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Hvad er dit største ønske for området? 

 At der kommer aktivitet eller et sted til de unge mennesker 

 Gode velfungerende skoler, institutioner. Uden dette vil der ikke være tilflytning 

 Flere beboere 

 At Terndrup bliver en selvstændig skole med egen ledelse 

 Konstant udvikling, tryghed for os borgere, inddragelse af borgerne i kommunen og kommunale beslutninger. 

 At der kommer styr på Terndrup Skole så vi igen kan få tilflyttere til at vælge Terndrup By, hvilket automatisk vil give 
vækst i området. Bedre ressourcer til skolerne, så alle børn bliver undervist på lige vilkår. At der er større fokus på 
belysning ved veje og stier, så vores børn kan færdes i tryghed. 

 At man stopper lukning af skoler da det er meget vigtigt for og få tilflytter til området at der er et godt skole system der er 
ikke mange arbejdspladser så det ligger jo lige til højrebenet og lave de beste skoler med kort transporttid 

 Bedre offentlig transport 

 Bedre skoleledelse på Bælum skole 

 At land områderne bliver set på meget mere positivt og at der er mere fokus på de potientialer som er her. At stoppe den 
fordom om at alle på landet går med `hø i træskoene´ og bor i udkants Danmark og i stedet så det som udviklings 
Danmark. 

 At skole og institutionsområdet fungerer optimalt. Det er her vores børn skal bruge det meste af deres tid og er det ikke 
optimalt, vil det smitte af på deres indlæring og senere i livet uddannelse. Vi skal være sikre på at vi skaber dem bedste 
start for vores børn. 

 Bedre kollektiv trafik 

 At stoppe afvandring 

 At Blenstrup stadig vil have en skole, daginstitution og dagligvarebutik, så det vil være muligt at blive boende, selv når 
man blev gammel. Muligvis kunne man bygge lidt flere seniorboliger. 

 At få renoveret kildesøen i bælum så mange bruger den både skoler børnehaver samt private. Fantastisk sted, men søen 
er snart fyldt helt op med mudder fra kilden. 

 Gode skoler, institutioner og veje. At der bliver forskønnet ved at rive udtjente og dårlige huse ned og borgere opfordres 
til at rydde op på deres grund 

 Stabilitet på skole/institutions området. 

 rimelig fordeling af unge og gamle i området.gode fritidstilbud og gode dagligvarebutikker. 

 Udvikllingen vil følge efterspørgel 

 Flere ældre boliger 

 Flere arbejdspladser 

 Fjernelse af forfaldne bygninger 

 at man ville holde stierne rene så man kan gå på dem. 

 Mere solskin om sommeren 

 Man passer på vores værdier, naturen, erhverv, butikker og vores historie. Styrkelse og sammenhold af erhvervslivet. 

 ANDRE BYGGEGRUNDE FOR UDVIKLINGEN I BYEN 

 At kommunen vil gøre lidt mere rengøring af de grønne områder, f.eks. i Terndrup er de kommunale ikke gode til at fjerne 
ukrudt, klippe hæk og de har fjernet en den skraldespande, så folk smider bare affald. 

 At der kommer mange nye beboere til byen, der vil deltage aktivt i de forskellige aktiviteter her i byen. 

 Større handlekraft og troværdighed blandt de valgte lokal politikere. Håndtering af sagen vedr. Terndrup Skole er seneste 
skud på stammen som viser mangel på professionalisme - desværre. 

 vi beholder vores skole 

 At bevare skolen og institutioner for hvis vi ikke har det kommer der ikke nye beboer til byen vi har jo mange 
byggegrunde tilbage i nu og dem skulle vi jo gerne have solgt 

 Bevare de mindre skoler, da det er medvirkende til tilflytning. Styrke foreningslivet på tværs af klyngen. 

 Behold skolen 

 Forsat bevare det "mindre miljø"- det gælder skole,plejehjem,institutioner mm og det gælder butikker i nærheden, 
arrangementer både lokal og fælles- så der er forskellige muligheder for den enkelte 

 At vores transport kan blive udvidet,så vi kan færdes i kommunen døgnet rundt. 

 Byforskønnelse- centret-m.m. God skole så der stadig kan bygges og sælges huse i Terndrup. 

 At bevare Blenstrup skole 

 Udvikling med hensyntagen til naturområder 

 bedre kollektiv trafik mellem byerne 

 At det bliver mere synliggjort. At gamle faldefærdige, forladte huse bliver fjernet. At der kommer nogle aktiviteter for de 
unge. At man "udnytter" den flotte natur, evt med stier, mountainbikeruter og hundeskov. 

 der bliver gjort noget ved byens udsene og vedligeholdelse den ligner en losseplads 

 gode busforbindelser 

 Et stærkt fællesskab og sammenhold som giver tryghed Pæne og attraktive byområder Og at man som ældre får den 
hjælp som man Har brug for Når man bliver ældre er det jo ikke vores skyld at der ikke er de penge i kassen fordi nogle 
politikere har sovet i timen Men husk potiliker har også en dag brug for hjælp 
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 At det bliver forbudt at bruge sprøjtegifte 

 Blenstrup er kommunens bedst beliggende by i forhold til Aalborgs kraftige udvikling mod øst. Kommunen bør kunne 
udnytte dette meget bedre til øget bosættelse,og til lave priser. 

 At der bliver passet godt på naturen, som er vores største aktiv. 

 At vi borgere, her hvor vi bor, kunne komme til at føle os som en del af Rebild kommune. 

