BORGERFORUM
c/o Kvarterværkstedet
Sebbersundvej 2a - 9220 Aalborg Øst
( 9931 7616 - kvarterloft@aalborg.dk
www.kvarterloft.dk

BORGERFORUM DAGSORDEN
Tirsdag d. 19. juni kl. 19.00 – Skallerupvejs fælleshus, 9220 Aalborg Øst
Til stede: Borgerforum: Susanne Morbjerg, Diana Fayed, Esben Elbæk, Jeanet Kaptain, Michael
Mansdotter, Dorte Marie Bang, Lisbeth Wybrandt, Trygve Funder, Anni Schultx, Jette
Stender, Lars Moltsen,
Skallerupvej; Torben (beboer på Skallerupvej), Jan (beboer på Skallerupvej), Benny
(Beboer på Skallerupvej), Anna Kirsten Olsen
Afbud: Pia , Grethe Andrease

1. Valg af dirigent og referent
Referent: Diana
Dirigent: Lars

2. Godkendelse af referat og dagsorden
NB Referatet godkendes i slutningen af mødet

3. Dagens besøg i det Nordlige Aalborg Øst
Esben introducerer Borgerforum og dets formål.
Der bliver vist rundt i området à ’Grill-hytten’ bliver vist frem.
Benny fortæller: ”Genbrugsen” på Saltumvej er ikke blot en genbrugsbutik, men også et socialt hjørne.
Genbrugsen holder loppemarkeder og gadefester for afdelingen, hvor der er live-musik og grill til.
Endvidere inviterer Genbrugsen en gang i mellem til ture ud af bydelen.
Der er mulighed for at aflevere ting og sager i Genbrugsen.
En artikel skrives i 9220-bladet om Genbrugsen (Spørg Jennifer)
Forslag: Genbrugsen kunne udvikles, således der er ’kaffe-på-kanden’ arrangementer på et fast
tidspunkt, for blandt andet at forebygge ensomhed.
Torben og Jan fortæller: Det er ofte det samme dusin, der deltager i de sociale arrangementer på
Skallerupvej. Det kan være svært, at engagere beboerne. Det er ikke nemt, at lave sociale
arrangementer i afdelingen – herunder ture til forlystelsesparker. Særligt, når arrangementerne koster
penge, kan det være svært, at tiltrække deltagere.
”OS i Øst” er et arrangement, der afholdes i samarbejde med Alabu og AAB, hvor der er mulighed for,
at dyrke sport gratis. Men der er ikke mange, der deltager.
Beboerne er meget nysgerrige omkring renoveringerne.
Hvad samler beboerne? – I Nr. Tranders er det ex. Gadekærret. Hvad er det på Saltumvej/i det nordlige
Aalborg Øst?
Forslag: Genoprette Bestyrelser på Tværs – Kan Borgerforum ikke være tovholder i begyndelsen.
Overvej om det ikke blot er boligselskaberne, der skal deltage; andelsboligejerne og andre bør også
deltage. Borgerforum inviterer til opstartsmøde.
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4. Aalborg Øst dag
Hvordan vil Borgerforum synliggøre sig på Øst dagen?
Borgerforums medlemmer er frivillige på Aalborg Øst dagen. Vi har tidligere haft vores egen stand og
brugt badges med navne.
Luft fotoet, der skal tages i år skal være af Borgerforummets logo. Det er vigtigt, at der bliver gjort
opmærksom på, at der tages luftfoto!
Årets Aalborg Øst Borger; Der er kommet en indstilling til årets borger. Den endelig stillingstagen bliver
taget i august. Eventuelt bør vi gøre borgerne obs på, at det er muligt at indstille borgere til Årets
Borger.
Trekanten stiller skærme til rådighed, således vi kan reklamere for Aalborg Øst Dagen.
Kampagner på Facebook – bringe opmærksomhed til vores Facebook gruppe evt via pjecer.
Hvordan får vi parcelhusejerne involveret i Borgerforum? Måske skulle ejerforeningerne inviteres til et
fællesmøde for private husejere og et fællesmøde for både de private og de almennyttige (Bestyrelser
på Tværs).
Borgerforum kunne måske skrive til bestyrelsesformændene for ejerforeningerne ift, hvad vi kan bruge
hinanden til i Aalborg Øst.
Minigolf for de frivillige 30. juni kl. 13 for 20 kr inkl. Frokost
De frivillige hos 9220-dagen (og alle andre) inviteres til minigolf på Skydebanevej. Diana videresender
mail til Borgerforum, der inviterer venner og bekendte.
S.U d. 26.06

