LøvvangenInBetween
Bemærkninger fra workshops på borgermøde den 27. november 2018 i
Løvvanghallen.

Det anslås at ca. 170 lokale borgere og interessenter mødte op, og kom med deres ønsker
og forslag til byudviklingen i det nordlige Nørresundby. Nedenstående er en opsamling på
samtlige bemærkninger, som blev leveret. Bemærkningerne er sorteret efter de fire
temaer, som udgjorde hver sin workshop: Identitet, byliv- og mødesteder, grønne områder
og mobilitet. Bemærkningerne medtages som inspiration i det videre planlægningsarbejde.

Figur 1: Word cloud/ordsky med ord der gentog sig på borgermødet. Ordskyen
repræsenterer nogle af de ønsker og kendetegn, borgerne beskrev for området.
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Hvad synes du kendetegner området i dag?

Identitet



Folk fra oplandsbyerne går til badminton i Løvvangen



For mange almenboliger – for mange udlændinge



Store gamle bygninger uden sammenhæng



Infrastruktur der deler området



Stærk badmintonklub



Samarbejde med ældreområdet og kvarterets hus



Smuk sø med dejlig sti rundt om



Fremad skal der være mere natur (stier og
rastepladser med borde og bænke)



Fred og ro



Plads til fritidsaktiviteter



Gode naboer og ”sikkerhedsnet”



Jeg føler mig tryg og min familie er tryg ved at jeg bor
her #tilflytter#langthjemmefra



Blandet beboersammensætning



Ressourcefattigt, dårligt liv



Husk ikke for tæt bebyggelse, se blot hvordan det er
blevet på tidligere godsbaneareal og det som bygges
på Lindholm Brygge.



Langt til læge + apotek



Hvor der er plads og luft, men mangler belysning på
alle gangarealer



Manglende butikker



Der er luft mellem naboer



Blandet boligbyggeri – lejer-ejer osv.



At der er stisystemer som binder området sammen, at
de er oplyste så børn og gamle kan færdes trygt, at
der er stop for farlige cyklister.



Gøre det til et aktivt område, inspirere til aktivitet.
Blandet
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Identitet



Godt boligområde med god sammenhæng, bevar det



Masse trafik alle vegne, også tung trafik



Alt for meget trafik på forbindelsesvejen



Ingen høje bygninger på Syrenbakken



Gerne ”townhouses”



Fremadrettet bør sikringen af grønne forbindelser
være i højsædet



Multietnisk område



Homogent



Stort personkendskab borgere imellem! Det giver
tryghed!



Gerne rækkehusbebyggelse for ejere, der er ingen
grunde i området.



Mangfoldigheden
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Hvad ønsker du skal kendetegne området
fremadrettet?

Identitet



Nærpoliti tilbage til området



Butikker + apotek



Sundhedens Hus



Rækkehuse – ejerboliger



Sundhedscenter (læge – tandlæge m.m.)



Bevar bowlinghallen



Multi-idrætscenter, dagplejer/ældre om formiddagen,
unge/arbejdende folk eftermiddag/aften – ligesom
Vejen Idrætscenter



Sportsaktiviteter for handicappede



Grønne områder



Jeg tænker, at noget mere heterogent kunne være
ideelt for området – ældreboliger, ejerboliger m.v.



Øge forskelligheden så flere forskellige grupper kom til
området



Foreningsland



En by der er stolt af at være 9400 – IKKE Aalborg Nord



Badmintonklub og bowlingcenter – mere aktivitet i
disse og evt. flere idrætsgrene



Grønne områder



Vi skal kendetegne en by der tager hånd om sine
ældre, ikke kun unge svage og nytilkommere



Sundhedshus med lægehus, aktiviteter for ældre,
dagplejemødre, institutioner, badmintonspillere om
aften/dagen



Kløverruten bliver mere synlig



Ældre/seniorklubben ”Gnisten” som flytter til Lindholm
badmintonklub
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Reducere trafik og trafikstøj, ønsker naturpræget
område med bæredygtigt byggeri.



Kendskab til mænds mødested, sundhedshuset.



Team Danmark Bowling holder til her – Idrætsmekka.
Udbygge eksisterende DK’s største
bowlingcenter/idræts-/badmintonhal til nordbyens
Idræts- og sundhedshus m. udendørs kreative
områder.