 At kommunen får øjnene op for mulig byudvikling tæt på Hadsundvej. En måde til endnu hurtigere at få nye tilflyttere 
integreret i fællesskabet 

 Større tilflytning 

 bevare blenstrup skole 

 At der kommer cykel sti fra Terndrup til Bælum . Vi er kommet i en fusion , men det er livsfarligt at lade vores børn cykle 
på Bælumvej. Hvilket jo ellers kunne være nødvendigt når Afd 2 skal til undervisning på Bælum skole . Det kunne jo også 
være at fusionen betød at nogen børn skabte relationer og nye fritidsaktiviteter , men det er så farligt at lade dem cykle.. 

 En skov til brug til airsoft bane og mountainbike spor. Shelter/bål Lan arrangementer 

 et konstruktivt samarbejde på tværs af lokalområder og byer 

 En pæn by og bevaring af skolen 

 At landsbyerne ser pæne ud når man kommer dertil. De huse som er lejet ud og hvor lejerne ikke klipper hæk m.m. bør 
have besked på at gøre det ellers må kommunen gøre det. 

 Samarbejde mellem byer også på tværs af kommuneskel. Fx cykelsti mellem skibsted og kongerslev 

 at beboerne vil være med til at holde byen pæn og atraktiv 

 Naturpleje, vandløbsrestaurering, renere miljø og natur 

 Ved ikke 

 At vi beholder vores foretninger 

 Fibernet og mobildækning. Der er stort set nul dækning i området Korup - Solbjerg. Næsten håbløst at tiltrække nye 
borgere til husene på landet, når der hverken er dækning af internet og mobiltelefoni. 

 At der bliver flere fritidsaktiviteter 

 Unge tilflyttere, 

 Stien om mølledammen.der skal lægges dræn så vi kan gå tørskoet.Få klippet bøgehækken i midtbyen og det lille torv 
foran spar. 

 At vi kan beholde de skoler og købmænd vi har i området. 

 Det er blot tomme ord, så længe der ikke er handling og velvillighed bag dem fra kommunens side 

 bevar de små lokalsamfund 

 At der bliver stisystemer, der forbinder byerne. At der udbydes andet end sport i lokalområdet. At vi bevarer skole og 
børnepasning, ellers får vi ikke unge familier til byen. Finder det vigtigt, at der er en lokalforretning både til indkøb og 
mødested. 

 At politikere og borgere samarbejder 

 At vi bliver set og ikke bare er " helt derude hvor kragerne vender". 

 At der kommer ordnede forhold på den lokale skole. Kan på sigt være en katastrofe for byen/ den østlige ende af 
kommunen hvis det ikke sker. For er der ikke en velfungerende skole afholder det tilflyttere at komme til lokalområdet. 

 At få et område der er pænt og rent, en en by som man vil sige at her vil jeg gerne bo. 

 byforskønnelse 

 Åbning af borgerservice et par timer et par gange om ugen. 

 At de enestående naturkvaliteter i området bevares som natur og ikke plastres til med idræts- og motionsfaciliteter, 
mountainbike-baner, så det stadig er muligt at gå en fredelig tur i skoven. 

 At det må overleve og samtidig bevare sin egenart, kunne godt ønske mere butiksliv og produktion 

 Udvikling af infrastruktur. Også busser lørdag og Søndag. Direkte busforbindelser til Aalborg og Hadsund uden skift 
undervejs. Større bosætning: udbud af byggegrunde og lejligheder af god standard. Mulighed for financiering af nyt 
boligbyggeri, der tilgodeser området. Hvorfor er det kun byggegrundene i Støvring Ådal der markedsføres? En ny 
kommunesammenlægning, så vi bliver sammenlagt med Aalborg. 

 Vækst 

 At få folk til at ønske at bo her, så der sker en naturlig udskiftning af borger, så vi har både unge/børn og gamle borger i 
området. 

 at skabe udvikling i stedet for afvikling 

 flere cyklstier 

 Fibernet i Korup! 

 at kommunen lytter til lokale forslag 

 Cykelsti fra Bælum Til Terndrup 

 Tilvækst 

 Et fælleskab, hvor folk ikke er ræd for at snakke med hinanden. 

 At befolkningen består af mange forskellige mennesker med forskellige baggrunde og indkomster. At vi fremstår som et 
område, hvor folk SELV har valgt at bosætte sig, fordi her er rart og trygt at bo. 

 At tilføre, vedligeholde og højne kvaliteten af aktiviteter, både kulturelle og idrætslige, samt et velorganiseret 
foreningsliv, der kan samarbejde på tværs. 
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 Bedre skole 

 At der bliver skabt ro omkring vores skole. Den omtale der i aviser og presse er ikke befordrende for at positivt 
samarbejde byerne imellem 

 Mit største ønske er at kommunen tænker sig om, og tænker på hvad de selv ville gøre hvis de boede hvor vi bor. Dvs vi i 
gerding er naturligt tilknyttede til Skørping. Her handler vi og tager på bibliotek og lign. Vi får lidt tilknytning til Blenstrup i 
det dagplejer, børnehave og skole findes her. Det er fint nok med landsbyklynger, men vi har stort set intet at gøre med 
byerne øst for hadsundvejen. Vi kommer der ikke og har ikke noget at lave der. Alle i gerding er frustrede over at vores 
børn skal til Bælum i det det ikke er et sted vi har tilknytning til. Jeg kører heller til Støvring i svømmehal end til Terndrup. 

 At området, og hele Rebild kommune bliver mere attraktivt at bo i. 

