
 

Sammenskriv af Ideer fra opstarts borgermøde d. 23/3 2017 i salen, Bælum skole: 

Vi skal se på det hele med nye øjne – klyngeøjne 😊 

Stier og friluftsliv:  

Vi skal bruge de dejlige naturstier, have dem kortlagt – arrangere klyngeløb/ klynge march på forskellige 

længder 5-10-15 km. Klyngemaraton. 

Tiltrækkke unge fra Aalborg og omegn til vores natur – så de får øje på mere end Rold Skov. 

Udvikle flere stier og binde klyngen sammen med dem. Vi skal prøve hinandens stier af. Grundlovssti med 

elektronisk formidling, samarbejde Blenstrup/Terndrup. 

Handicapvenlige stier og rekreative områder 

2900 forskellige ynglende fugle v. Madumsø? (Rica ved) 

Cykelstier - infrastruktur: 

Cykelstier skal forbinde os i klyngen. Børn skal lære at køre sikkert og selvhjulpne på flere cykelstier. 

Hadsundvej – ”Maguritrute”?  -  der skal etableres sikker over- eller undergang med cykelsti 

forbedre den kollektive trafik – finde transportmuligheder mellem byerne i klyngen, til ungdomsuddan-

nelser m.m.  

Go more projekt med NT – transport mellem byerne, til Aalborg og til ungdomsuddannelserne 

Bedre kollektiv trafik – flere ældre – Solbjerg 

Bredbånds samarbejde – mobilnetværk - Bedre mobildækning – husk mødet Sara nævnte 

Transportmulighederne er meget vigtige for at samordne ressourcerne – børn skal køres eller cykle på 

manglende cykelstier 

Bosætning – Branding – markedsføring: 

Vi skal brande området – billige huspriser – masser af muligheder – naturperler lige uden for døren. 

Bosætningsmesse åbent hus i byerne.  Andre messer.  

Bannere ved samtlige indkørsler til klyngen, som signalerer klyngesamarbejde. – elektroniske infotavler 

ved byporte bl.a. til opslag af arrangementer. 

Åbenthus dag i byerne med bosætning som formål – sælg din by. 

Brande 507 Hadsundvej som motorvej Øst (a´la´Brønderslev 2 søndage hver uge) 

Eksperimentere med nye boformer – borgerne skal involveres i hvor det er attraktivt og hvad der skal byg-

ges – gøre byggegrunde attraktive f.eks plante hække. 

Nye boformer med plads til…  og bofællesskaber/ kolllektiv p.g.a. nærhed til arbejdspladsen, institutio-

nen, skolen, gårdbutik, foreningsliv, bus. 
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Landbrugsparaceller.  

Ungdomsboliger m. fællesfaciliteter, så som øvelokale for band 

Integrationscenter-  integrere vores nye borgere fra den store verden -Flygtninge er velkomne her. 

Renholdelses- og forskønnelseskorps af pensionister og andre frivillige til forskønnelses hjælp/ opgaver i 

vore byer, så de fremstår indbydende. 

Herlighedsværdi i natur/udeliv nemt tilgængeligt! 

Vi forventer at kommunen holder de grunde, hvor de har væltet huse. 

Klyngemesse – Terndrup lægger gerne ”hus” til – gratis reklame for nye erhvervsdrivende ”Dyt Dyt – det 

er nyt!” 

Beskrive eksisterende faciliteter: bålhytte, stisystemer, aktiviteter i forsamlingshus, kirkeliv, årsprogram, 

filmklub, fugletårn, legeplads.   

Kommunen skal ikke skelne mellem landsbyer og byzonebyer! 

Kommunikation: 

Fælles levende hjemmeside – hurtigt at finde info – interaktive kort – overblik over kortlagte, 

stier, faciliteter, seværdigheder, foreninger, mødesteder, skoler, institutioner, erhverv, sted-

bundne potentialer, lokalhistorie, oplevelser…….. 

Tværgående foreningssamarbejde: 

Større udbud – mere inspiration - synergi 

Fællesskab f.eks koordinere de mange aktiviteter rundt i klyngen i pinsen, så man kan nå så meget som 

muligt - måske annoncere fælles program sammen. 

Se på organisering af foreningslivet med nye øjne. - paraplyorganisationer 

Bakke hinanden op, så nogle hold kan stilles i en by og andre hold/ aktiviteter i en anden by. 

Fælles grejbank, telte, flytbar scene, fadølsanlæg m.m. 

Turnus platform for arrangementer 

E-sport er på vej 

Førstehjælpskorps under 112 hele klyngen – Blenstrup er på vej 

Der skal stadig være plads til lokale traditioner for de som ønsker egen fastelavnsfest, Skt Hans, Pinsefest, 

juletræ o.l. 

Solbjerg bakker op om sport, skoler og kultur i Bælum 

Samarbejde omkring halfester 
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Erhverv og turisme: 

Erhvervsdrivende samles for klyngesamarbejde 

Gourmetruten udvides til at omfatte hele klyngen og markedsføres sammen  

– promovering af øko-landbrug – gårdsalgssteder – vin, vinexport – stutteri. 

Bedre udnyttelse af vores placering tæt på naturen - Lokal turisme – synliggøre – kulturarv, lokalhistorie – 

stedbundne potentialer – oplevelser – shelters -primitiv camping – stier og friluftsliv – lokale kunstnere 

m.fl. – kanosejlads - Synliggøre byernes historie. – Madumsø – Langmosen. 

Pilgrimsvandring – samarbejde mellem kirkerne – QR koder med historierne om områderne 

Den store mejerisal i St. Brøndum m. tilstødende lokaler kan udnyttes til flere arbejdende værksteder for 

kunsthåndværkere. 

Se muligheder for erhverv i tomme bygninger 

Microbryggeri – gin, whisky, øl 

Fælles markedsdag - loppedag 

Mødesteder – kulturliv: 

Fælllesskab - fællesspisning 

St. Brøndum, Hellum/Thorup og Siem kirker samarbejder i klynge 

Årligt Friluftsspil med udgangspunkt i områdets kulturarv (Løngang fra Lindenborg bør genopføres) 

Åben skole: 

Skoler og daginstitutioner har indledt klyngesamarbejde 

Vil gerne arbejde med udvikling af åbne skoler/daginstitutioner med øvrige samarbejdspartnere i klyngen. 

Service og andet: 

Lokale ”servicepersoner” – Pc-hjælp, kørsel med minibus… 

Landsbypedeller 

Slip fordommene om hinanden! 

Kulturændring, så folk er stolte af at fortælle, hvor de kommer fra! 

Udfordringer: 

Dårlige muligheder for optagelse af lån til boliger i landdistrikter ska forbedres. 


