbindelse blev det nævnt, at bassinerne skal være indhegnede – der gælder ikke de
samme regler som for offentlige svømmebassiner.

•

Cykelstien langs fjorden trænger meget til renovering, der er mange store huller.

•

Fremsat forslag om at lade cykelstien gå gennem ”oplagspladsen til sne” i stedet for
gennem Fjordbyen.

•

Forslag om etablering af stiforbindelse over Nordens areal.

•

Mange bemærkninger om, at mange områder trænger til renovering – fx sti ved fjorden
har huller, stien ved campingpladsen er gledet i fjorden og volde ved campingpladsen er
tilgroet med bjørneklo.

•

Vestre Kærvej er en vigtig forbindelse for børnene til Vesterkær Skole.

•

Forslag om omdannelse af Skydebanevej – med massive knudepunkter, hvor man kan
komme over vejen.

•

Forslag om at forlænge cykelsti langs Annebergvej (på investeringsplanen for næste år)
så der skabes sammenhæng til øvrige stier.

•

Bemærkninger om arealerne ved skudehaven (udenfor området af denne revision) - arealerne kan gøres attraktive med grill, bænke, scene m.m. Arealerne ønske ikke bebygget
med 2 høje siloer.

•

Området ved fjorden er unikt. Det er vigtigt at fastholde miljøet. Området må heller ikke
blive for ”pænt”. Området behøver ikke at blive ændret hurtigt.

Bemærkninger afleveret på kort:
Der er opsat bådebro i marinaen

God ide med tilbagetrukket skov
– vi skal ikke genskabe Århus’
skovklædte kyststrækninger

Mange børn bruger vejen til skole

Stien skrider i fjorden
Let at rydde stranden
op – det bør gøres
Gror til i bjørneklo
Manglende forbindelse

Travbanen har fældet
hegnet (elmesyge?)
Det skal vel genplantes?

Arealerne trænger til pleje. Kunne man ikke sætte en flok får ud?
Skydebanevej og Annebergvej er
væsentlige barrierer i området,
der bør arbejdes med

bjørneklo

Kolonihaverne bør kobles på Annebergvej,
så de kan får rekreativ værdi for andre end
haveejerne

