Workshop

- om Storvorde/
Sejlflods fremtid
Alle interesserede borgere, foreninger, erhvervsliv, udviklere, mv.
Inviteres til Workshop om Storvorde/Sejlflods fremtid.

Mandag den 16. juni 2014
kl. 19-21 på Tofthøjskolen i Storvorde
Program:
• Velkomst v/ rådmand Hans Henrik Henriksen
• Introduktion til workshoppen v/ planlægger Mette Kristoffersen
• Besøg en stand og kom med dit bidrag – runde 1
• Besøg en stand og kom med dit bidrag – runde 2
• Fælles opsamling og gennemgang af den videre proces
Workshoppen vil være bygget op omkring 4 forskellige stande med
hvert sit debattema:

Hvor finder vi plads til
op mod 300 nye boliger ?
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Stand 1: Bosætning og fremtidens boformer
Stand 2: Centrale mødesteder med blandede byfunktiioner
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Stand 3: Mobilitet og byudvikling
Stand 4: Grøn struktur (landskab, rekreation, fritid..)

www.aalborgkommune.dk

Ny Byudviklingsplan
for Storvorde/Sejlflod
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflods-området.
Baggrunden for arbejdet er et særligt politisk fokus på både Klarup og Storvorde netop nu som naboområder til det østlige Aalborg, hvor der er en stor koncentration af såvel offentlige som
private projekter og investeringer.
Blandt andet betyder udvidelse af Universitetet, nyt Universitetshospital, en mulig Letbane, udvidelse af Østhavnen, mv., at der
formodentlig skal findes plads til op mod 600 nye boliger i Klarup/
Storvorde-området til de kommende12 år.
Nye boligområder ?
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Nye boligområder ?

Det videre forløb:
Alle de mange input fra Workshoppen vil blive samlet op og omsat
til et oplæg med forskellige udviklingsscenarier, som kommunens
By- og Landskabsudvalg behandler umiddelbart efter ferien.
Herefter vil der blive udarbejdet et egentlig forslag til ny Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod, der vil blive fremlagt til offentlig
debat i min 8 uger i efteråret 2014.
I denne offentlighedsfase kan forslaget drøftes lokalt, og der kan
holdes debatmøder efter ønske og behov.

”

Byudviklingsplanen for
Storvorde/Sejlflods skal
definere klar identitet,
struktur og sammenhængskraft og sikre
synergi og helhed for
fremtidige initiativer.

”