Badmintonklub – fællesskabet i den for ældre, unge,
handicappede, udlændinge



Team Danmark Center – badminton, bowling, træning,
ECT



Festlokaler med mulighed for at overnatte



Heterogent – få tiltrukket andre samfundsgrupper til
området – ældre bolig, ejerbolig osv.



Vi er flyttet til Nørresundby fordi vi synes det er
betydeligt pænere byggeri.



Aalborg Kommune trænger til at få en med en bedre
smag til at råde den der bygger. Byg gerne
spændende. Ikke kun kasser



Ikke alt for høje huse, ikke alt for tætte, ikke inddel,
mulighed for privatliv også.



Et nyt stort idrætscenter, Kig på hvordan Idrætscenter
Vendsyssel har formået at samle sport i deres område i
Vrå. Byg et idrætscenter Vendsyssel her i vores
område.



Demensby – lad os gå forrest mod den nye
folkesygdom.



Sundhedens Hus ala Fyrkildevej på Løvbakken.



Den grønne kile skal bevares rundt i hele 9400



Masser af grønne områder og der skal ikke være færre



Fritidstilbud



Boliger til alle aldersgrupper, rækkehuse etplans m.
fællesarealer i midten (mødesteder)

Identitet
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Identitet



Motionsmekka



Naturmekka



Grønne områder + stier, bevar det!



Mere kommunikation boligselskaberne imellem



For lidt erhvervsliv



Lige dele ejer- og lejer boliger



Grønne områder



Aktivitetshus med forskellige aktiviteter til forskellige
målgrupper – værksted til træ, metal, 3d print, sport
som parkour, folkedans – specielle aktiviteter.
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Hvor i området opholder du dig typisk eller mødes med
andre? (placer dit klistermærke)
Kort over området med markerede opholds-/mødesteder:

Byliv og
mødesteder



Udsigtsområde med borde/bænke/grill nord for
Syrenbakken – evt. kombineret med legeplads. Forny
hegn mod søen.



Når Syrenbakken bliver oldekolle, vil det være godt med
kridtgraveskrænten som mødested med udsigt.



Syrenbakken: høj tæt bebyggelse, hvor udsigten udnyttes
uden at chikanere øvrig bebyggelse.



Syrenbakken: friholde for yderligere bebyggelse. Bevare
nuværende bebyggelse – ikke højere end nuværende
byggeri.
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Byliv og
mødesteder





Anvendelse af Syrenbakken: 1) sundhedshus (fysioterapi,
tandlæge osv. gerne ala Fyrkildevej), 2) Forsamlingshus,
3) Kulturhus – haver for syriske flygtninge.



Tæt lav bebyggelse svarende til øvrig bebyggelse i
området (omtaler Falck-grunden)



Skatepark – ”Cykleren” udvides. Aktivitetsområde ved
Løvvangen parkering.



Hundeskoven: mødested for folk i alle aldre osv. Mangler
dog flere faciliteter.



Areal foran kirkegården vedligeholdes (kommunens
ejendom).



Hundeskov, ved kirkegård og kolonihaver udbygges med
skur med borde og bænke. Motionsredskaber jvf.
Skansen.
Lys på stien pga. mark (omtaler stien fra Forbindelsesvejen
og ind til Lindholm Søpark)
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… Hvorfor netop dette sted?

Byliv og
mødesteder



Områdets mødested er Løvvangcenteret. Kan det
udbygges?



Hvad med en legeplads på grunden nord for SIDgrunden/syd for Cykleren?



Foreningshus.



Naturlegeplads.



Motionsforening, hvor man kan lave sport for sjov
også som voksen nybegynder: løb, gang, fodbold,
mm.



Bevare de grønne områder ved Syrenbakken. Bedre
sti med lys over til Løvvangen.



Syrenbakken skal ikke blive høje boliger.



Bydelen bør knyttes sammen af gangstier med
hindringer som stopper hurtige cyklister. Det bør være
godt oplyst så både børn og gamle kan færdes trygt.



Der bør være et samlingssted, hvor der er mulighed
for at holde fest og evt. overnatte – med godt køkken
og til en rimelig pris.



Lindholm badmintonklub  velfungerende klub med
mange medlemmer (unge og seniorer).



Et Gigantium i Nørresundby med haller, faciliteter til
motion for alle aldre, mulighed for koncerter mv.



