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Storvorde 2018-5-10 

Aalborg Kommune - Storvorde Bymidte 
Onsdag d. 9. maj i Den Gamle Brugs 

Inviterede: 
Mette Kristoffersen - Aalborg Kommune 
Mette Bjelke - ByPlusLand 
Anders Zon Christensen 
Kenneth Nielsen - Lodsejer 
Rene Thomsen - Netto 
Dorte Appel - Storvorde Fysioterapi 
Anne Dorthe og Lars Christiansen - butiks-/lods- ejer 
Imar - Storvorde Pizza 
Henrik Hougaard - Lodsejer 
Andre ejere lejere og brugere af bymidten 
Lene Porup - BFSS 
Carsten Jahn Hansen - BFSS 
Theis Gulstad - BFSS 
Jonas Winther - BFSS 
Eva Ransborg - BFSS 
Eigil Kaasgaard - BFSS 
Finn Lauridsen - BFSS 

 

 

Dagsorden 

 
1. Helhedsplan for Storvorde Bymidte  
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To billeder fra præsentationen ByPlusLand havde med. 
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Referat: 
Lene Porup Byder velkommen. 
 
Mette Kristoffersen informerer om de forskellige projekter for byen: 
 

a. MTB-Teknikspor - Første etape i en større plan for området. 5. Juni er der åbning af sporet. 
b. Hundeskov - Der er klar til at sætte hegn op rundt om den gamle fyldplads. 
c. Krydsningspunkt på Tofthøjvej - En skolesti passage. Intentionen var at det skulle krydres 

med maling, og det arbejdes der på. 
d. Udstykning for enden af Rødhøjvej - Når der bliver nikket ja fra lodsejerne og kommunen 

går der 8-10 måneder inden det er klar. Det er uklart hvor sagen hænger. 
 
Bymidten 
ByPlusLand v. Mette B., fremlægger en helhedsplan der skal danne grundlag for en lokalplan der 
definerer byggefelter, veje og parkering, samt et byudviklingsprojekt hvor der er afsat 2,5 mill. til. 
 
Kommunen sender information til Borgerforeningen når der foreligger en klar plan for bymidten 
(Mette K.) 
 
Der skal skabes sammenhæng mellem den nord-syd gående akse og den tværgående akse fra 
Rema forbi Byens Børn og hen forbi Den Gamle Brugs og Strøget. 
Bygningen hvor Brugsen var, kan tænkes helt nyt, med et nyt strøg foran. 
Ny indkørsel fra Tofthøjvej indtil P-Pladsen ved OK-Tanken. 
Flere Byggefelter foran Det Gamle Posthus. 
En ny dagligvarebutik måske med boliger ovenpå (Mette B.) 
 
Det er vigtigt der sker noget som får folk til at gå forbi Byens Børn, Butikken, StorvordePizza, m, fl. 
ellers lukker de (Lars C.). 
 
Kommunen er i dialog med en investor der har Netto i ryggen som dagligvarebutik. 
Intensionen fra kommunen er at få lavet nye “møderum” i bymidten og ikke kun p-pladser (Mette 
K.) 
 
Netto vil gerne ligge op ad en Rema1000 men i dette tilfælde vil det være bedst at lægge dem 
adskilt ved hver sin p-plads, da det giver et flow af mennesker på tværs af byrummene (Rene T. 
Netto) 
 
Der er en masse dokumentation for at handelsmiljøer med et godt indkøbsmiljø med møderum 
som dem der er foreslået af ByPlusLand, er foretrukket (Carsten J.). 
 
Det pointeres at i forslaget kommer den ny bygning hvor Den Gamle Brugs lå, til at ligge længere 
mod Rødhøjvej så der er frit syn fra den ene P-plads til den anden gennem Strøget foran 
StorvordePizza m. fl. (Mette K.). Se billede ovenfor. 
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En dagligvarebutik vil også kunne skabe omsætning til fem specialvarebutikker (Mette B.). 
 
Det vil være godt med lejligheder ovenpå dagligvarebutikkerne (Lene P.) 
 
Det skal sikres at der er P-pladser nok, og planen kan ændres i forhold til det (Mette K.) 
 
Lægerne er ikke umiddelbart interesseret i at bo sammen med Fys og andre sundhedsfunktioner 
undtagen sygeplejeklinik. Vi har en Fysioterapi der gerne vil udvide. Der mangler fitness og 
generelt et hus hvor vi kan forebygge sygdomme. Vi skal tænke det smart sammen. Vi skal have 
nogle af de funktioner som folk kører til andre steder, hjem igen (LeneP.) 
 
Fysioterapien vil gerne have en udvidelse i samme hus (Dorthe A.). 
 
Byggefeltet mellem Fysioterapien og Rema1000 er i spil, og når helhedsplanen er på plads, vil det 
blive givet fri indenfor for de rammer som det munder ud i Mette K.) 
 
Pengene der er frigivet til et sundheds- / læge- hus på 15,7 mill vil sammen med de 7 mill. Der blev 
lovet på Kommunens budgetmøde give mulighed for nye tanker omkring den aktuelle plan med 
lægehus (Carsten J.) 
 
De fleste bygninger i bymidten ligger på sokkelgrunde, og der er derfor ikke umiddelbart mulighed 
for at udvide de butikker uden ændring af de eksisterende byggefelter (Mette K.) 
 
Byrådet planlægger og bestemmer indenfor lovgivningen, så eventuelle klager over mistede stier 
og ændrede vejforhold ikke kan udsætte processen. Det er kun hvis der begås fejl i processen at 
det kan få opsættende virkning. 
ByPlusLand har fået frie hænder til at tænke en helhedsplan og der er stadig en proces med 
tilkørsel, P-pladser, vareindlevering mm. 
Planen er godkendt om 10 måneder (Mette K.). 
 
Det er meget vigtigt vi bibeholder en tankstation, så man ikke er nødt til at køre til Klarup eller 
Gudumholm for at tanke, og vi dermed går glip af en handel i byen (Eigil K.). 
 
Det vil være godt at få noget materiale fra kommunen der kan ses i Den Gamle Brugs (Carsten J.). 
 
Aalborg Fjernvarme kommer i Den Gamle Brugs et par dage om ugen fra efter sommerferien. Det 
er vigtigt at vi går flere foreninger sammen om at få informeret ud til borgerne (Lene P.) 
 
De unge mennesker der er udfordret på manglende muligheder for aktiviteter, og derfor agerer 
uhensigtsmæssigt, skal der også være muligheder for (Anders Z. C.) 
 
Ja, vi skal have et mødested for alle aldre, et sted der samler al den gode energi der er bag 
ligusterhækkene, og hvor den kan komme i spil til gavn for fællesskabet (Lene P.) 
 
I dette projekt er der ikke taget højde for hvor Borgerforeningen skal have til huse salg af Den 
Gamle Brugs Mette K.) 
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Vi vil gerne have kulturhus/borgerhus i det gamle rådhus, når Den Gamle Brugs sælges og vi skal 
finde et nyt Borgerhus (Finn L.) 
 
De 2,5 mill. Der er afsat skal gå til forskønnelse af bymidten, og det indkluderer udgifter til ændring 
af vejføring og p-pladser (Mette K.). 
 
 
Kommunen prøver at arbejde videre med planen, og om ca. tre-fire uger indkaldes vi her i Den 
Gamle Brugs igen til et nyt møde. 
I mellemtiden er det godt at brede informationen ud, og der vil også komme et møde hvor borgerne 
vil blive inddraget mere(Mette K.). 
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