Gistrup Samråd

Gistrup den 11. februar 2019
Tilbagemelding fra Gistrup Beboerforening vedr. Gateway-projektet – særligt med henblik på
etablering af et socialt og kulturelt mødested/samlingssted for borgere i Gistrup
Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd har i mange år givet udtryk for behovet for et forenings/forsamlings-/kulturhus i Gistrup til erstatning for det nedslidte og helt utidssvarende SparEs. Da salg af
Byfælleden ved SparEs kom i spil som del af finansieringen af Gateway-projektet, har det hele tiden været
en klar forudsætning for støtte hertil, at en del af provenuet skulle bruges til etablering af et sådant nyt hus til
gavn for Gistrups foreninger og borgere.
I flere møder med og skrivelser til forvaltning og politikere har dette ønske været klart fremsat.
Beboerforeningen og Samrådet har på intet tidspunkt fået andet indtryk end, at både forvaltning og politikere
støttede op om byens klare ønske. Der blev således dannet en gruppe af interessenter ledet af Afdelingschef
for Sundhed, Fritid og Landdistrikter Erik Kristensen og med deltagelse af bl.a. Gistrup Samråd og Gistrup
Beboerforening. Aalborg Kommune afholdt borgermøde den 4. maj 2017 om Gateway projektet, SparEsarealet og et nyt forenings/forsamlingshus, se bl.a. indledende bemærkninger til lokalplanforslaget 7-2-204
for SparEs-arealet/Byfælleden, og selve lokalplanforslaget, hvor muligheden for etablering af et
foreningshus står nævnt flere steder.
Beboerforeningen har via det ny-sammensatte Gistrup Samråd modtaget en fælles tilbagemelding fra
Rådmændene Mads Duedahl og Hans Henrik Henriksen (9/2-2019), hvoraf det fremgår, at ”provenuet for
jordsalget ved Spar Es skal anvendes til det første forelagte projekt - Gistrup aktivitetsareal / Gateway to
Lundby Krat. Endvidere kan provenuet anvendes til at understøtte sammenhængen mellem skole og hal,
området mellem de to haller, samt til faciliteter der kan understøtte et socialt og kulturelt
mødested/samlingssted for borgerne i Gistrup. Provenuet kan ikke anvendes til etablering af et klassisk
”privat” drevet forsamlingshus.” (Beboerforeningens understregning/markeringer)
Gistrup Beboerforening kan konstatere, at et vigtigt element i præmissen for opbakning til salg af
Byfælleden synes at være bortfaldet. Beboerforeningen hæfter sig især ved to forhold. For det første, at der
ikke længere er nogen garanti for, at (dele af) provenuet fra jordsalget rent faktisk skal anvendes til støtte for
etablering af et socialt og kulturelt mødested/samlingssted for borgerne i Gistrup, kun at det kan. Dette finder
vi klart uacceptabelt. For det andet ønsker AAK ikke længere at støtte, at provenuet kan anvendes til
etablering af et ”klassisk” forsamlingshus i stil med de forsamlingshuse, der findes i andre dele af
kommunen. Denne udmelding er også ny for Beboerforeningen.
Med disse nye tilbagemeldinger fra AAK foreslår Gistrup Beboerforening at følgende præciseres:
1. En del af provenuet fra salg af Byfælleden skal anvendes til etablering af et socialt og kulturelt
mødested/samlingssted for borgerne i Gistrup.
2. Dette kulturelle mødested/samlingssted etableres i forbindelse med Gateway-projektet, således at der
kan skabes synergi i udnyttelsen af lokalerne mellem Skolen, LKB og byens øvrige foreninger.
3. Der etableres et bredt sammensat brugerråd, som både skal inddrages i forbindelse med afklaring af
hvilke funktioner, lokalerne/huset skal kunne bruges til (f.eks. koncerter, teater, møder) og sikre at
der fordeles tid og rum til sådanne forskellige aktiviteter.
4. I tilknytning til boligbyggeriet ved Byfælleden etableres et fælleshus, som under nærmere fastsatte
betingelser vil kunne lejes af byens borgere til private mærkedage.
Med venlig hilsen Gistrup Beboerforening
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