 Bedre modtagerforhold for internet, mobiltelefon og tv/radio 

 Lokal skole / kollektivtrafik 

 En stor multiplads til børn, unge og barnlige sjæle. Med legeplads, udendørs træning, asfalteret bane til løbehjul osv. Og 
et hyggeomrode, med bord/bænke. 

 Højere grad af aktivitet fra kommunen. 

 Ordentlig vejforhold 

 Forståelse blandt forældre for det nødvendige i skolestrukturen, såfremt 3 kommunale skoler i klyngen skal bevares. 

 At bevare de butikker og serviceområder vi har i dag 

 Bedre skolebusordning X busser stopper/tager passager op i Lyngby 

 busforbindelse til større byer 

 At busholdepladsen flyttes ned til sygehusgrunden i Terndrup. Bevarelse af eksisterende skoler. 

 Forbedring af offfentlig transport, som reelt set er nedlagt i området omkring Solbjerg. 

 De lokale skoleproblemer SKAL løses af politikerne og forvaltningen!!! 

 at vi kan tiltrække børnefamilier 

 At kunne deltage i aktiviteter Mere handicap venlige aktiviteter 

 Lige nu: at der bliver ro om Terndrup skole, så den igen bliver en dejlig arbejdsplads med tilfredse lærere, elever og 
forældre. 

 At grusgraven ikke bliver udvidet, det er så her samarbejde med kommunen kommer ind 

 Tilflyttere med børn. Det skaber vækst og liv i byen 

 Bruge flere penge på at udbedre de gamle bygninger istedet for at bygge nye grimme typehuse. Ved godt der skal flytte 
flere folk til, men start med at gøre det der allerede er pænere først før man bygger nyt. 

 At bevare det nære miljø. Udvikle naturområderne. Skabe tryghed for den enkelte borger. 

 Bedre busforbindelser til de mindre byer- Solbjerg og Bælum har ingen mulighed for transport. 

 At kommunen begynder at interessere sig for den østlige del af kommunen. 

 1. Bevarer Blenstrup Skole. 2. At få revet gamle, forfaldne huse ned! 3. Et lokalt fitnesscenter 3. En vandre-, 
mountainbike, løberute fra Dollerup til Skibsted �  

 Genåbne de små skoler. 

 At her kommer flere tilflytter. 

 Købmand 

 At vi bliver det grønneste område i landet. At unger bliver mere hørt og inddraget.... så meget, at de vil blive boende her. 

 At alt den kørsel med traktorer og andet mellem gårdene ophørte og at det blev forbudt at have ekstra dyrehold på 
gårdene. At Rebild Kommune ophører med at give dispensation. Det giver forurening og ekstra larm fra udluftningsanlæg 
på staldene. At reglerne for landbrug bliver håndhævet af Rebild Kommene både m.h.t. dyrehold og strøj. At Rebild 
Kommune kommer på u-anmeldt kontrolbesøg i civilt d.v.s. uden der står Rebild Kommune på bilen, for alt ulovligheder 
stopper ligeså snart landbrugsarbejderne ser, hvem der kommer. 

 Et udbygget foreningsliv 

 Fælles løsning af vandforsyning mv 

 Der bliver taget hånd om borgere der ikke klipper hæk og holder fortovet. Det er ikke god reklame for byer.... 

 At vi i yderområdene ikke blive glemt. 

 At man udvikler og ikke afvikler de små byer 

 Gensidig respekt. Folk passer hver sit. Holder facaden ren og pæn, fri for hæk og sne, så man kan gå på fortorvet. 
Fællesskab for dem der vil. Banko med byens folk noget oftere. 

 at friskolerne bliver bevaret. Kollektivtrafik bliver bedre. 

 væks 

 At center områder bliver renoveret..... det er jo kun i støvring igen skørping der bliver brugt penge på den slags..... resten 
af kommunen er totalt glemt..... 

 Ser gerne at byerne forsætter positiv udvikling, unge mennesker flytter til byen. At der bliver 100 % styr på SKOLE og 
andre institutioner. Børnene er fremtiden, giv dem noget de har lyst til at flytte tilbage til. 

 at der kommer fiberbredbånd ud til alle de små landsbyer. Det vil fremmen evt. salg af boligerne i landdistrikterne 

 Gode skoler og institutioner 

 Flere busafgange mod Aalborg st. og/eller Skørping st. 

 Forbedring af offentlige transportmuligheder, forbedring af tele/it, bedre mobil- og bredbåndsdækning. Udbygning af 
cykelstier. 
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 At folk i byen kan udvikle sig væk fra det lukkede miljø. Én ting min flytning til landet (i en ung alder) har lært mig, er at 
det ikke er nemt at blive lukket ind. Man bliver set som en outsider og det er virkelig svært at leve med som barn. Det har 
taget min familie godt og vel ti år, rigtigt at blive taget i mod og nu er jeg gået ud af skolen for mange år siden og har kun 
de nærmeste bekendtskaber. Større fælleskab på tværs af byerne, mindre 'os mod dem' og mere 'os alle sammen' i 
stedet for. 

 At der er muligheder for den næste genration kan låne til de mange dejlige huse på landet.Så følger der automatisk vækst 
i skoler-dagpleje-børnehaver, og liv i sportshallerne. Og min generation kan komme på ældercenter, det er mit ønske 

 At vores forbandede borgmester og hans kompagnoner begynder at lytte til borgerne, især i Terndrup og om Ledelsen på 
Terndrup skole og fusionen med bælum og blenstrup skole, det skal stoppes.. 

 At man fik en komune der strækker sig længere end til Støvring og Skørping 

 lidt mere focus på den lokale amatørmusik. 

