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INDLEDNING
Efter at der i juni 2016 var blevet afholdt borgermøde, kom der mange spændende ideer
fra borgerne, som samrådet har arbejdet videre med.
De forslag der direkte kan henføres til eksisterende institutioner og foreningers virke.
opfordres de aktuelle institutioner og foreninger til at se på og tage med i deres
planlægning/udvikling.
Samrådet har valgt at sætte fokus på nogle hovedområder
- Kulturhus og idrætsfaciliteter.
- Trafikale forhold og by forskønnelse/indhold
- Byliv.
Dette er ikke en prioritering, men en fokusliste, og det er ikke nødvendigvis alt der bliver til
noget.
Overordnet set er det vigtigt at Vestbjerg er et godt sted at bo, hvor der er plads til alle.
Selvom byen vokser, skal der fortsat være fokus på at det er en forstad og at naturen ikke
spoleres.

KULTURHUS OG IDRÆTSFACILITETER
Vi ser en mulighed i at slå kulturhus og hal sammen, som det i Vodskov.
Kulturhus delen kunne rumme
- Folkebibliotek, evt. sammen med skolebiblioteket
- (For)samlingslokale der evt. kan lejes som selskabslokale
- Mulighed for koncerter, teater mv.
- Mindre lokaler til brug for møder, Bridge/Whist
- Mindre foreningslokaler for f.eks. øl-brygning, musik øvelokale, ungdomsklub mv.
- Cafeteria der kan sælge mad til arrangementer i huset, sælge skolemad og måske
lave fælles spisninger m.v.
- IT-cafe – herunder wifi
Idrætsfaciliteter kunne indeholde – både ude og inde
- En ekstra hal, måske først en halv hal der på sigt kan blive til en hel hal, der skal
være fleksibel så den kan bruges til flere ting, herunder springgrav.
- Fitness
- Renovering af nuværende hal
- Parkour
- Rulleskøjte-/skøjtebane
- Skate baner
- Fodboldbaner ved hallen.
På sigt måske
- Svømmehal
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TRAFIKALE FORHOLD OG BY FORSKØNNELSE
At skabe en by der er spændende at komme til og bo i, hvor der er fokus på at man kan
færdes sikkert i trafikken.
Vestbjerg skal ikke blot være en by man først opdager når man er kørt igennem byen, men
være en by man ligger mærke til.
Omkring de trafikale forhold er der:
- Rundkørsel ved Hjørringvej og Mejlsted, der kan reducerer bilernes fart på
Hjørringvej, og skabe en sikker og lettere udkørsel fra Mejlstedvej.
- Ved at Hjørring Landevej kommer til at fremstå mere by agtigt, vil farten blive
nedsat (Nudging).
- Tilsvarende vil fortov på resten af Mejlstedvej skabe et by agtigt udtryk.
- Vigtigt at bibeholde de gode stisystemer og få dem ud i hele byen.
Omkring by forskønnelsen
- Overgangen mellem ”land” og ”by” er kedeligt, her kunne man skabe en tydelig
overgang med f.eks. en ”by portal”
- Vigtigt at der er godt lys i hele byen.
- Måske en sø – kan virke som regnvandsafvanding.
- Husk at udsigten er et plus for byen.

BYLIV
Der skal være noget i byen der kan skabe liv, og være med til at skabe steder hvor folk
kan mødes både til hygge og til aktivt liv.
- Bytorv som samlingspunkt
- Bænke i hele byen, og nogle med borde og måske bål-/grillsted.
- Udendørs fitness center – enten samlet ved skolen eller spredt ud i byen.
- Flere muligheder for at udnytte mulighederne i Hammer Bakker. Motionsstier som
bl.a. Blokhus Gateway, gå-/løbe/mountainbike stier.
- Shelterplads
- Legeplads/naturlegeplads
- Udsigtstårn så man kan se ud over engene og dens dyreliv
- Amfiscene – vi har jo skrænterne til et amfiteater.

