Storgruppemøde i Projekt Hammer Bakker, tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 19.00 – 21.00
i Aktivhuset, Vodskov
Projekt Hammer Bakkers formand, Ole Schwarz bød velkommen til de ca. 50 fremmødte.
En særlig velkommen skal lyde til de mange som var med for første gang.
Dejligt så mange er interesseret i vores skønne naturperle.
Dernæst en stor velkomst til lokalhistoriker Runa Christensen.
Runa førte os igennem meget spændende ruter. Nemlig de historiske veje i landskabet og
deres betydning for vores del af Vendsyssel i fortid og nutid.
Hertil brugte Runa sin fantastiske fortællerevner med hjælp af ”jyske lov”, gamle kort og
divs. artikler.
Aften sluttede af med en kort orientering fra hver af de 3 arbejdsgrupper.
Først Sundhedsgruppen som kunne fortælle, at de er i dialog med kommunen om en
”øvebane” for mountainbike. En bane som de ønsker i udkanten af Hammer Bakker, og
den skal bruges til at lære rytterne hvordan man bruger naturen til at cykle i.
Historiegruppen er godt i gang med at tegne divs. historiske steder ind på kort. Desuden
er de også i kontakt med kommunen omkring nye oversigtskilte som skal stå ved
indgangene til Hammer Bakker. Gruppen har også talt med kommunen om at få nye
gadeskilte til de stier og veje som har et navn
Til sidst berettede Naturgruppen om de mange ture de har arrangeret samt hvilket der
allerede er planlagt til 2014. Flere af turene her i 2013 har haft mange deltagere, hvor i
mod de sidste har det knebet med deltager. Der er ingen tvivl om årsagen. Nemlig
annoncering i pressen. Ellers sagt på en anden måde manglede annoncering.
Projekt Hammer Bakker har ikke ret mange penge at gøre godt med og en annonce er
ikke helt billig. Selv om alle vores ture, og andet der sker i forbindelse med Projekt
Hammer Bakker, omtales på projektets hjemmeside www.oplevhammerbakker.dk , viser
det sig desværre ikke at være nok.
Referater fra de 3 arbejdsgruppen kan også læses på hjemmesiden
Ole Schwarz sluttede aften af med endnu engang at takke alle for fremmødet.