Der bør være et samlingssted hvor der er mulighed for
at holde fest og evt. overnatte – med godt køkken og
til rimelig pris.



Fælles idrætshus – mødested, badmintonklub,
bowlingcenter, træningsanlæg, multibane (omtaler
arealet ved Løvvanghallen).



Bowlingcenteret sammen med andre fra kommunens
nordlige opland. Stien rundt om søen. Svømmehallen
(Solside)
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Byliv og
mødesteder



Bowlingcenteret sammen med andre. Stien rundt om
søen. Svømmehallen (Lerumbakken). Cykelstier på
tværs af veje.



Syrenbakken omdannes til seniorboliger. Lav
bebyggelse.



Et fælleshus, hvor mange klubber holder til og hvor
man bare kommer for samværet. Et sted, hvor der er
åben ”24/7” for at mødes.



Mødes med venner og familie i sociale tiltag – mere af
det. Samme placering (omtaler Lions Parken – 2
klistermærker er placeret her).



Jeg opholder mig i rekreative områder. Derfor håber
jeg, at der kommer naturområder, som kan vække
opsigt og trække folk til fra andre steder.



Ikke flere højhuse ved Falck.



Gåture i rekreative områder.



Syrenbakken omdannes til seniorboliger. Ikke flere
høje kasser.



Opholder sig på Cykleren med børnebørn (2
klistermærker placeret her)



Ét plan rækkehuse og seniorboliger bag Falck og
Syrenbakken.



Mødested på Syrenbakken. Ikke nybyggeri på
Syrenbakken.



De 21 mio. kr. skal gå til at udbygge idrætsfaciliteterne
– en hal mere – mødesteder/café, plads til klubber og
sundhedshus.



Udendørsmødested ifm. Syrenbakken.



Et idrætscenter som man med stor succes i Vrå er i
gang med. Fælles for alle: ældre, idræt (badminton),
foreninger, fælles mødested, etc. (omtaler det grønne
areal ved Løvvanghallen)



Nørresundby fælles fodboldfaciliteter på det militære
område.
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Byliv og
mødesteder



Fælles mødested for alle, med mulighed for musik og
teaterforestillinger.



Nyt byggeri på Falck-grunden. Undlad, som
skitsen/visionen, at bygge højere end omkringliggende
bygninger.



Fælleshus/forsamlingshus/aktivitetshus – evt. ved
aktivitetshuset. Løvbakken: bibliotek, tandlæge,
sundhedshus, diverse aktiviteter – alle aldre.



Unge- og aktivitetscenteret bl.a. generalforsamling



Fælleshus til alle aldersgrupper med
værkstedsfaciliteter, foredragssal, cafe osv. Evt. som
Aalborg Øst.



Idræts-kultur-sundhedscenter



Tandlægeklinik, læge osv. i området – sundhedshus

Side 11 af 39

Hvis området skulle tilføres noget nyt, hvad
drømmer du så om? – og hvor kunne det placeres?

Byliv og
mødesteder



Bevare MTB område evt. udbygge



Vi er dagplejere, der mødes ved Cykleren. Det er et
godt sted for børnene at være, der må gerne tænkes
en udvidelse, hvor mindre børn 0-3 år har
legemuligheder udendørs evt. en dejlig stor
naturlegeplads med overdækkende pavilloner.



Nordbyens Idræts-, Sundheds- og Kulturhus = 21 mio.
kr. (tegnet på arealet, der dækker idrætsarealet
bagved samt idrætshal og bowlingcenter.



Sundheds- og idrætscenter med udendørs multibane.
Plads til alle fra dagpleje til ældre.



Vi er dagplejere, der mødes på biblioteket med vores
dagplejebørn og har stor glæde af at lege/spise
madpakker på Løvvangskolen. Vi vil gerne have et
bibliotek med mulighed for leg og arrangementer – et
sted for børn 0-3 år. Gerne i området ved
bowlinghallen.



Haver med ”skanse ”-muligheder (samlerkultur) fx
brombær ved søen.



Vandkunst: Udnyttelse af vand, der pumpes væk for at
holde søparken tør. Det kunne være en attraktion –
vandkunst. (tegnet på det grønne areal ved søparken)



Lav bebyggelse evt. rækkehuse eller klyngehuse med
grønt område



Drop-in.hus på Syrenbakken for alle generationer og
frivillige attraktioner.



