Gistrup Beboerforening
År 2018 er et meget aktivt år for foreningen. Det er i sig selv glædeligt, at der er
en udvikling i gang, som påkalder sig foreningens ekstraordinære medvirken.
Vi har også være begunstiget af af modtage en donation fra SparNord Bank til vedligehold af
vor julebelysning og det frister til udvidelse af denne i det omfang økonomien rækker.
Endelig er der spændende tiltag omkring et kommende Kultur- og Samlingshus i vente i
forbindelse med etablering af Gateway projektet v Gistruphallen og Skolen.
Foreningen vil her arbejde på at skabe muligheder for et samlingssted, hvor der også vil kunne
afholdes private sammenkomster, hvilket hidtil ikke har været muligt i Gistrup.
Således er det vigtigt for Bestyrelsen at få foreningens opbakning i Gistrup bekræftet. Vi håber, at
man vil tage godt mod vort indbetalingskort og bekræfte foreningens virke og styrke.
Vi vil fortsætte vort arbejde med at informere via gistrup.dk med ny hjemmeside ca. 1. oktober og
på vor side på Facebook. (facebook.com/gistrupby)
Som blot et enkelt eks. kan vi minde om Foreningens indvirkning på forbedringen af
trafikreguleringen ved Egnsplanvej. Her vil vi fortsat være opmærksomme på tilkørselsforholdene
til byen og forholdene omkring cykelstierne. Fremtidige busforbindelser vil også være en
mærkesag for foreningen. Der er i forbindelse med planerne om +BUS ordningen i Aalborg virkelig
brug for skærpet opmærksomhed om ruterne.
Foreningen har i samarbejde med Aalborg Kommune udvirket, at der er kommet
informationsskilte ved seværdighederne ved Lundby Krat.
Alt i alt er der indlysende mange forskellige grunde til at styrke byens fælles beboerforening, som
igen er et vigtigt element i Gistrup Samråd, der med Beboerforeningens opbakning er områdets
fælles talerør over for oﬀentlig myndighed.
Gistrup Beboerforening afholder sin årlige generalforsamling om foråret. Vore medlemmer er
velkomne til kommende møde i SparEs den 20. sept. kl. 19.30 til en dialog om Beboerforeningens
virke og kommende fokuspunkter.
Med venlig hilsen
Karl Korfits
fmd.

Hadsundvej 398, 9260 Gistrup, tlf 20603640, mail@korfits.dk

Enkleste måde at betale kontingent på er at
overføre de 100 kr direkte til foreningens
konto, reg. 9226 konto 4561811046.
Angiv navn, adr. og gerne e-mail adr.
Via kommende hjemmeside søges opbygget mulighed for direkte mailkommunikation til vore medlemmer.