 At landsbyerne består og er eftertragtede,så vi ikke oplever døde landsbyer uden skole,indkøbsmuligheder og 
foreningsliv. 

 At vores område vil få del i den udvikling der sker i landet, så vi kan fastholde og udvikle vores dejlige egn. 

 Bedre og sikre transportmuligheder for mine børn 

 Skolebus for mindre børn Cykelsti for børn og voksne som kan cycle til nærmeste storby 

 At der bliver sat mere fokus på skolen i Terndrup. Eleverne dropper ud, og der er snart så få, at skolen må lukke. Hvis det 
sker, så dør byen ud. 

 Bedre skole til mine mindre søskende og resten af børnene i Terndrup 

 At kommunens kasse stod lidt mere på klem Til de mennesker der virkelig har brug for Hjælpemidler M.m 

 Flere aktiviteter i byen 

 En stærk identitet med et rigt kulturliv 

 Et Naturcenter til gaven for unge og gamle der er ikke alle der ønsker at dyrke sport, vi må køre langt for at dyrke vores 
fritidsinteresser 

 At forfaldne huse får et påbud om at få gjort noget ved det. Så de ikke trækker andre ned. 

 at det bliver muligt for kronisk syge at dyrke motion/træning for at vedligeholde helbredet og dermed måske have 
kræfter til at bidrage til fællesskabet 

 Bedre mulighed for lån i kreditforeninger. Så der igen kan komme gang i hussalget. P.t. er mange husejere stavnsbundne. 

 Busser også i weekenden 

 Gode og velfungerende institutioner 

 Cykelstier langs vejene 

 At området præsenteres i annoncer og folder måske ved tv reklame, om hvad vi har at tilbyde med mht byggegrunde, 
butikker, institutioner og foreningsliv, samt placering i forhold til Ålborg 

 Ingen vindmøller i vores natur. Det tiltrækker ingen nye tilflyttere. Samt mere oprydning/ jævning af gamle huse. 

 At der er plads til alle.. 

 Økologisk landbrug. Ingen brug af sprøjtegift. Behandle naturen ordentligt. Lær børn og voksne at lade være med at 
smide af fall I naturen. 

 Gode skoler, børnepasning, fritidsaktiviteter, god ældrepleje, kulturelle arrangementer. 

 At kommunen begynder at se os her i Øst Rebild i forhold til at der kommer et super sygehus tæt på. At de begynder at 
reklamer med hvor attraktiv det er at bo her i den del af kommunen. 

 Sikre tilvækst for klyngen som helhed, samt sikre at de resourcer der er tilrådighed i klyngen bruges på fornuftig vis 

 At der bliver skabt vækst og et godt sammenhold istedet for man modarbejder hinanden i byerne! 

 Vækst 

 Gode rengjorte veje og fortove 

 At der er kommer flere til... Vækst 

 At Rebild begynder at bruge resurser uden for Støvring..... 

 Udvikling 

 MAN OGSÅ HUSKER DENNE DEL AF KOMMUNEN 

 Stisystemer fra Anemonelunden til skolen 

 Udvikling og afværge at de små samfund dør ud 

 At der kom nogle butikker i Lyngby 

 mere reklame for byerne så der kan komme tiltag af tilflyttere 

 at bevare vore skole og forretningsliv. 

 Fælles ledelse i foreninger, klubber og skoler, og at man tænker på tværs i hele klyngen, når der er brug for frivillige. 

 Infrastruktur ligesom Støvring. 

 Der vil blive gjort mere rent rundt omkring, og de personer der ikke holder pænt ved deres matrikler, burde have en 
reprimande af kommunen 

 En ungdomsklub for vores unge mennesker 

 udvikling så det er attraktivt at flytte hertil og de unge vælger at blive her og bosætte sig som familier. 

 Fødevarebutikker bevares Skolerne bevares uden sammenlægninger Byforskønnelser 

 Bedre asfalt på veje og stisystem 
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 Mit ønske er: at vi tør kigge på vores nedarvede handlemønstre, grine lidt af os selv og finde ud af: at vi virkelig er på 
spanden uden hinanden!!! Hvis vi kan komme dertil så kan det meste lade sig gøre!! 

 Bedre financeringsmuligheder Bedre fartkontrol gennem de små landsbyer. 

 flere tilflytterer 

 Udvikling og samarbejde indenfor klyngen 

 Et godt sammen hold om skole og fritid Handlemuligheder 

 at man fra offentlighedens side vil føre området her lige så meget frem på det turistmæssige område, som man gør med 
rebild bakker og rold skov. 

 Atder vil bosætte sig nogle unge familier i området, og det fortsat må være et godt og fredeligt sted at leve. 

 At flere unge flytter herud 

 At kommunen er meget mere samarbejdsvillig ved nye tilflyttere, som vil starte virksomhed i området 

 at byen Solbjerg vil se pænere ud ,med oprydning fra borgernes side og kommunen vil tilse at at fortovene er fri hække 
som er som forhindrer at fortovene ikke kan benyttes 

 At området udvikler sig positivt og bliver et levende sted med mange tilbud til mennesker i alle aldre. 

 At kunne sælge sit hus 

 at skabe noget større lokal sammenhold og få flere folk med i foreningerne 

 ved ikke 

 En cykelsti imellem Bælum og Terndrup 

 Fortsat sammanhål 

 at lære andre lokalområder bedre at kende. Det er skræmmende, at jeg ikke kender nogen eller ved noget om hvad der 
foregår i eks. Bælum, som ligger kun 8 km fra min bopæl. Jeg tænker kun vestpå, og det er endda længere for mig at køre. 

 bor i en lille lands by. at der var et sted for børn de kunne have en aktivitet 

 Bedre internetadgang og mobildækning 

 At vi kan få børne familier til at flytte til blenstrup. At vi kan få solgt grundene det er til salg, så det kan blive udstykket 
flere grunde. Da jeg mener det eneste som kan redde landsbyerne er børnefamilier... som vælger at sætte deres børn i 
lokal børnehave og skole,og bruger de lokale fritidsaktiviteter. Det er det som gør en by levende, og værd at bo i efter min 
mening. 

