
Fra: BFSS Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod kontakt.bfss@gmail.com
Emne: Fwd: Ansøgning fra Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod
Dato: 21. november 2018 kl. 18.02

Til:

Hej Lene
 
Så har jeg lidt nyt vedr. jeres spørgsmål om det tidl. rådhus i Storvorde.
 
Der har været møde i den strategiske ejendomsgruppe og meldingen er lige nu, at 
der fortsat arbejdes med at få placering af de forskellige kommunale indsatser til at 
falde på plads i forhold til de kvadratmeter, der er til rådighed.
Dette puslespil forventes at tage yderligere 1-2 måneder. Herefter må vi se, om der 
evt. kan være mulighed for at placere medborgerhuslignende funktioner i bygningen.
 
Jeg skal nok følge op på sagen og holde jer orienteret.
 
Venlig hilsen
Lisbeth
 
Fra: Lisbeth Praëm Machholm 
Sendt: 27. september 2018 15:30
Til: 'Lene Porup' <leneporup@gmail.com>
Emne: SV: Ansøgning fra Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod
 
Hej Lene
 
Jeg skrev sidst, at der i morgen skulle være møde i den strategiske 
ejendomsgruppe. Desværre har jeg lige fået oplyst, at mødet er aflyst.
Når der er udmeldt en ny dato, skal du nok få yderligere besked.
 
Jeg har også efter seneste mail til dig fået at vide, at svar på jeres henvendelse til 
Borgmesteren og de forskellige rådmænd i kommunen, varetages af Sundheds- og 
Kulturforvaltningen, da jeres forespørgsel primært vedrører vores arbejdsområde. 
Du/I skal derfor fremover kontakte os, nærmere bestemt Landdistriktsgruppen, om 
sagen, og vi vil koordinere i forhold til øvrige forvaltninger.
 
Venlig hilsen
Lisbeth
 
Fra: Lisbeth Praëm Machholm 
Sendt: 21. september 2018 13:14
Til: 'Lene Porup' <leneporup@gmail.com>
Emne: SV: Ansøgning fra Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod
 
Hej Lene
 
Beklager, at I har måttet vente lidt på en reaktion på jeres henvendelse om 
borgerhus i Storvorde.
 
Jeg kan oplyse, at der næste fredag holdes møde i en såkaldt Strategisk 
Ejendomsgruppe, hvor jeres henvendelse vil blive behandlet.
 
Når jeg ved mere, om Ejendomsgruppens behandling, skal I nok få svar.
 
God weekend!
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God weekend!
 
Mange hilsner
 
Lisbeth Praëm Machholm
Landdistriktskonsulent
____________________________________
Aalborg Kommune
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Landdistriktsgruppen
Danmarksgade 17          
9000 Aalborg
Tlf. (dir.) 9931 1944  - mob. 2520 1944
e-mail: lisbeth.machholm@aalborg.dk
www.aalborgkommune.dk

 
Fra: Lene Porup [mailto:leneporup@gmail.com] 
Sendt: 10. september 2018 22:21
Til: Thomas Kastrup-Larsen <tkl-byraad@aalborg.dk>; Hans Henrik Henriksen 
<HHH-byraad@aalborg.dk>; Mads Duedahl <mads.duedahl@aalborg.dk>
Cc: Lene Krabbe Dahl <lkd-byraad@aalborg.dk>; Lars Peter Frisk <lpf-
byraad@aalborg.dk>
Emne: Ansøgning fra Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod
 
Til Borgmesterens Forvaltning, Sundheds- og Kulturforvaltningen, AK-byg og By- og 
Landskabsforvaltningen.
 
Borgerforeningen Storvorde- Sejlflod har til formål at styrke og udvikle sammenhold i 
byen og oplandet.
Det vil vi bla gøre ved at bane vejen for nye, åbne og levende fællesskaber på tværs af 
alder, køn og interesser. Derfor ansøger vi om lov til at flytte ind i det tidligere rådhus 
og omdanne det til et nyt borger/kulturhus. De nye rammer vil understøtte den positive 
udvikling der er i byen.
Medsendte ansøgning er drøftet i Båndbyernes Samråd og et enigt samråd bakker op 
om initiativet.
Vi håber, at I vil imødekomme vores ansøgning og vi ser frem til jeres svar
 

Med venlig hilsen
Borgerforeningen Storvorde/Sejlflod BFSS
Lene Porup formand BFSS
Næstformand i Båndbyernes Samråd
 
Bilag nævnt og oplistet i ansøgningen kan tilgås på vores G-drev via nedenstående link.
Borgerforeningen har for egne midler produceret en film til promovering af Storvorde-
Sejlflod og 9280.dk. Denne film er tilføjet bilagslisten.
 
https://drive.google.com/open?id=1mMTPq_w77Bi3s5_m6ydQNfShLELNjIiv
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