At nuværende udsigtslejligheder bevarer deres udsigt.



Ingen skole = svært at lægge aftenskole aktiviteter i
området. Hvor er der lokaler til sprog, kreative fag,
madlavning.



Udsigtsplatform med udsigt ud over søen med bænke
og borde til at nyde madpakken og udsigten.
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Sundhedshus på Syrenbakken – fysioterapi, tandlæge,
fodlæge mm.



Aktiviteter på søen (Lindholm Sø)



Et forsamlingshus, som almindelige boligejere kan leje.
Pt. kan man ikke leje boligforeningers selskabslokaler.
Meget brugt på landet med forsamlingshuse. Kan også
bruges til fællesspisningsaftner.



Hundeskov: mangler læskur, vand og ”hyggelige”
stier. Se evt. hundeskoven ved Bodumvej Aalborg
Øst.



MTB teknikbane (som i Skørping).



Mødested for ”unge” ældre. Et sted med snedker,
glaskunst, strikkeklub, kortklub mv. Lille café.



Gangbro eller tunnel fra sti bag Falck over
Forbindelsesvejen – helst belyst.



Bebyggelse til bofællesskaber for aktive seniorer evt.
Syrenbakken.



Ombygge Syrenbakken til oldekolle



Ingen højhuse. Ingen bebyggelse på Falck-grunden
pga. støjgener fra Forbindelsesvejen.



Mødested for ældre, gerne ved skolens arealer.



Stort sundhedshus ved børne/ungehuset –
læge/speciallæge mv.



Evt. børnetandpleje på Falck grund – nyt og flot og
dejlig centralt.



Ingen højhuse på Falck-grund. Passer ikke i
lokalplanen. Alle huse på Forbindelsesvejen er lave.
Det vil ødelægge.

Byliv og
mødesteder
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Byliv og
mødesteder



Lys på sti bag Syrenbakken.



At fjerne grønt område bag Falck vil ødelægge den
grønne kile.



Udnyt søen til et eller andet, hvis muligt/tilladt.



Grønt område bag Falck bevares. Gerne grønt inkl.
Falck. Evt. med flot udsigtstårn (fjord vest til øst)



Syrenbakken er det perfekte mødested i den grønne
kile, så alle får del i den flotte udsigt. Udendørs
mødested.



Udendørs opholdssted. F.eks. grill – aktiviteter –
beachvolley - petanque – park hvor man kan sidde
ifm. Syrenbakken. Udvide den grønne kile.
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Hvordan borgerne bruger området i dag
Gå-, cykel- og løbeture:


Grønne
områder

Går for at nyde turen/naturen
o Rundt om Lindholm Søpark
o Fredskoven
o Ned til byen
o Til kirkegården



Kører rundt i el-kørestol omkring Strubjerg, Arkildsdal
og Vangen



Cykler på cykelstierne adskilt fra bilvejene



Løbeture



Generelt er der brug for mere belysning på
eksisterende stier.

Mødested:


Mænds Mødesteder i Nørresundby. Nystartet
forening, i dag hjemmehørende i Unge- og
Aktivitetshuset. Gerne fokus på lokale til Mænds
Mødesteder.
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Hvilken slags natur vil borgerne gerne hhv. bo i og
have adgang til i hverdagen?
Naturnær:

Grønne
områder



Adgang til vild natur m. naturpleje i stil med ”verdens
ende” bag Lindholm Å



Dyregræsning som naturpleje.



Biodiversitet



Fokus på allergivenlighed i forbindelse med artsvalg



Skov og træer



Ikke flere græsplæner.



Fri natur, der indbyder til leg.



Fremme dyrelivet: eksempelvis tæt og lav
bevoksning med enkelte træer i



Grønne områder uden trafik



Flere grønne områder



Vildt voksende skov så man kan komme ”væk” fra
byen.



En ukontrolleret natur. Det skal IKKE være
velfriserede parker det hele.



Et attraktivt bæredygtigt område.

Plejet:


Plæne/park m. borde og bænke



Byhaver og sansehaver

Eksisterende kvaliteter:


Bevare eksisterende grønne områder. Alt det skønne
grønne som vi har i dag – gerne sammenhængende.