 At flere børne familier flytter til Blenstrup, og at der kommer gang i salg af husgrundene 

 at hver en lille by har med deres egne unikke værdier får lov til at forblive sådan, uden at de alle skal hedde Støvring eller 
Skørping og være en storby. Men stadig være i vækst ( den lille by) 

 Vedligeholdes af stier 

 Ved ikke 

 At skolen ikke lukker. 

 Udendørs fitnessområde 

 At de små skoler og forretninger overlever, det skaber liv i lokalområdet. 

 Positiv udvikling og at potentielle tilflyttere ser alle vores skønne potentialer, så området kan vækste. 

 sammenhold og enighed ikke konkurence imellem de forskellige byer-Få fat i Tv og fortæl om de stor godser som er her i 
nærheden, måske med vurderinger af ting og sager, som er meget oppe i tiden, det vil få folk til at komme langvejs fra og 
herigennem vise vores område frem og på denne måde få flere til at vise interesse for vores landsbyer! 

 Byen vokser sig større 

 En bedre infrastruktur hvor bl.a bus 54 ville på igennem ST. Brøndum fremfor at den skal kører forbi byen. En bedre 
infrastruktur ville helt sikkert gøre byen mere attraktiv 

 At vi får en en god og velfungerende skole i Terndrup. Det vil være et super godt aktiv for at få flere unge til området. 

 Naturen bevares og kan opleves endnu mere. 

 en velbevaret natur 

 øget bosætning 

 Større og mere fællesskab - samling omkring kulturelle arrangementer med fx musik - komikere ect. 

 At blive respekteret af de store byer i kommunen, så de ikke betragte alle mindre byer og deres befolkning som mindre 
værd end dem. At vi bliver respekteret for de værdier der er i de små samfund, som de ikke kan se. 

 bedre infrastruktur (kollektiv trafik) 

 skaterbane 

 At der kommer mere bosætning og at der kommer gang i at bygge på byggegrundene. 

 At vi får tilflyttere, så de små byer og skoler /samfund består og udvikles. Det er i de små samfund, der findes fællesskab, 
nærvær og tryghed og de børn og unge mennesker, der vokser op her bliver sunde på flere måder. 

 Busser tilbage til skibsted ! 

 at de unge for lov at købe hus. bedre samarbejde mellem skolerne. 

 At kommunen blander sig mindre i hvordan borgerne ønsker at udnytte arealer i nærområdet. 

 At beholde de lokale skoler og forbedre den kollektive trafik (ml området og Aalborg) 

 At gamle huse i byen rages ned, og derved giver flere lyst til at flytte til byen. 

 At man kunne tiltrække unge mennesker som kunne være med til at sætte deres præg på området, med nye idéer og de 
behov de ønsker. 

 At der forsat er mulighed for dagligvare indkøb og skole eller daginstitution. 
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 Kollektiv trafik 

 At det gøres attraktivt at bo på landet. 

 at se området blive mere til ét område jeg ville ønske det var nemmere at blive integreret i lokalsamfundet når man 
kommer ude fra. Det er helt sikkert ikke nemt for en flygtning fra et andet land, men det er heller ikke nemt for en 
dansker fra et andet område. 

 at byen må være i udvikling 

 At folk står sammen om at støtte området og vise de positive ting ved vores område 

 Byvækst 

 Masser af gode butikker 

 At Blenstrup skole fortsat vil eksistere, samt handlemulighed. 

 At vi kan bibeholde naturen. I øjeblikket er vi ved at spolere den med udbygning og cykelruter i skoven. 

 Udvikling i stedet for afvikling. 

 Sammenhold 

 Flere tilflyttere. Nedlæggelse af gamle, faldefærdige huse.En god skole. Gode indkøbsmuligheder. 

 Bedre kollektiv trafik. Man kan ikke bo her medmindre man har bil ! 

 At bevare skole og institutioner, da de danner fundamentet for at byen kan væksten med nye borgere + massere af 
reklame for vores by. 

 bevare den skønne natur - ikke spolere den med unyttige gimmick eller andet. Kig hvor smukt Lille vildmose og Lille sø 
tager sig ud. 

 At vi skaber et større bæredygtigt fællesskab for området hvor der opstår synergier der understøtter det daglige liv 

 At Rebild kommune i højere grad forsøger at fordele byggeri, institutioner , erhverv og udvikling uden for Støvring 

 At bibeholde den lokale skole og købmand. 

 At ikke alt for mange krav og restriktioner gør det umuligt at leve livet på et lille landbrug. 

 Godt samarbejde og godt fællesskab. 

 Fælleskab og synlighed 

 Mulighed for at kunne bruge aktivitetshus i weekender og efter arbejdstid på hverdage 

 Anerkendelse af privat instutionenerne og deres del i det lokale fællesskab. Blandt andet er huset i skoven, ikke nævnt i 
terndrup by video (der er nævnt børnehave, som i at der kun er en her) 

 At der bosætter sig velfungerende socialt stærke børnefamilier 

 1.At vi må bevare børnehave og skole 2.Pænere fortove, veje og fjernelse af tomme og ubeboelige huse 3. bevarelse af 
vores dagligvarebutik og evt. flere butikker, som giver "liv" til en by. 

