
Svenstrup 
Samråd



Svenstrup Samråd

• Samrådet består af en bestyrelse på 7 personer, og har i dag 8-10 
aktive grupper/initiativer.

• Samrådet er Aalborg kommunes talerør til byen – OG byens talerør til 
Aalborg Kommune.

• Samrådet er opmærksom på den politiske debat om sager af fælles 
interesse for vores lokalområde.

• Samrådet understøtter lokale aktiviteter, og initiativer, som ikke 
naturligt ligger i byens øvrige foreningsliv.



Svenstrup Samråd

• Vi ser gerne en stærkere repræsentation af byen i Samrådet – blandt 
borgerne, blandt foreningerne.

• Et større og tættere samarbejde, mellem borgere, lokale foreninger 
og offentlige intitutione, for i fællesskab at gøre Svenstrup til et bedre 
sted at leve og bo.

• Tag gerne fat i os.

• Generalforsamling - januar 2021.



Hvad laver Svenstrup Samråd

• Samrådet i Svenstrup fungere som en paraply-organisation der dækker 
om flere Grupper og Initiativer i Svenstrup som alle er Interessent-drevet.

• Har du en mærkesag du ønsker frem på den politiske dagsorden, eller et 
initiativ som kan medvirke til at samle byens borgere for at øge 
sammenholdet i byen

Så kan Samrådet bistå med midler, eller hjælpe med en mere direkte 
adgang ind til Aalborg Kommunes forvaltninger.

• Så hvad kan man bidrage til? Og kan man udrette noget? 

Man kan deltage og bidrage på mange måder…



SOS-Hjertestop 
Gruppen
• Kører allerede med mange frivillige som 
hjælper til at øge overlevelseschancerne for 
personer med hjertestop.



By-Event Grupperne

• Åben Park

• Jul På Stationen

OBS:

Mangler frivillige som er klar når vi igen får lov 
at samles for alvor. 



Byudviklingsgruppen

Byudviklingsplanen

• Møder med By- og Landskabsforvaltningen, om 
arbejdet med Byudviklingsplanen.

• Understøttet div. Borgermøder og Workshops som 
afholdes i Svenstrup.

Byforskønnelsesprojektet

• Det videre arbejde med de området som blev 
udpeget på Workshoppen i februar 2020.



Tryghed på Langdyssen 
og Skipper Clements Vej

• Talrige indsigelser fra borgere ved Byudviklingsplanens fordebat.

• Opfølgende indsigelser fra Initiativgruppen

• Tryghedsvandring med repræsentanter fra Aalborg kommune, 
Nordjyllands Politi m.fl.

• Byens infrastrukturrelle principper er definitivt ændret, og der 
kan etableres fortov og cykelstier langs byens hovedtrafikåre.

• Forvaltningen tegner netop nu på en løsning, som kan sikre
tryghed på Langdyssen.

• Mere pres på beslutningstagerne for at prioritere rigtigt.



Bussen 
tilbage i hele Svenstup.

• Ny gruppe?



Mere liv i
Svanemølleparken

• Ny gruppe?



Landsbypedel-
ordningen

• Nyt initiative fra Aalborg 
Kommune som snart
offetliggøres I en gruppen under 
Samrådet.

• Vi har brug for et korps af
Hundeluftere, Stavgængere og
mange flere, som skal holder øje
med byens inventar og stand, når
de alligevel går rundt i byen.

• Indmeldingerne overleveres til
Landsbypedellerne.



FRIVILLIGBANK

• Til glæde for alle byens foreninger, aktiviteter og 
initiativer.r.



Kontakt os..

• Facebook:

www.facebook.com/svenstrupsamraad/

• Web:

www.9230.dk

• Mail:

kontakt@9230.dk



Tak for jeres 
tid..

Vi håber at høre fra jer.

Eller se jer til Generalforsamlingen i Januar.


