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Storvorde 2018-1-17 

Møde med kommunen 
DGB - “Den Gamle Brugs” i Storvorde 
D. 17. januar 2018 kl. 16-18. 

Tilstede: 
Lene Porup (Formand)  
Jonas Winther (Menig) 
Finn Lauridsen (Sekretær) 
Carsten Jahn Hansen (Næstformand) 

Inviteret til mødet: 
Mette Kristoffersen (MK) 

Ikke tilstede: 
Eva Ransborg (Menig) 
Magnus Rahbæk Finderup Andersen (menig) 
Theis Gulstad (Kasserer) 

Dagsorden 

1. Sundhedshuset: Den nye situation, og hvordan vi kan gribe det an i forhold til 
planlægningen. Vi er kommet i en væsentlig mere positiv situation end sidst, så der er reelt 
grund til at tænke i et større projekt end sidst. 

2. Planlægningen af midtbyen: Status og eventuelle kontakter med diverse 
udviklingsinteressenter. Dertil snak om, hvordan vi kan hjælpe med at komme videre med 
dette, herunder videre undersøgelser, borgerinddragelse, mv. Hvis vi ser 10-15 år frem, så 
er der en række offentlige-private servicebygninger i det langstrakte bycenter, som vil 
kræve ikke blot renovering men sandsynligvis nedrivning, ombygning, nybygning, mv. 
Herunder kommunens egne bygninger i området. Det giver både en række udfordringer, 
men i stort omfang også en række muligheder, da vi taler om særdeles gode 
beliggenheder. Det vil være naturligt at tænke sundhedshuset ind i denne diskussion. 

3. Planlægningen af de nye boligområder: Jeg er ad anden vej blevet præsenteret for en 
skitse af Krogh. Det er også et faktum, at folk taler en del om området, og at der er mange 
rygter i spil. Det er ikke videre frugtbart, så det vil være et rigtigt godt tidspunkt at begynde 
at inkludere os og lokalsamfundet lidt bredere i processen. Også så vi kan hjælpe til med 
den videre proces. 
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4. Anvendelsen af Brugsens lokaler: Det vil være oplagt at bruge disse til borgermøder af 
forskellig art. Vi har stillet borde og stole op og er ved at gøre det mere hyggeligt. Det 
kunne også bruges til at vise noget af jeres materiale om tankerne om byudvikling i 
området, både hidtil materiale og nyt. Så kunne vi organisere diverse målrettede aktiviteter 
for diskussion om udvikling af de forskellige dele af bymidten. Folk vil gerne, og byder 
gerne ind med deres forslag, når rammerne netop er som nu, hvor de kan stå og få en kop 
kaffe eller en øl samtidig. Kom og se lokalerne, så kan vi snakke videre om det. 

 

 

Referat: 
1. Sundhedshuset: Den nye situation, og hvordan vi kan gribe det an i forhold til 

planlægningen. Vi er kommet i en væsentlig mere positiv situation end sidst, så der er reelt 
grund til at tænke i et større projekt end sidst. 
………………….. 
Lene har talt med Bente Graversen, og hun informerer om at den nye læge Thomas Olsen 
der har overtaget ydernumrene, ikke umiddelbart vil rykke ind i et sundhedshus. 
Han rykker ind i en mindre del at det gamle plejehjem, oplyser Mikkel Grimmeshave. 
 
BFSS afventer oplæg, der skal reageres på, fra Mikkel Grimmeshave. Det er med 
information om de perspektiver vi ser vedrørende sammenhængen mellem lægerne og de 
opgaver der løses i et sundhedshus. 
 