 Tryghed og orden god økonomi og godt sammenhold 

 Positiv udvikling 

 At bevare skoler og daginstitutioner 

 At alle bakker om evt. arrangementer 

 Flere tilflyttere! Bedre at forære kommunale bygge grunde væk for at starte væksten op, frem for at insistere på at de 
skal sælges, specielt i områder hvor grundene ikke kan sælges! Så kommer pengene ind når folk bor her og betaler skat!! 
Det skal selvfølgelig bakkes op politisk ved ikke at snakke skole lukningerne osv. 

 Respekt for skolerne, stisystemer byerne imellem. Handle muligheder, sports muligheder =godt grundlag for familier og 
ny tilflytterer. 

 offentlig transport i de små byer 

 Plads til flere skæve tiltag, plads til fejl, plads til variation, plads til mere selvstændigt erhverv. 

 At boligerne i landsbyerne er velholdt/vedligeholdt, så nye tilflyttere syntes det ser indbydende ud - en landsbygade, hvor 
husene er er forladte/ mislige holdt tiltrækker ikke tilflyttere 

 Få rutebilen tilbage 

 Tryghed for børn og voksne 

 At der kommer gang i salg af byggegrunde samt de små skoler understøttes endnu bedre 

 At Blenstrup skole bevares og forbedres! 

 At der kommer mere sammenhold, og evt fælles aktiviteter. 

 Terndrup by skal have en bålhytte, naturlegeplads, Tennisbaner, cykelturer\løberuter 

 Et stærkt fællesskab og sammenhold som giver tryghed 

 Skole - hal - købmand bevares 

 At der i alle vores små byer vil være noget attraktivt at komme efter, så der ikke er nogle byer der bliver "lukket ned". Vi 
har alle sammen noget at byde på, og sådan skulle det gerne fortsætte. Jeg syntes at rigtig mange ting er blevet flyttet til 
Støvring. Og jeg er bange for at det går ud over de små byer, da det jo som bekendt ikke er så nemt at låne penge til nyt 
hus, eller ombygning når man bor i udkantsområderne. 

 Bevare samtlige skoler 

 ved ikke 

 At der kommer ro på Terndrup skole og at forældrene bliver hørt. 

 Motocross bane 

 At tilflytningen vil forløbe parallelt med den stigende fraflytning. 

 xx 
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 Den kollektive trafik bevares og udbygges 

 Ved ikke 

 at naturen bevares 

 At kommunen køber vores huse, så vi ikke er stavnsbundet på grund af dårlig infrastruktur og at alt bliver lukket ned 

 At vi forbliver attraktive. 

 At der kommer flere dagplejer og at de får mere frihed til selv at styre deres hverdag. Vi har valgt dagplejer, da vi ønsker 
en nærværende person og et hjemligt miljø, derfor skal dagplejerne ikke institutionaliseres. Vi ønsker et børnevenligt 
miljø og en god børnehave, der udnytter den natur der er i omgivelserne, og arbejder hen imod at blive en 
naturbørnehave. Jeg ønsker langt mere liv og åbenhed og flere initiativer til at skabe et fællesskab på kryds og tværs 

 flere unge mennesker 

 At nogen gider bosætte sig her 

 At folk kan låne penge til at bo her.. 

 At vi bliver opdaget som et godt boområde med dejlig natur og gode veje i forh. T. Aalborg Øst 

 At alle har et sted, hvor de føler - at de hører til og hvor at de har mulighed for at dyrke deres interesser. 

 At vi kan beholde det, som vi har i lokalsamfundet - suppleret med tilflyttere, som vil vores område, og måske bibringe 
noget nyt og udviklende 

 At vi lytter til de gæster, der kommer til byen. Jeg hører f.eks. ofte, at byens størrelse og tilbud (indkøb og skole) tiltaler 
mange, men de bliver slemt skuffede, når de kører ind i byen. I hovedgaden mødes de med synet af forladte byggegrunde 
eller huse, der forfalder. En kraftig byfornyelse og Rebild Kommune, der benytter sig af de lovmæssige muligheder, den 
har for at pålægge ejere om vedligehold, vil bringe forhold i orden, der vil tilflyttere hertil. Dårlige huse er lig lav husleje, 
og de giver oftest uattraktive lejere. 

 Større fleksibilitet mellem byerne! 

 Udvikling ikke afvikling 

 Misligholdte huse nedrives. 

 bevarelse af et trygt sted at være 

 Billige byggegrunde 

 At vi ikke bliver glemt, når der bliver truffet beslutninger i byrådet - meget foregår jo i Støvring! 

 Bedre kollektiv trafik 

 En velfungerende skole, hvor der er fokus på børns trivsel og ikke karakterniveau. Større mulighed for at teenagere/unge 
kan mødes 

 Hurtigere internet 

 Bevarelse af skoler og institutioner samt dagligvarebutikker. Tilflytning af børnefamilier der ikke er på passiv forsørgelse. 

 at plejehjemmet bliver flyttet ned på sygehusgrunden. Mange ældre kan ikke klare møllebakken. 

 Bevarelse af friskole 

 Fortsat vækst i lokalområdet. 

 mulighed for udstykning af grunde til hobby landbrug - op til 2ha 

 Bevar skolen og bedre kollektiv trafik. 

 kollektiv transport 

 fokus på natur og fællesskab 

 At der vil være en bedre kollektiv trafikforbindelse - der er jo nærmest ingen busser der kører, så muligheden for at 
deltage i arrangementer er umulig hvis man ikke selv kan transportere sig... 