5. Bydelscentrum og bydelsudvikling
Ø Tornhøj
Astrupstien er gravet op, der bliver snart lagt ny belægning.
Planlæggerne estimerer, at den selvkørende bus vil begynde at køre omkring oktober.
Alle stoppestederne til den selvkørende bus bliver udbudt til licitation til virksomhederne. Der laves en
auktion på Facebook (25/6-29/6), hvorefter den bliver flyttet til Trekanten i løbet af de næste 14 dage.
Borgerforum er indstillet på at deltage i auktionen. Lisbeth overvejer, om hun kan deltage i auktionen
på Borgerforummets vegne.
Link til auktionen findes her: http://www.aalborgauktionshus.dk/
Jeanet videresender mail til Borgerforum om auktionen.

Ø Universitetsområdet
Byvandring og borgermøde i Aalborg Øst med fokus på BRT (+BUS):
Borgermøde:
- 26. juni kl. 19-21 i Gigantium
Byvandring:
- Byvandring langs strækningen d. 2/7 kl 19 foran kantinen på Fibigerstræde 15.
Datoerne for borgermøder og guidede ture langs +BUS ruten findes på følgende link:
www.aalborg.dk/brtr
Borgerforum afventer nyt mht lokalplansændringer v. universitetet (Damstræde/Frederik Bajers vej)

6. Nyt fra arbejdsgrupperne
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a. Skolesamarbejde, Hvem skal erstatte Brian Rode?
Ingen nye i denne arbejdsgruppe
b. Sommerfuglen
Der er mange fra Krolf kluppen, der benytter Sommerfuglen. De benytter området to
gange om ugen.
c. Samrådenes møde
Det er flyttet til d. 16/8 kl 19-21 i Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400
Nørresundby.
Susanne og Diana (og evt Lars) deltager.

7. Nyt fra Trekanten
Trekanten arbejder med en ny udviklingsplan med særligt fokus på børn, unge og familier i området.
For fremtiden vil Trekanten arbejde mere med ovenstående.
De tre temaer vil være kultur, viden og kreativitet.
MakerSpace tiltrækker nye personer og der bliver bygget meget i værkstedet.
Der har været hærværk ved Tingstedet – Hele området er malet sort L

8. Nyt fra Kvarterværkstedet
9220-bladet kommer i denne uge
Der er bustur til Kulturmødet på Mors fredag 24. august - hele dagen - for 100 kr.
Der opfordres til, at der gives information i bussen, således alle ved, hvad der kan forventes af mødet.

9. Evt.
Borgerforum nåede ikke frem til, hvem der har ansvaret for hvad til Grill-aftenen i august.
HVAD GØR VI??

Borgerforums møder – dato og tidspunkt

Vi fastholder 3. tirsdag i hver måned OBS Alle møder starter kl. 19.00
Tirsdag d. 21. august kl. 19.00 (Måske Lars i Nr. Tranders’ kirkecenter)
Tirsdag d. 18. september kl. 19.00 – Kanalhuset/Lisbeth
Tirsdag d. 16. oktober kl. 19.00
Tirsdag d. 20. november kl. 19.00
Tirsdag d. 18. december kl. 19.00
Tornhøjhallen: Brian arrangerer – vælger selv dato????
Skovtinget evt. mødested.
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