 

2. Planlægningen af midtbyen: Status og eventuelle kontakter med diverse 
udviklingsinteressenter. Dertil snak om, hvordan vi kan hjælpe med at komme videre med 
dette, herunder videre undersøgelser, borgerinddragelse, mv. Hvis vi ser 10-15 år frem, så 
er der en række offentlige-private servicebygninger i det langstrakte bycenter, som vil 
kræve ikke blot renovering men sandsynligvis nedrivning, ombygning, nybygning, mv. 
Herunder kommunens egne bygninger i området. Det giver både en række udfordringer, 
men i stort omfang også en række muligheder, da vi taler om særdeles gode 
beliggenheder. Det vil være naturligt at tænke sundhedshuset ind i denne diskussion. 
…………………... 
De overordnede rammer for anvendelsen af bygninger, kan kommunen kun udstikke nogle 
funktioner for siger MK. Eksempelvis service, salg og bolig. Derudover er det 
markedskræfterne og derunder måske også borgerforeningen, der styrer hvad der kommer 
i bygningerne. 
 
Mette Bjælke fra By Plus Land er i gang med at udarbejde et forslag til en plan for 
bymidten. MK udelukker at der bliver tale om ekspropriering, og fortidens synder som 
eksempelvis facader der vender den forkerte vej, samt mangel på anvendelse af det lille 
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torv; dem må vi leve med, og de må blot tænkes ind i den samlede løsning fremadrettet. 
En af opgaverne for kommunen er at skabe rum til en ny dagligvarebutik i midtbyen. 
Nye tanker med ændrede byggefelter, vejforløb og interesse fra et større ejendomsselskab, 
kunne være en interessant løsning. Kommunen siger at der som minimum skal være 
mulighed for at en dagligvarebutik skal kunne leje sig ind, men BFSS har tanker om at der 
skal bygges i højden med både boliger, fitnes og måske borgerhus. 
Der er afsat et større millionbeløb til bymidten. 
MK siger at ejer, lejer og bruger skal involveres, og som udgangspunkt vil det være en start 
at indkalde borgerforeningen til et indledende møde. 
Vi skal være åben overfor at det er en proces der kræver forståelsen for at der senere i 
processen kan være ændringer der er påkrævet af eksempelvis hensynet til øget mængde 
af regnvand, eller politiske afgørelser. Derfor vil der ikke være plancher på de tidlige stadier 
der er retvisende for det færdige resultat. 
  
 

3. Planlægningen af de nye boligområder: Jeg er ad anden vej blevet præsenteret for en 
skitse af Krogh. Det er også et faktum, at folk taler en del om området, og at der er mange 
rygter i spil. Det er ikke videre frugtbart, så det vil være et rigtigt godt tidspunkt at begynde 
at inkludere os og lokalsamfundet lidt bredere i processen. Også så vi kan hjælpe til med 
den videre proces. 
……………………….. 
De to store områder der er søgt om til nye boliger, er i proces. Området mod Klarup ved 
Rødhøjvej er nok tæt på at blive klar. Derimod er området op ad bakken mellem Storvorde 
og Sejlflod ikke afklaret. Processen mangler blandt andet at få en plan for bortledning af 
regnvand, og en godkendt plan for vejtilslutning. 
 
MK informerer om at arbejdet med MTB Teknikspor i bakkerne er godt i gang. 
 

4. Anvendelsen af Brugsens lokaler: Det vil være oplagt at bruge disse til borgermøder af 
forskellig art. Vi har stillet borde og stole op og er ved at gøre det mere hyggeligt. Det 
kunne også bruges til at vise noget af jeres materiale om tankerne om byudvikling i 
området, både hidtil materiale og nyt. Så kunne vi organisere diverse målrettede aktiviteter 
for diskussion om udvikling af de forskellige dele af bymidten. Folk vil gerne, og byder 
gerne ind med deres forslag, når rammerne netop er som nu, hvor de kan stå og få en kop 
kaffe eller en øl samtidig. Kom og se lokalerne, så kan vi snakke videre om det. 
………………. 
MK siger det er vigtigt at et fremtidigt borgerhus har en fast grundlæggende finansiering, og 
der vil vi tænke mulighederne igennem. 
 

 
BFSS afventer en udmelding om indkaldelse fra kommunen til et fyraftensmøde/fordialog senere 
på året angående bymidten. 
 


