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Møde

Møde med Svenstrup Samråd

Drift, BLF

Tid

2. december 2019 , kl. 13.30-15.00

By- og Landskabsforvaltningen
Hattemagervej 20 - 22
9000 Aalborg

Sted

Svenstrup Skole, hovedindgangen ved Egemarksvej

Init.: IBV

Deltagere

Park og Natur/EBL: Hans Tophøj og Ingeborg Vilhelmsen
Svenstrup samråd og grøn gruppe: Henny Nørgaard Madsen,
Gert Madsen, Lars Bang og Jørgen.

Afbud

-

Referent

Ingeborg Brix Vilhelmsen

Sagsnr./Dok.nr. 2019-080427 / 2019-080427-19

1. Græsslåning på eksisterende stier, som tidligere aftalt.
Stien bliver ikke længere slået 1 gang årligtog der er tilgroet.
Aalborg Kommune laver noget afklaring mht. vedligeholdelsen, vi er ved at være i mål,
så det bliver passet fremover.
Vi arbejder på at stiforbindelserne bliver koblet bedre sammen i 2020.
2. Regelmæssig Vedligehold af blomsterbede på Godthåbsvej
Jorden bliver skiftet og der bliver plantet stauder til foråret. Stauderne plantes efter et
princip fra Holland, som blev vist på mødes. Et lignende eksempel kan ses ved sygehus syd.
Bænkene er malet røde og er meget slidte.
Der ligger mange blade på fortov og i bedene.
Aalborg Kommune har en aftale med en ekstern entreprenør, Forstas, om drift af de
grønne områder.
Kommunens grønne områder er registeret med elementkoder i digitale kort og plejeniveauet udføres herefter. Kvalitetsbeskrivelsen kan findes her:
https://www.aalborg.dk/media/10840926/kvalitetsbeskrivelse_2019_rev_oktober_2019
_reduc.pdf
Opleves der fejl eller mangler på veje, stier, fortove og grønne områder bedes i melde
ind via ’Aalborg borgertip’, der kan hentes som app til mobilen eller via hjemmesiden:
https://www.aalborg.dk/trafik-og-transport/veje/tip-kommunen
3. Vedligehold af vandlegepladsen i parken og generel vedligeholdelse i Svanemølleparken.
Tidligere blev vandlegepladsen rengjort med kost. Nu udføres det efter bestilling fra
Aalborg Kommune, da det er meget omkostningstungt.
Der kommer muligvis en landsbypedelordning, som kan varetage de mere specielle
opgaver. Aalborg Kommune vender tilbage, når det er afklaret om det bliver en løsning.
Samrådet har et ønske om at to af højene (se billede nedenfor) i parkens klippes oftere, så de er mere tilgængelige for besøgende til leg og kælkning.

Park og Natur vil gennemgå registreringen i parken og se om der kan findes en løsning.

Der udlægges i 2020 nyt stenmels-toplag på de resterende stier i Svanemølleparken.
4. Bevoksning omkring å og sø er meget massivt.
Søen er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at der skal søges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, hvis man som lodsejer ønsker at lave tilstandsændringer i naturtilstanden, som f.eks. at oprense eller klippe opvækst. Der kan
søges ved at henvende sig til Park og natur via kommunens kontaktside:
https://www.aalborg.dk/kontakt/kontakt-kommunen?cid=2198&nid=1259
Park og Natur vil undersøge om der på længere sigt, hvis der kan gives dispensation,
er midler til oprensning via et gadekærs projekt.
5. Træer der er væltet ud i søen ved fuglesumpen bør fjernes.
Der er væltet et træ ned mod den lille ø i søen.
Aalborg Kommune arbejder for at skabe rigere natur og styrke den biologiske mangfoldighed. Driften af parker og grønne områder, udføres derfor i overensstemmelse med
strategien for rig natur. Det betyder f.eks. at der efterlades dødt ved i grønne områder.
Strategien kan ses her: https://www.aalborg.dk/media/6451591/rig-natur-endeligversion-10-05-17.pdf

6. Eventuelt
Stiforbindelse under Runesvinget og området syd for Svenstrup og Godthåb har nogle
spændende naturområder. Samrådet spørger om det er muligt at lave folder eller anden information, der kan formidle dette.
Vi vil bede naturvejlederne om at undersøge om området har potentiale til at lave en
folder eller oplyse om området på anden vis.
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