Investortiltrækning og lokal byggefond
Byg & Bo i Øster Hornum kunne efter visionsmødet konstatere, at der er rigtig mange gode forslag
til indsatsområder, når byens borgere i Øster Hornum mødes for at diskutere byens udviklingsmuligheder.
På visionsmødet lørdag formiddag fremkom der 16 konkrete forslag til indsatsområder. Et af forslagene havde overskriften: Investortiltrækning og lokal Byggefond. Her blev forsamlingen enige om
at invitere forskellige investorer til et septembermøde i Forsamlingshuset med henblik på at synliggøre de attraktive byggemuligheder, der er nu og i fremtiden – bymidten var i denne sammenhæng
også under lup. De positive tiltag med ny byggemodning, ny børnehave skal der følges op på, var
holdningen.
De gamle travere som kollektiv trafik og cykelstier var også på tapetet på visionsmødet. NT og
kollektiv trafik i Øster Hornum var der ikke mange der troede på. Derimod kunne forskellige samkørselsordninger være en mulighed? En pendlerplads ved Højvang/Fyrrebakken? Folk kørte jo i
privatbil-kortege til Aalborg mellem 7.00 og 8.00 – hvorfor ikke fungere som ”taxi”. Evt. en lokal
privatejet bus som anpart mellem flere lokale interessenter som f.eks. Plejehjemmet Birkehøj, Børneuniverset, ØHI og Katbakken? Bussen kunne jo blot køre de fem km til Godthåb, hvor der er NT
halvtimesdrift mod Aalborg. Der var dog ingen deltagere, der havde mod til at følge op på denne
sag!
Derimod forslog en deltager, at vi da selv kunne færdiggøre cykelstiprojektet på Nibevej fra Øster
Hornum mod Moldbjerg. Alt var forberedt og klar til en tæt græsslåning, evt. planering – hvor svært
kan det være?
Indsatsområdet som jvf. mødedeltagerne skulle have første prioritet, Investorplan og lokal Byggefond, bliver nu fulgt til dørs.
Har du lyst til at hjælpe med eller arbejde konkret på ét af nedenstående indsatsområder, kontakt da
én af Byg & Bo’s medlemmer.
1. Søerne ved rensningsanlægget.
2. Guldbæk/Øster Hornum samarbejdet.
3. Skiltning/byens vartegn
4. Offentlige legepladser.
5. Området ved ”Gården”.
6. Energihuse i nye byggemodninger.
7. Cykelstier
8. Sandgraven
9. Byudvikling mod syd.
10. Vedligeholdelsesplan (Rebild)
11. MeNaTek
12. Trafiksikring generelt.
13. Bymidten – butikker – torv.
14. Tunnel under Nibevej til Katbakken/Hallen
15. Byforskønnelse

