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Opsamling fra dialogcafeer 
Aabybro Efterskole den 18. november 2019 

 

Tak for jeres deltagelse ved arrangementet om planstrategien, hvor mange vigtige 

budskaber blev delt, drøftet og diskuteret i forhold til kommende handlinger.  

 

Planstrategien blev vedtaget den 14. november 2019 i kommunalbestyrelsen – og ved 

mødet den 18. november 2019 på Aabybro Efterskole deltog ca. 120 personer.  

 

 

 

 
Der blev drøftet en lang række emner, under hvert af temaerne. På de næste sider er 

de forskellige forslag til handlinger listet op.  

 

Der vil i de kommende måneder blive arbejdet videre med handlingerne. De vil blive 

beskrevet yderligere i forhold til mål, indhold, samarbejdspartnere, ressourcer, 

økonomi og tidshorisont. Vi forventer, at handlingskataloget er færdigt i april-maj 

måned til offentliggørelse. 

 

Har du yderligere oplysninger og vigtige budskaber i forhold til de foreslåede handlinger 

er du altid velkommen til at skrive til plan@jammerbugt.dk eller kontakte Ida Rytter 

Jensen på 7257 7456. 

 

 

 

 

 
 

 

Sammen mod 2030 

- Dit gode liv - Mere i gang – flere i gang – Uddannelse for alle – 

Oplevelser på ”Jammerbugtsk” og Bæredygtighed 

-  

mailto:plan@jammerbugt.dk
mailto:plan@jammerbugt.dk
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Dit gode liv 
Vært: Ib Nellemann, formand for Social og Sundhedsudvalget 

Temaet har til formål at arbejde for flere indbyggere, små boliger, bykerner med liv og 

aktivitet, få sundhed tæt på og arbejde med fritidskommune-begrebet. 

 

Ideer til handlinger: 

- Fysiske rammer for fællesskaber – som på nedlagte skoler 

- Landsbybus 

- Fjerne 25 års reglen på FOU - området 

- Fritidskommune – flere lokale tilbud på aftenskole – et tilbud om fællesskab 

- Foreninger mere med i ”Tour de Jammerbugt” – et godt initiativ 

- Sundhedstilbud i nærområderne – samskabe på tværs – lokalt  

og få foreningerne med - understøtte hinanden 

- Tilbud til diabetes – diætister – fodterapi – (lang ventetid) 

- Genoptræningstilbud er godt – opfølgning efterfølgende og lokalt 

- Boliger til ældre, eksempelvis 

o Plejeboliger i nærområderne tæt ved pårørende/venner 

o Ældrevenlige boliger i Tranum og Pandrup 

o Seniorbofællesskaber 

- Aflastningspladser – lave et center sammen med andre kommuner  

(Det nære sundhedsvæsen) 

- Specialisere sig – f.eks. med demenspleje på ”centrale” plejehjem 

- Rygeforbud på alle skoler 

- Bedre normering i børnehaver 

- Anlægge cykelstier væk fra vejene  

- Toiletter ved faciliteter langs kysten – det trækker gæster og turister til 
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Mere i gang – flere i gang 
Vært: Jens Chr. Golding, formand for Teknik og miljøudvalget 

Temaet har til formål at arbejde for flere arbejdspladser, overnatninger og 

turismeomsætning, handelsbyerne, infrastruktur og iværksættere. 

 

Ideer til handlinger: 

- Turisme og bystruktur – med butikker inde i byerne (liv i bykernen) 

- Pænere byer og renholdelse af by- og turistområder 

(Foreninger kan kontakte Nytteværkstedet v/Erland Gudiksen på 41 91 39 98) 

- Samarbejde mellem butikker / håndværkere 

- Kurser i ”Det gode værtsskab” og mødet med gæster/turister 

- Delebiler, kontorfællesskaber og butiksfællesskaber 

- Kampagne: Lej dit sommerhus ud 

- Turismevirksomheder mangler rengørings- og servicepersonale  

– synliggøre jobmuligheder og øge unges mobilitet  

- Turistguider lokalt i sommerperioderne – guider på gader og stræder i 

- App med events (som www.getyourguide.dk) 

