Gistrups ønsker til stiforbindelse til hospitalet
Da det forventes, at Gistrup med opland bliver bosætningssted for en stor del de
ansatte ved Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet, er det vigtigt, at der
skabes gode direkte stiforbindelser til det nye universitetshospital og universitetet.
Hospitalet opretter et stort antal cykelparkeringspladser. På grund af den korte
afstand er cyklen ideel som transportør til arbejde på Aalborg Universitetshospital
fra Gistrup.
Det er vigtigt, at stiforbindelsen er direkte. Det er ligeledes vigtigt, at der sker en
fornuftig regulering af konflikter mellem cyklister og biltrafik på stækningen mellem
Gistrup og universitetshospitalet.
Det er vigtigt, at stiforbindelsen tilsluttes det veludbyggede stisystem i
universitetsområdet og videre ind mod Aalborg af hensyn til de
uddannelsessøgende, arbejdstagere i universitetsområdet og i Aalborg centrum
samt for de mange rekreative cyklister med mål i Lundby Bakker og Gistrups sydlige
opland.

Gistrups ønsker til kollektiv trafik i fremtiden
Den nuværende busbetjening fra såvel opland som Gistrup by må ikke forringes.
Der skal fra Gistrup være mulighed for, at vore unge fortsat kan køre med bus
direkte til gymnasium og andre uddannelsessteder uden at skulle skifte bus.
Da det forventes, at Gistrup med opland bliver bosætningssted for en stor del de
ansatte ved Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet, er det vigtigt, at der
er gode direkte busforbindelser til det nye universitetshospital og universitetet.
Der skal fra Gistrup og opland være direkte busforbindelse til de ambulante
funktioner på hospitalet og for besøgende til patienter på hospitalet.
Der bør ske en koncentration af busforbindelser fra de forskellige bydele i Aalborg i
en veludbygget kollektiv trafikterminal ved det nye Universitetshospital. Dette vil
styrke den kollektive trafik generelt og samtidige skabe optimale vilkår for de
ansatte og besøgende på hospitalet.
Det vil være fuldstændig uacceptabelt for Gistrup og opland at skulle miste direkte
busforbindelser til Aalborg eller tåle længere transporttid end for nuværende.