Bevare udsigten og roen



Dejlige grønne områder. Men belysning om aftenen
er elendig.
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Grønne
områder



Dyrk livet



Udvikling af eksisterende grønne områder.



Husk de grønne områder og forbindelse derimellem
med stier.

Bolignære grønne arealer:


Grønne områder i tilknytning til boligen. Blandet med
grønne områder og bebyggelse.



Grønne og støjfrie områder med lav bebyggelse og
luft mellem husene til friluftsliv



Bebyggelse med haver og evt. mulighed for mindre
dyrehold som høns, kaniner, får mv.



Små samlingssteder i boligklyngerne.
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Hvilke rekreative funktioner og oplevelser ønsker
borgerne hhv. ved deres bolig og i det større
netværk?
Stier og ruter:

Grønne
områder



Mulighed for langrend, hvis der er sne.



Flere stisystemer/et samlet stisystem med belysning.
Udvide netværket af gå- og løbestier med
opholdsområder undervejs med bænke/bordebænke-sæt.



Ryddede stier, åbne områder, ro og fred, gode
udsigter.



Stisystem til (og mellem) idrætsaktiviteterne



Et kilometer-afmærket stisystem/natursti, der får en
igennem alle de grønne områder/hele området.



Ruter i varierende længder.

Leg, ophold og oplevelser:


Friluftsliv: Grillpladser, bålhytte og shelters



Plæner, boldbaner osv. (ikke indhegnede som ved
havnefronten)



Gode lege- og motionsfaciliteter. Grønne områder til
familieleg fx rundbold o.l. Forhindringsbaner o.l. for
lidt ældre børn



Grønne områder med aktiviteter, evt. musikscene.



Grønne områder med kunst.



Fuglekasser i de grønne områder som kan tiltrække
forskellige arter (dyreliv)
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Grønne
områder



Grønne områder som samlingssted



Anvende de grønne områder til idrætsformål:
løbeklub, triatlon – svømme i kridtgraven,
mountainbike i øvelsesområdet, cykelklub



Flere aktiviteter for børn og unge (fx for de mange
beboere i lejeboligerne)



Plads til selvorganiseret motion.
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Borgernes ønsker til udvikling af de grønne
arealer
Lindholm Søpark:

Grønne
områder



Udsigtspunkter og udsigtsplatform, fx hvor der er
placeret InBetween skilte v. Syrenbakken med
borde og bænke med udsigt over søen. Der kan
udvikles et fantastisk grønt område ved
Syrenbakken (udsigt/solnedgang mv.) som
attraktion for hele Nørresundby + Aalborg.



Bruge Lindholm Søpark som en park med stisystem
rund om søen helt nede ved vandet og bænke.



En eller anden form for aktivitet ved Lindholm
Søpark – evt. vinterbad og saunaklub.



Benytte Lindholm Søpark til Vandsport og badning.



Skiløjpe på skrænten af Lindholm Sø mod øst.



Legeplads i forbindelse m. Søparken
(Syrenbakken).

Skovbeplantede arealer:


Naturlegeplads i en skov, som opfordrer til leg og
aktivitet i alle aldre. Gynger, armgang, rør som man
skal igennem, klatretov mm.



Grønt areal ved siden af Unge- og Aktivitetscenteret:
dejligt grønt areal, som bruges til leg og boldspil.
Evt. skovlegeplads.



Den lille skov nord for Syrenbakken: Hvis
underskoven holdes nede vil den med tiden kunne
bruges til skovtur m. bålplads, legeplads.



Der er noget skov bag kolonihaven, hvor der
mangler stier ind + oplagte steder til cykel, så det er
nemt og indbydende at gå i skoven.



Belysning i træerne på en særlig/hyggelig/smuk
måde som ved Skanderborg Festival: ikke
lygtepæle.
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Syrenbakken:

Grønne
områder



Park, opholdssteder (ude) for familier, unge, ældre.
Grillsted, sportsaktiviteter som beachvolley,
petanque, legeplads fitness træningsstationer,
forhindringsbaner.



Beholde det grønne område omkring Syrenbakken
og børnehaven ved Højvangsvej.



Lave et oldekolle på Syrenbakken.

Forbindelsesvejen:


Evt. tunnel eller gangbro under eller over
Forbindelsesvejen, for at styrke sammenhængen
og forbinde syd med nord.

Falck:


Ved Falck og naturarealet bagved: evt. Demens By
og en oplevelsespark.