 At stort ikke altid er bedre ! 

 Bedre og større offentlige legepladser 

 Fælles skab 

 Ordentlig lagt asfalt i Hovedgaden i Bælum 

 Jeg håber at vi stadigvæk kan have et godt lokalsamfund, derfor er det vigtigt vi kan besvare vores butik, skoler, 
plejehjem, gode friluftsaktiviteter for unge/gamle god infrastruktur så folk uden bil kan komme herfra, på den måde tror 
jeg vi kan få andre til at bosætte sig her. 

 Udvikling isamfundet der hele tiden kan tage imod nye borgere og være åben for nye aktiviter 

 At mine naboer aldrig flytter 

 At skoler og børnepasningsordninger bibeholdes uanset børnetal, der må findes andre måder at undervise på i de små 
klasser end man gør idag.det er vigtigt at knytte ungdommen til området så længe som muglig 

 Øget tilflytning af socialt stærke borgere. 

 Flere tilflyttere og et bedre ry i kommunen. Er træt af, at Rebild kommune altid trækker negative overskrifter i avisen. 

 At byen var mere samlet, og folk støttede op omkring de ting der så bliver arrengeret. 

 Flere deltagende børn og frivillige i forhold til fritidsklubberne. evt. mere gang i spejderne. 

 At den kollektive trafik bliver bedre, så vores unge mennesker kan komme rundt på egen hånd. 

 Mere liv i gaderne. Butiksdød og nedlæggelse af offentlige institutioner er den største trussel om stille død. Meget bedre 
busforbindelser. Der bør investeres i praktisk hverdag frem for rekreative tilbud. 

 Mere erhvervsliv. Flere butikker. Mere liv i gaderne. Der bør investeres i praktisk hverdagsliv frem for fritid. Måske skulle 
kommunen interessere sig lidt for antallet af borgere med alkoholproblemer og depressioner i landsbyerne?? Frivillighed 
kræver overskud... 
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 at der er indkøbsmulighed i byen 

 At området fremadrettet bliver oplevet/talt om som et attraktivit område for beboere - og ikke "et udkantsområde 

 få lavet fart bump i villa kvarterne i stedet for snak i tre år !!!!!!!! 

 Få flere aktive borgere som deltager i byens liv. Bus rundt i klyngen til aktiviteter 

 udvikling på borgernes præmisser 

 Bosætning af flere yngre mennesker I området 

 Bevare skole og fritidsaktiviteter 

 At vi forbliver på landkortet fordi det er et attraktivt sted at være som man kan komme til og fra. Vi bevarer institutioner 
og undervisningssteder og bevarer det frivillige engagement. 

 En by i udvikling. meget gerne på skoleområdet og fritidsaktiviteter. 

 Bedre busforbindelser, der gør det nemt at komme til og fra Aalborg/Randers sent i løbet af dagen og sent om aftenen. 
Især i weekends. 

 huspriserne stiger 

 At der kommer ro omkring Terndrup Skole og man indser at det koster at få økonomien til at køre igen. At kommunen 
snart får styr på sygehus grunden sammen med regionen. 

 Mulighed for byudvidelse. 

 At bevare Bælum skole, så det fortsat vil være attraktivt for unge mennesker at bosætte sig her. 

 Bibeholdelse af skolerne 

 Mere for de helt unge mennesker 

 Cykelsti fra Hellum til Skørping 

 At fortove og grønne arealer er vedligeholdt og ser pænt ud, så man har lyst til at bo i byen 

 Bedre synliggørelse af de lokale grupper/foreninger/aktiviteter, som reelt foregår i "lukkede" grupper 

 Bus til Støvring eller hobro om weekend 

 1.Bedre bus forbindelser. 2.Flere fritids aktiviteter for børn, med uddannet undervisere, eller som min et krav om 
erfaringer og alder - gerne til en fornuftig pris da tingene tit er voldsomt dyre 

 At der bliver lavet et motion hold for førtidspensionister her i byen som de kan komme til. 

 At man vil blive bedre til at samarbejde på tværs af byerne og foreningerne. Der er rigtig mange der arbejder positivt for 
at skabe udvikling i området, men jeg oplever det lidt som om man sidder i hvert sit hjørne. Jeg tror, at man ved at 
koordinere indsatserne kunne udnytte kræfterne langt bedre. 

 Aktuelt nye kloarker 

 At de små byer stopper med at rivalisere og i stedet samarbejder. Alle små byer kan fx ikke gave skole, købmand mv., 
men ved at samarbejde kan det bevares i lokalområdet altså måske i nabobyen... 

 Rense molledammen sa den ikke stinker om sommeren 

 vækst 

 Færdiggørelse af fortov ud ad byen til byskildtet mod Hadsund det mangler vi rigtig meget med al den trafik der er her 
igennem byen En cykelsti mellem Korup og Solbjerg 

 Står som en enhed der står sammen og der sker en tilflytning til området. 

 At byerne holdes pæne. Ingen tomme og faldefærdige huse, rimelig kvalitet og pasning/fornyelse af veje og grønt. Flere 
små opholdssteder med bænke og nogle få legeredskaber, så der skabes liv og folk kan mødes tilfældigt 

 At sikre de eksistrende aktiviter og udbygge med nye samlende aktiviteter. At sikre at de udbudte aktiviteter udnyttes - at 
de er populære (kvantitet er nærmest mere vigtig end kvalitet). 

 Pæn, ryddelig og attraktiv by, som kan tåle at blive vist frem. 