- Limfjordsturisme plan med ”Limfjordsby” (fx Brovst)  

– og sammenhæng til Vestkysten 

- Infrastruktur – sammenhæng mellem 3. Limfjordsforbindelse og mobilitet (NT) 

- Fodgængertunneller i Aabybro 

- Busser fra turistområder i sene aften- og nattetimer  

- forbedre de unges mobilitet 

- Udlejning af el-biler / delebiler - og evt. landsbybus 

- Lavere priser på fjernvarme, internet og byggegrunde 

- Forbedret kommunal sagsbehandling – i fht. nye virksomheder 

- Gå sammen i fællesskaber ved større udbud 
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Uddannelse for alle 
Vært: Morten Klessen, formand for Beskæftigelsesudvalget og  
Ulla Flintholm, formand for Børne og Ungeudvalget 

Temaet har til formål at arbejde for øge uddannelsesniveauet, få unge til at vælge 

erhvervsuddannelse, etablere lokale grundforløb og flere voksenlærlinge. 

 

Ideer til handlinger: 

- Samarbejde med Thisted – Brønderslev - Aalborg 

- Unikke ”nicheuddannelser” i Jammerbugten (AMU, pelsdyr, fiske, bådebygger) – 

ses som uddannelsespotentiale i yderområderne 

- Klassiske grundforløb (håndværksmæssig) 

- Teknologisk understøttelse af uddannelse og særligt fjernundervisning 

(undervisningsdifferentiering via teknologi og robot-løsninger) 

- Fokus på erhvervsuddannelserne – som vej til en videregående uddannelse 

- Flere virksomhedsbesøg 

- Information om forskellige uddannelsesmuligheder 

- God og relevant vejledning i folkeskolen 

- Jobbank / formaliserede aftaler med virksomheder 

- Pendlervigtige børnepasningsmuligheder 

- Bosætning – om profilskoler 

- Geomap – hvor kommer de unge mennesker fra? 

- Højskole – med profil om klima, miljø og bæredygtighed 
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Oplevelser på ”jammerbugtsk” 
Vært: Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og 
Landdistriktsudvalget 

Temaet har til formål at arbejde for flere events og arrangementer, tænke på tværs af 

generationer, god trivsel og mental sundhed. 

 

Ideer til handlinger: 

- ”Være”-dygtighed – et fedt sted at bo - er - et fedt sted at besøge 

- Flere sportsarrangementer som ”Nørhalne Cup” – events på tværs af geografi 

- Kommunen som ”fødselshjælper” ved store arrangementer som ”Musik i 

Blokhus”, ”Jul på Bratskov”, store foredrag – oplysende events, oplevelser på 

tværs af generationer, ”Danmark (Jammerbugt) spiser sammen”  

- Eventpulje – og pulje til handelsstandsforeninger (og overblik over events) 

- Gentagne oplevelser / forpligtende fællesskaber, noget at gå til – ikke kun events 

- Krav om eksterne konsulenter (events > 150 deltagere) for sikkerhed mv. 

- Naturture (som Naturstyrelsen tidligere arrangerede) – guidede ture fx om 

”Gutterne på kutterne” – DN’s arrangere flere ture sammen med andre 

- Opprioritere stisystemer mellem områderne, genkendelig i afmærkning. 

- Vandreture langs stranden, handicapsti og broer til krydsning af vandløb 

- Gåture for ældre (som de gør i Thy) 

- Unge ud i skoven – ”Naturekspeditionen” i Vesthimmerland – ansætter unge i 

ungejobs for selvtillid – ansætte unge som hjælpere 

- Unge som rollemodeller – naturlig fødekæde i foreningslivet 

- Selvstyrende huse a la Øland – med forskellige aktiviteter og brugergrupper 

- Orienteringsløbeklubber, skovaktiviteter og vandaktiviteter – undervise i skolen 

- Flere over 12-13 år skal dyrke holdsport 

- P-pladser til busser – f.eks. i Fjerritslev – så de har lettere ved at gøre stop 

- Apps som unge udenlandske unge benytter – benytte dem 
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Bæredygtighed 
Vært: Mogens C. Gade, borgmester og  
formand for Økonomiudvalget 

Temaet har til formål at arbejde med klima, reducere CO2 udledning, beskytte 

værdier mod oversvømmelse, sikre biologisk mangfoldighed, bedre adgang til 

naturen mv. 