Falck kan bruges til et nyt lægehus – mere ind for
sundhed.



Evt. høj udsigtspost på området bag Falck, et af
9400’s højeste punkter, hvor man kan se fjord hele
vejen rundt.

Militært øvelsesterræn:


Behold øvelsesterræn som rekreativt område.



Bedre stisystem på det militære område



Forbindelse til øvelsesområdet udvides
(”vildmarken”).
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Andre steder:

Grønne
områder



Stykket bag skolen op mod REMA er meget
uhyggeligt – kunne godt gøres lækkert.



Kirkegården/kolonihaven



Evt. udvide ”Cykleren” mod syd.



Indsigelse mod at der bygges et treetagers
boligkompleks på Jørgen Berthelsens Vej ved Ungeog Aktivitetscenteret. Man kunne i stedet lave en
naturlegeplads i tilknytning til Unge- og
Aktivitetscenteret. – alternativt droppe det yderste
treetagers byggeri ud mod vejen.
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Hvilken udvikling ønsker borgerne for
Løvvangcenteret og Løvvangskolen?
Løvvangskolen:

Grønne
områder



Omdanne til grønt område



Løvvangskolen laves om til et kulturhus som
Trekanten i Aalborg Øst.



Løvvangskolen, opførelse af aktivitetscenter i
forbindelse med Løvvang Bowling.



Bibeholde Bowling og hallen samt udbygge med flere
aktiviteter både for børn og voksne. Udbygge
Bowling- og sportshal til Nordbyens sportsmekka. En
hal mere, klublokaler, fællescafé, mødested,
ude/inde.



Sundheds- og idrætscenter. Flytte ’Gnisten’ til
Lindholm Badmintonklub. Tanke: ældre og dagplejer
i sport om formiddag, unge/arbejdende om
eftermiddag og aften.



Tæt-lav på skoleområde a la Eriksholmparken. Ikke
højere.



Styrke sammenhængen til øvelsesterrænet.



Området med bowling kunne være godt at facilitere
mere grønt for at gøre området mere attraktivt.

Løvvangcenteret:


Bevaring af centeret



Flere butikker/forretninger (f.eks. pizzeria,
grønthandler)



Større FitnessWorld.



Mødested for ældre, da centeret i det daglige
benyttes til handel



Der mangler et apotek + fodspecialist + evt. læge i
Løvvang-området.
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Boliger:

Grønne
områder



Udstykning til villa-grunde.



Bæredygtigt område med lavt byggeri, haver,
fællesområder. Et kirke- og kulturcenter.



(Dyre) ejerboliger. Ikke ghettoer. Ikke flere
lejeboliger.



Boligområde med grønne korridorer
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Hvordan bevæger du dig rundt i området?
Marker de steder du opholder dig i området på kortet:

Mobilitet



”Cykleren”. skoven syd for ”cykleren”. Plænen nord
for byggeri Jørgen Berthelsenvej/Forbindelsesvejen.
(kort 2)



Bruger stisystemer til gåture. Nogle steder meget
beplantning omkring som gør at man kan være utryg
ved at gå alene.



Vejen mod Nørresundby og Aalborg. (kort 8)



Rundt om begge kridtgrave. Skanseparken.
Øvelsesterrænnet samt forbindelsen langs
kolonihaveforeningen. (kort 10)



Ad (Rolighedsvej) mod Føtex, ad Skansevej mod
Aalborg, Aalborg kajakklub over kulturbroen, småveje
mod Nørre Uttrup torv. (kort 13)



Benytter cykelsti til Nørre Uttrup. (kort 14)



Stien ved kridtgraven. (kort 15)

Hvilke ruter benytter du til og fra stedet og med hvilket
transportmiddel?


Går/cykler i lokalområdet. (kort 1)



Bil eller bus nr. 17. (kort 2)



kører meget på cykel.



Bil/går. (kort 4)



Primært bil og bus. (kort 8)



Gående, cyklende. (kort 10)



Vangen, Uttrup nord-stien, Strubjergstien, Jørgen
Berthelsensvej, Forbindelsesvejen, løberuter. (kort
15)
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Er der uhensigtsmæssigheder på ruten?

Mobilitet



Passage over Forbindelsesvejen – dårlig belægning
til cykling. (kort 1)



Mangler cykelsti på Forbindelsesvejen fra Jørgen
Berthelsensvej til Lindholm.



