Stormøde i Projekt Hammer Bakker tirsdag den 19. februar 2013 kl. 19.00 i Aktivhuset, Vodskov

Der mødte 20 op til stormødet i Projekt Hammer Bakker, hvor Hanne bød velkommen til alle.
Det er dejligt, at så mange er interesseret i den natur vi har i vores nærområde.
En særlig velkomst til Mogens Leth Gregersen, som startede mødet med at indvie os andre i sin enorme
viden og kendskab til Hammer Bakker. Mogens fortalte bl.a. om de kendte mennesker som er opvokset i
området og i dag er kendt i det meste af Danmark.
Efter det meget inspirerende indlæg af Mogens Leth, var der en orientering fra de forskellige
arbejdsgrupper.
Styregruppen, Mødet med Aalborg Kommune: Svend Erik og Erling kunne berette, at der torsdag den 14/2
var møde med Aalborg kommune. De forskellige arbejdsgrupper var kommet med punkter til en dagsorden
som var meget lang. En af årsagerne til mødet var, at vi gerne vil have opbygget et kontaktudvalg og der
igennem at få et tættere samarbejde med Aalborg kommune. Kommunen er positiv overfor et
kontaktudvalg, dog skal de lige undersøge om de kan gå med i et sådant udvalg.
På mødet med kommunen fortalte Svend Erik bl.a. om hvor unik Hammer Bakker er for sommerfugle.
Desværre er mange af udsigtsstederne I Hammer Bakker groet til og derfor er det noget vi meget gerne vil
forbedre. Derudover talte vi også om infoskilte, med bl.a. Nordjyllands Amt´s logo på, som er rundt
omkring i bakkerne. Skiltene trænger meget til udskiftning, det vil jo gøre, at brugerne af Hammer Bakker
nemmere kan læse/se hvor de må færdes og opleve den unikke natur.
På mødet med Kommunen talte vi endvidere om MTB- banen. Dog mangler der nok nogle ”rammer” for
hvordan MTB - rytterne og alle andre skal passe på naturen.
Da vi havde mange punkter med til mødet, nåede vi kun igennem det halve og der blev derfor aftalt et nyt
møde midt i april.
Logo konkurrencen:
Styregruppen udskrev jo en logo - konkurrence. Der er kommet rigtig mange forslag ind. Det er utrolig
positivt og dejligt, at der er så mange som har brugt tid og energi på at udtænke, tegne og male ideer til
vores logo. Styregruppen havde svært ved at vælge en ud af de mange gode forslag som var indkommet.
Alle forslag viser, at den enkelte virkelig har tænkt på naturen mens de lavede deres forslag. Efter en del
snak frem og tilbage, fandt styregruppen dog en vinder, nemlig Jan Dissing, som desværre ikke havde
mulighed for at deltage på Stormødet. Ole Schwarz vil søge for, at Jan får et par flasker vin som
SuperBrugsen i Vodskov har været så venlige at sponsorere.

Naturgruppen: Naturgruppen har afholdt 2 guidede ture i 2012, til den første tur i oktober måned mødte
der ca. 60 natur/kulturinteresserede op. Også i 2013 vil der blive arrangeret ture i Hammer Bakker.

Bl.a. en tur i april, en skumringstur i maj. Gruppen vil prøve at arrangere ture med udgangspunkt
fra vestsiden af Hammer Bakker. Alle ture – og hvad der ellers sker i Hammer Bakker kan ses i
kalenderen på www.oplevhammerbakker.dk
Der ligger et forslag fra Socialdemokratiet om at lave en “Strand–Park” ved ”Peterspladsen”. Hertil kunne
Kaj Korsgaard, som er formand for Soc. omkring Hammer Bakker, fortælle at de er i gang med at undersøge
mulighederne for en sådan plads og derefter tage kontakt til samrådene.
Sundhedsgruppen: Her er det løberne, stavgængerne, hestefolket og MTBerne det drejer sig om. Der er et
ønske om hesteruter, og gerne med udgangspunkt fra parkeringspladserne i Hammer Bakker.
Jan, som er formand for Vodskov Cykelklub´s MTB-afdeling, kunne fortælle at mange cykelryttere blev
interesseret i MTB da de hørte kommunen ville lave en MTB bane. Derfor stiftede man en klub for at holde
”justits” med rytterne. Klubben synes banen er helt ok. De er dog godt klar over, at der skal være pli. Derfor
bruger klubben meget tid på at fortælle rytterne hvordan de skal færdes i Hammer Bakker og i naturen i det
hele taget. Klubben kunne godt tænke sig et ”øve område”, noget som de er i dialog med Aalborg Kommune
om. Noget de også er i dialog med kommunen om er skiltningen, som nogle steder bør forbedres.
Der fremkom et ønske om ikke Projekt Hammer Bakker kunne være behjælpelig med at finde et areal til en
Krolfbane. Banen vil i areal svare til en fodboldbane men gerne med lidt terræn. Der er en del ældre i vores
område som dyrker denne sport og i dag skal de ind til Aalborg. Sundhedsgruppen lovede at tage det med
til næste møde med kommunen.
Historiegruppen er startet med registrering af de mange hustomter. Her prioriteres de tomter der ligger tæt
op ad Den Gamle Kongevej højest. Årsagen er at der allerede i 2013 starter et projekt op med
videreførelsen af Hærvejen/Kongevejen/Pilgrimsruten fra Viborg til Frederikshavn, se i øvrigt herom på
www.haervejen.dk . Af fremtidige projekter kan nævnes de mange fredede gravhøje samt den gamle
nedlagte jernbanestrækning fra ”Østervråbanen” der findes spor af mellem Vodskov og Uggerhalne.
Webgruppen: Der arbejdes her med digitale kort. Der er på vores hjemmeside
www.oplevhammerbakker.dk links til et “Historisk kort” og et “Interaktivt Google-kort”. Disse to kort er
testversioner indtil de fremtidige kort bliver lagt ind.
På www.oplevhammerbakker.dk er der et ”sidste nyt” øverst til venstre på forsiden, der kan man hurtigt få
et overblik over hvad der sidst er tilføjet eller ændret på hjemmesiden. Man kan også på hjemmesiden
tilmelde sig vores nyhedsmail. Hvis der er ønske om at en relevant aktivitet I Hammer Bakker skal med i
vores kalender sendes en mail til: kalender@oplevhammerbakker.dk

Næste Storgruppemøde/Generalforsamling: Mødet er planlagt til tirsdag den 28. maj i Aktivitetshuset
Toftegårdscentret I Sulsted.