 

Ideer til handlinger: 

- Verdensmål, er ikke kun bæredygtighed, det er også ulighed, fattigdom mv.  

- Naturkommune med en naturpolitik. Naturen mangler plads. 

- Naturnationalpark Han Herred videreudvikles 

- Vækst i byggeri – vækste på en bæredygtig måde 

- Landbrugsplanlægning -  

- Naturgas i oplandsbyer til anden opvarmningsform (ny varmeplan) 

- Tænke el- og varmesektor sammen 

- Fleksibel vindmølle planlægning – synspunkter for og imod – land/hav 

- Biogas – el hertil skal komme fra sol og vind  

- Energiparker anvendes som tema 

- Geotermi undersøges 

- Bæredygtig fødevareproduktion (insekt, nye proteinkilder) 

- Arealer til solenergi i respekt af naturen 

- Vandudfordringer – løsninger i nye samarbejder på regnvand mv. 

- Multifunktionel jordfordeling og lavtliggende landbrugsareal/bedre natur  

- Affaldssortering – formidling og sorteringsløsninger  

(let at sortere som gæst/ turist) 

- Affald i naturen – formidling og markvandringer 

- Finansiering til klimainvesteringer i landsbyer og landområder 

- Bæredygtighedsstrategi 

- Borgerinddragelse jf. lokal agenda 21 
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Unge på tinge 

Vært: Emilie Winde - formand for Ungerådet 

Temaet har til formål at drøfte samlingspunkter for unge, tilbage til Jammerbugten 

Hvordan skal samlingspunkter for unge se ud?  

- Infrastrukturen er et problem. Tilgodese yderområder og de små byer. Det skal være nemt 

at komme frem og tilbage – derfor er det et must, at busforbindelserne skal blive bedre.  

- Der mangler et samlingssted (ungehus) for de ældre unge, som ikke er en 

idrætsklub/forening. Der mangler noget for dem, der ikke er idrætsinteresseret – fx som 

Studenterhuset i Aalborg. Eksempelvis i Fjerritslev pga. gymnasiet. Fredagscafeer for unge 

kunne være en ide.  

- Fokus på de ældre unge. Unge skal være selvbestemmende (”føle sig voksen”). Signalere 

et ”hænge ud”-miljø. Der skal ikke være noget fastlagt eller planlagt. Bare noget der bliver 

skabt.  

- Hvem skal have ansvaret? Det skal de unge selv. Der skal være unge frivillige/ildsjæle (18- 

19-årige), som evt kunne få det registreret på deres CV.  

- Arrangementer: Live musik, kahootspørgsmål (Quiz). Der skal skelnes mellem et værested 

for børn og for de ældre unge. Vigtigt! Når unge i kommunen er for gamle til 

ungdomsskole/ungdomsklubber (18 år og op), er der ikke noget tilbud! En stor mangel. 

Der mangler hyggelige udendørsfaciliteter. Havnen i Aalborg er et forbillede.   ….  

 

• Tilbage til Jammerbugten  

- Busforbindelser mellem byerne – og til Aalborg - skal blive bedre. Der er mange tomme 

boliger, der evt alligevel skal rives ned – de kunne bruges til studieboliger.  

- Man kun overveje et ekstra tillæg til sin SU, hvis man bor i kommunen, når man studerer. 

- At man har haft et aktivt fritidsliv med input fra forskellige aldersgrupper gør, at man 

gerne vil give ens egne børn dette. Tilknytning til ens barndomsklub (fx håndbold og 

fodbold) kan man stadig bevare, mens man studerer i Aalborg. Der bør være nem adgang 

til dette! Det gør, at man har lyst til at vende tilbage til den by, som man har gode minder 

fra.  

- Det nære og det trygge har stor betydning, om man vil flytte tilbage. At man kender 

hinanden.  

• Bæredygtighed  

- Vigtigt at der sker handlinger fremfor ord. Vindmøller er vigtigt – vi bør være 

foregangskommune. Selvom det gør ondt, så skal man kunne tage nogle tæsk. 

 