Nej. (kort 4)



Nej. (kort 8)



At komme fra blomsterkvarteret til Rema1000 skal pt.
foregå langs Forbindelsesvejen. Bedre stiforbindelser
ønskes. At krydse Forbindelsesvejen bør gøres mere
sikker, f.eks. med tunnel under lidt vest for falckgrunden. (kort 11)



Behov for sti. (kort 12)
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Hvordan kommer du til og fra området?
Marker hvilke ruter du benytter ud af området på kortet:

Mobilitet



Forbindelsesvejen, Jørgen Berthelsensvej. (kort 1)



Jørgen Berthelsensvej/Skansevej. se kortet. (kort 11)

Hvilke transportmidler bruger du?


Cykel (til Aalborg og bil Nørresundby). (kort 1)



Bil/bus/cykel. (kort 2)



Bil/bus. (kort 4)



Cykel. (kort 7)



Gåben/cykel, benytter primært stier væk fra de store
veje. (kort 12)



På ture hvor jeg ikke cykler eller går bruger jeg bus
nr. 17 og efterfølgende tog, bus eller fly. (kort 13)

Er der uhensigtsmæssigheder på ruten?


Meget trafik på forbindelsesvejen. Farligt for
cykellister ved helleanlæg.



Nej (kort 4)



Ujævnheder på cykelstier (kort 7)



Overvej fodgængerfelter på den østlige del af
Forbindelsesvejen. (kort 11)



Lerumbakken er ikke cykelvenlig, og der er mange
børn. (kort 12)



Førhen gik jeg ofte til Lindholm, men det er ikke så
gode forbindelser nu. (kort 13)

Side 27 af 39

Kan du pege på gode og/eller dårlige eksempler på
adgang til kollektiv trafik? Har du forslag til
forbedringer?

Mobilitet



Vi har god adgang til bus 17. (kort 1)



Mange muligheder for bus til og fra området.



Daglig gang. (kort 6)



Fra Klitrosevej og til busstop er der kort vej at gå!!
Ønsker at der stadig er gode busforbindelser til Nr.
Sundby og Aalborg. (kort 8)



Bus Strubjerg – Nørre Uttrup Torv.



Bus 17 er meget fin for os. (kort 13)
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Kan du pege på gode og/eller dårlige eksempler på
adgang til stinettet? Har du forslag til forbedringer?


Dårlig belægning til cykling (langs syrenbakken og de
2 markerede steder (grusvejen forbi
kolonihaveforeningen samt sti vest for Falckgrunden). (kort 1)



Sti øst for unge/aktivitetscenteret giver ikke mening.
(*3 på kort 2)



Stisystemerne skal være velbelyste og åbnet for
beplantning.



Flyt stien længere ind ved nr. 103 på
Forbindelsesvejen, da det er offentligt område.
Beplant bag om husene 103-101-99-97.



Mangler bedre forhold for barnevogn + mc på
Forbindelsesvejen. Mangler også en cykelsti på
Forbindelsesvejen. (kort 6)



Manglende rydning af sne ved vuggestuen og
børnehaven – Hvorup Kirkevej. Folk kører sne fast
så der bliver glat. (kort 7)



Krydse kolonihave og kirkegård. Manglende
undergang ved grøn hale ved Forbindelsesvejen.
Udkørsel ved Skansehøj.



Mangler belysning på sti med rød markering (kort 10)



Sti fra f.eks. Morgenfruevej mod Rema1000 pt ender
stien på løvfrøens plads. Før denne hele vejen
igennem til Rema. (kort 11)



Det er generelt svært at krydse forbindelsesvejen.
Cykelstien bør forlænges til thistedvej. (kort 13)



Tunnel under Forbindelsesvejen. Cykelsti på
Forbindelsesvejen mod vest. (kort 15)

Mobilitet
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Kan du beskrive mobilitetsformer – delecykler,
delebiler, fjordforbindelser eller noget fjerde – du
gerne vil have bedre adgang til?

Mobilitet



Gode busser. Adgang til delebiler i Vangen, Bycykler
vil være fint (mest til gæster). (kort 1)



Hvad tænker i om trafikken på Forbindelsesvejen og
særligt tung. Det bliver større og større problem,
hvad med forurening?
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Generelle inputs på post-it

Mobilitet



Flere parkering forbud og større vejbumb – Dem der
er nu virker ikke



Ensrettet vej ud fra syrenbakken og Skansehøj ud på
forbindelsesvejen.



