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Hejsa Alle! 
 
Som opfølgning på klyngens fælles møde i Siem den 31. januar, ville en af arbejdsgrupperne der 
blev dannet, arbejdet med temaerne Fælles identitet, bosætning og markedsføring. 
 
Vi har aftalt at næste møde bliver i Blenstrup Hallen den 22. februar kl. 19. Hvor vi vil komme lidt 
tættere på, hvilke projekter der er energi på, og hvor vi kan samarbejde på tværs i klyngen. 
 
Følgende byer er pt. repræsenteret i arbejdsgruppen: 
 
3-4 fra Blenstrup 
1 fra Terndrup 
1 fra Siem 
1 fra Horsens 
 
Jeg har sendt denne mail cc til de kontaktpersoner fra de øvrige byer, som står nævnt på klyngens 
hjemmeside. Vi håber naturligvis vi får flere byer repræsenteret, således vi kan tænke bredt og 
udvikle på tværs af hele klyngen. Så send gerne mailen videre til interesserede. 
 
På vores første hurtige brainstom på fællesmødet blev mange ideer kastet op i luften. På 
vedhæftede billede kan der ses et overblik fra mødet. Men følgende kan refereres: 
 
HVORFOR skal vi have fokus på Fælles identitet, bosætning og markedsføring: 
- for at stå stærkere 
. Øge tilflytning 
- Mere slagkraft ved fælles markedsføring 
- Synlig Rebild Øst 
- Undgå lansbydøden 
. Billig bosætning 
. Ligger tæt på uddannelse og arbejdspladser 
- UNDER 20 MIN TIL ALT 
 
POTENTIALER: 
- Tæt på Aalborg Ø 
- Igen UNDER 20 MIN TIL ALT 
- Østlige motorvej (507) 
- Billigere huse/grunde 
- 4 skoler, efterskole, Himmerlands Læringscenter 
. Gourmetruten 
. Mange fester/aktiviteter 
- Forslag om reklamer på taxi/busser 
- Godt fælleskab og opbakning i mindre byer 
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UDFORDRINGER: 
- Demografi - flere ældre 
- For få kender vores værdier 
- Nabokommuner er konkurrenter, da der postet mange penge i byudvikling m.m. Eksempelvis, 
Klarup, Storvorde, Gistrup, Aalborg Ø. 
- Huse til salg matcher ikke den moderne/efterspurgte boligform 
- Svært at få investorer/finansieret projekterne 
- Problem at få realkreditinstitut til at sætte gæld i billige huse. 
- Manglende kommunal fokus 
 
HVORDAN OVERVINDES UDFORDRINGERNE: 
. Styrket samarbejde på tværs 
- Gang i byggerier 
- Salg af byggegrunde 
- Respekter hinandens fokusområder på tværs i klyngen 
- Fokus på at holde skolebørn i distriktet 
- Fortælle den gode historie igen og igen. 
 
HVILKE PROJEKTER KUNNE ARBEJDES VIDERE MED: 
- Kampagne med "UNDER 20 MIN TIL ALT" f.eks. Aalborg, Støvring, Hadsund, Motorvej, Rold Skov, 
Øster Hurup osv osv. 
- Projekt "Tilflytterboligere" allerede påbegyndt, Blenstrup tager initiativ til at invitere de byer med 
skole. da dette er et krav. 
- Fokus på byggegrunde og boligformer 
- Samarbejde med ejendomsmæglere 
- Ejerskab til fælles værdier i hele klyngen, f.eks. en større forening i én by = en større forening i 
hele klyngen. Klyngens svømmehal osv. 
- Koordinere event/fester, evt. hjælpe hinanden på tværs af byer ifb med afholdelse, evt. fælles 
grej (scene osv) 
- Kampagne for at få børnene til at blive i de skoler klyngen har. 
- Video omhandlende hele klyngen 
- Slå på noget med heste 
 
Vil flere byer med på holdet, så endelig ikke hold jer tilbage. Giv gerne lyd, hvis I kommer, således I 
kommer på maillisten ved ændringer mv. 
 
Vi ses i Blenstrup den 22. februar kl. 19. 
 
Mvh Hanne  
repræsentant for Blenstrup. 
 