 At der bliver gjordt en mere, målrettet indsats for at sælge vores byggegrunde i Bælum, hvor der vil være mere fokus på 
den natur vi har lige omkring os. Udvikling skaber mange nye tiltag, da nye tilflyttere vil se på byen med nye øjne og 
komme med nogle gode ideer, som kan føres ud i livet. 

 ? 

 som jeg har sat flueben ved 

 Bedre finansieringsmuligheder af fast ejendom, i de tyndt befolkede byer. 

 Uspoleret natur 

 At man kan være tryg her uanset om man er barn, voksen eller gammel. At der er attraktivt og pænt at bo her i byen, 
Terndrup. Vigtigt for mig at vi passer UTROLIGT godt på naturen her og omkring. 

 En cykelsti mellem Bælum og Terndrup. 

 At unge familier vælger det til 

 At en større andel af byen engagerer sig. 

 At skoler og institutioner bevares. 

 Gode skoler og institutioner bevares i lokalområderne. 

 At grusgravsprojektet i Hellum Siem skov bliver skrottet, da der er værdifulde drikkevands ressourcer i området. 

 Tilflytning af unge fanilier 

 At vi kan få området gjort "populært" i forhold til Støvring. Vi har så MEGET, at byde ind med i forhold til vores størrelser. 
Vi er så tæt på universitetet, supersygehuset, strand, skov, natur og en masse dejlige frivillige mennesker som også vil 
området. Jeg er ikke politisk engageret, men det vil gavne os hvis vi kunne få "gode" folk i byrådet, som også er til gavn 
for hele klyngen, også når de får plads i byrådssalen. 
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 At busforbindelsen bliver genoptaget fra Solbjerg så folk ikke skal køre efter bussen til Bælum for at komme med den 

 At alle folk ville være med til at holde deres huse og haver, så man få et hyggeligt og nærværende by miljø 

 at skulle bo her de næste mange år 

 synlighed for andre 

 At man som kommune husker de private tilbud og virksomheder i fx. reklame og samarbejde 

 at der god skoler og institutioner der skaber tryghed for vores børn. 

 synliggøre potentialer 

 cykelsti på skørpingvej fra hellum til Skørping, samt den resterende manglende del ved Terndrup. 

 At vi får et langt bedre internet end vi har i dag. Og bedre dækning af mobil tlf. 

 ET OMRÅDE HVOR DER ER RART AT VÆRE I. God atmosfære og lidt hjertelighed. 

 At vi får cykelstiger her. Gerdingvej, der går til Skørping er meget smal, og der bliver kørt stærkt på den. Så det er meget 
utrygt at cykler der. Jeg ville aldrig tage mine børn med på en cykeltur til Skørping. Blenstrup der er vores nærmeste by, 
er der heller ikke cykelsti til. Og selvom den er mindre befærdet, betyder det ikke at det er mere betryggende at cykle 
der. 

 Tiltag der kan forhindre at de små byer forfalder, og får slumkarakter. 

 At skoler og indkøbsmuligheder forbliver. det styrker resten af områderne i de små lokal områder 

 En skaterbane til de unger der er langt til skørping 

 gennemgribende renovering af stisystemet i Terndrup 

 Bevare alle skoler bevare alle forsamlingshuse bedre kollektiv trafik 

 Mere sammenhold 

 foreningsliv med mange facetter (højt til loftet) og samarbejde mellem de forskellige områder i klyngen 

 Lokalt engagement 

 at kreditforeningerne vil være mere venlige overfor køberne af vore huse og at infrastrukturen skal blive bedre 

 transport kollektiv trafik 

 Investering i hele området som man i flere år har gjort det i Støvring området. Vores er blevet meget forsømt kommunalt 
i forhold til Støvring, der er blevet opprioriteret -bl.a. m nyt rådhus, bibliotek, udstykning af private grunde, butikker, 
vejnet m.m. 

 koordinering af aktiviteter og transport-muligheder for børn/unge 

 Fællesskabsfølelse 

 at der fortsat bliver givet midler til de små byer i Rebild - der er meget fokus på f.eks Støvring og mange tilbud/aktiviteter 
ligger her 

 at det bliver et område der summer af liv, glæde og nærvær 

 At området gennemgår en udvikling, som tager hensyn til vor unikke natur og at unge mennesker uddannes til fornuftige 
natur(for)brugere ! 

 mere samarbejde 

 At det fremstår som et stærkt fællesskab, der kan udvikle nye initiativer på tværs og som vil fremstå som et attraktivt sted 
at bosætte sig. 

 At det fortsat er er attraktivt sted at flytte til. Skoler, butikker, fællesskab og natur 

 Cykelsti mellem Korup og Solbjerg! (gavne turismen, samt børn selv kan cykle i skole!) Bedre internetforbindelse! -den 
nuværende er håbløs...!!! 

 Mine ønsker er at man trods alder, helbredstilstand og formåen kan deltage i arrangementer o.lign uden at skulle binde 
sig til en bestemt tidshorisont. 

 At det stadig er nogle der vil arbejde på at vi har et fællesskab som vi skal værne om (De unge skal på banen og stille op til 
mere frivillig hjælp) 

 AT VORES LOKALE GODE SKOLER BEVARES 100% 

 At der kommer bedre busforbindelser 

 Flere unge/yngre mennesker i småbyerne. Renovering og vedligehold af de små byer, så børnefamilier vil flytte ud. Gode 
legepladser og opholdssteder, samt bedre kollektiv trafik, så man ikke skal ræse rundt på kryds og tværs i egen bil for at 
børnene kan have et minimum af socialt liv og en aktiv fritid i en forening eller klub. 

 