Udkørsel fra Skansehøj til Jørgen Berthelsensvej



Problemer med udkørsel fra Skansehøj (Når der
kommer flere boliger får de større problemer med
stadig kun en udkørsel.



Mulighed for at krydse Forbindelsesvejen,
underføring (Forbindelsesvejen, øst)



Trafikdæmpning på Forbindelsesvejen (sandsynligvis
menes hastighedsdæmpning)



Tunnel under forbindelsesvejen (forbindelsesvejen,
vest)



Inddragelse af kirkegård og kolonihave i stiplaner



Vejchikane mellem syrenbakken og gammelt elværk



Sti under/eller over forbindelsesvejen fra bag falckgrunden over til den grønne sti vest for SID-grunden
for at forbinde begge sider af den grønne kile.



Nørresundby Gymnasium  busforbindelse
Lindholm-Nr. Uttrup og bus til Lindholm Station og
Lufthavnen.



Flere busser aften/weekend (20 min. interval)



Slå busstopsammen Gyldenlaksvej og
Forbindelsesvejen



Masse af trafik alle vegne også tung trafik



Opmærksomhed på flere cykellister, Skansebakken.
Stien fra Skansehøj til bus på Jørgen Berthelsensvej.
Stiforbindelse til Skanseparken.



Cykel og gangsti under Forbindelsesvejen mellem
Falck og Løvvangsvej, som forbindelse mellem de
grønne områder.
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Mobilitet



Jeg brugte S2 fra Forbindelsesvejen. Som pensionist
magter jeg nu ikke at komme hjemmefra. Ingen bus
kører via Forbindelsesvejen til Lindholm st. Jeg bor
Erantisvej – 20 min til nærmeste bus.



Cykelsti langs Forbindelsesvejen



En rejsekorts ”opfyldnings stander” ved Nørre Uttrup
torv, så man nemt og hurtigt kan fylde op på sit
rejsekort.



Tunnel under Forbindelsesvejen.



Ønske om parkeringsforbud på Skansevej, hvilket vil
give mulighed for en cykelsti.



Fokus på skumle område med narkohandel og
forsamlingssteder. Cykelstien kirkegården Erantisvej.



Stien fra Jørgen Berthelsensvej mod Rema1000
ender på en p-plads for Løvfrøen. Få denne sti ført
helt ud til Løvbakken/løvvangcenteret.



Ønske om mindre trafik på Skansevej. Der køres for
stærkt på Skansevej. Man bliver påkørt af bilister når
man cykler op ad Skansevej.



Sørg for at man kan komme af og på stierne nemt
(som det er nu er der store bump når man skal af og
det er træls og dårligt for cyklen. Så man cykler på
vejen i stedet, hvilket ikke er børnevenligt.



Forbindelse fra løvvangen over til Nr. Uttrup er ikke
ok, måske rute 13 kan køre igennem Hjørringvej.



Hvorfor skulle Forbindelsesvejen gøres smallere. Det
har medført lange bilkøer, fordi svingende trafik
spærrer for trafikken.



Gerne flere rækkehuse > 100-120 m2 på grunden
Løvvangskolen, et plan. Både leje, andel og ejer. Det
ville give en bred befolkningssammensætning. Falckgrunden burde flyttes til Sundholmen.



Løsning ala Fyrkildevej. Sundhedscenter på Falckgrunden



Cykeltunnel under Forbindelsesvejen lige vest for
Falck-grunden.
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Mobilitet



De cykelstier bagved mangler skilte så man ved hvor
man går hen.



Der er mange fortove/stier men de er ujævne og
skæve så de er svære når man har gangproblemer.



Mangler asfaltramper på cykelsti (vangen fra
studievej til hjørringvej)



Borgere benytter busstoppested ved Strubjerg nord.



Belysning ved Løvbakken: sundhedshus, mænds
mødested, ungehuset.
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Kort 1:

Kort 2:
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Kort 4:

Kort 6:
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Kort 7:

Kort 8:
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Kort 10:

Kort 11:
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Kort 12:
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Kort 14:

Kort 15:

Side 39 af 39

