Udvikling i din by

GUDUM

Udvikling i din by – byens udvikling!
Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for
byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære og højtflyvende forslag til, hvordan netop deres by, kan udvikles til et endnu bedre sted at bo.
Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling skaber rammerne, og er
fødselshjælper for de konkrete ideer – men det er op til deltagerne selv at udvikle og udvælge de enkelte forslag. De forslag, der er opbakning til i byen, samles i
en lokal udviklingsplan.
Udviklingsplanen udspringer af lokale ønsker og bæres af lokale kræfter. Udviklingsplanen er samtidig et fælles redskab til at sikre, at fremtidige lokale såvel
som kommunale initiativer trækker på samme hammel – supplerer og understøtter hinanden.
Gudum, Gudumlund og Gudumholm har fået denne mulighed. I alle tre byer, har
der stået engagerede, iderige og motiverede mennesker klar til at gribe denne
chance. De forskellige møder og arrangementer har været velbesøgte, og mange
forskellige ideer og forslag er blevet vendt og drejet, diskuteret og undersøgt. Og
de endelige projektideer er velbegrundede og har en høj kvalitet.
Det har været en spændende proces at følge – og det bliver mindst lige så spændende, at opleve de enkelte projekter blive ført ud i livet!
Thomas Kastrup-Larsen
Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Gudums historie går over 800 år tilbage i tiden, hvor
Gudum Kirke blev bygget sidst i 1100-tallet. Selve Gudum by er opbygget omkring kirken på de syd og vestvendte skråninger ud mod Romdrup Ådal. Området,
hvor kirken ligger, var i stenalderen en ø i et lavvandet
havområde, hvor havet efterhånden har trukket sig
tilbage.
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GUDUM I FREMGANG
Gudum er en lille, velfungerende
landsby 18 km fra Aalborg centrum.
Her er ca. 130 indbyggere – og de senere år, er der især kommet mange
børnefamilier til.
Gudum hører til Gudumholm skoledistrikt, men ligger også tæt på Vaarst
Friskole. Der er gode offentlige transportmuligheder i Gudum, med bus til
Aalborg hver time, samt telebus og
skolebus. Og endelig ligger byen kun 9
km fra det nye regionssygehus.
I Gudum har der gennem generationer været et godt sammenhold og foreningsliv. Gudums borgere har bl.a. i
fællesskab og på frivillig basis i 1948
flyttet barakker fra Fræer til Gudum,
hvor de blev sammenbygget til et velfungerende forsamlingshus nu gennem mere end 60 år.

samlingshuset får et løft, så det også
i fremtiden kan danne ramme om vores sociale aktiviteter og landsbyfællesskab. Forsamlingshuset er samtidig
vigtigt for vores nabobyer, der ingen
indendørs faciliteter har.
De mange nye børnefamilier, skaber
samtidig behov for flere aktivitetsmuligheder for vores mange børn.
I denne udviklingsplan er beskrevet,
hvilke ideer Gudums indbyggere har
til at skabe udvikling i byen. Forsamlingshuset og aktiviteter for børn, er
de højest prioriterede områder. Men
der er mange andre spændende ideer i
Gudum, der bare venter på at blive taget fat på.

Det store omdrejningspunkt i byen er
fortsat forsamlingshuset – og der er
meget stor opbakning til de arrangementer, der foregår her. Forsamlingshuset er dog efterhånden nedslidt og
utidssvarende efter 60 års brug. Og
der er derfor i høj grad brug for at for-
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ETABLERING AF UDENDØRS MØDESTED
MED LEGEPLADS
Gudum har i dag ingen legeplads, eller
nogen anden form for udendørs mødested for byens børn og voksne. Det
er derfor et stort ønske, at få etableret
et fælles mødested med plads til leg,
boldspil, ophold og andre fælles udendørs aktiviteter.
Der findes ingen kommunale arealer
i byen – og den første udfordring for
projektet er derfor at finde en mulig
og egnet placering. Der har været diskuteret flere muligheder: dels en lidt
større plads midt i byen, og dels at benytte den lille plads ved forsamlingshuset, men der er endnu ikke fundet
en endelig løsning.

Placeringen vil være afgørende for
det mulige indhold. Og indholdet af
projektet, er derfor ikke færdigbearbejdet. Men vi har nogle ønsker til indholdet i pladsen, som kunne være følgende:

3. Forskellige legeredskaber
4. Sandkasse
5.	Opholdsfaciliteter med borde og
bænke, evt. overdækket

1.	Multibane for boldspil
2.	Legehus med rutsjebane
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RENOVERING AF FORSAMLINGSHUSET

Foreløbigt tænkes etaperne prioriteret således:

Baggrund

Formål

Beskrivelse

Forsamlingshuset består af gamle barakker, som oprindelig blev opført i
Fræer ved Skørping under 2. verdenskrig. Barakkerne var en del af en tysk
radarstation. Efter krigen fik Gudums
borgere lov til at nedbryde og genanvende nogle af disse barakker til etablering af Gudum Forsamlingshus, der
blev indviet i 1948.

Gudum forsamlingshus er det eneste
samlingspunkt i byen, og det vil vi derfor som borgere i byen gerne bevare
og forbedre, så det fortsat kan danne
rammen for byens aktiviteter, og vi
kan bevare sammenholdet i byen og
nærområdet.

Tanken er at nedbryde taget på salen,
samt lejligheden. Derefter udføres
nyt tag over salen og ny gavlvæg mod
vest. De følgende etaper er: indgang,
garderobe, toiletter, depoter og køkken mv. i flere etaper. Huset skal være
fuldt funktionsdygtig efter hver udført
etape. Derfor bevares den nuværende
længe med køkken, depoter, indgang,
garderobe, toiletter og lille sal, indtil
alle etaper er afsluttet.

1.	Nedrivning af tag på den store sal
samt lejlighed, samt genopbygning
af tag, gavlvæg og eventuelt ydre
klimaskærm til øvrige rum.

Forsamlingshuset har gennem årene
dannet ramme om rigtig mange gode
aktiviteter for borgerne i Gudum og
omegn.
Bygningerne er dog meget utidssvarende, uden isolering i gulve, vægge
og tag, og er derfor meget energikrævende at opvarme. Tag og vægge er
udtjente og bør udskiftes, og særligt
taget over salen er særdeles medtaget med store nedbøjninger. Endelig er vores varmekilde, der består af
en ældre kedel i støbejern, særdeles
uøkonomisk.

Projektets formål er derfor, at skabe
et nyt, tidssvarende og energirigtigt
hus, som bl.a. indeholder en stor samlingssal og mindre multirum, der kan
kombineres efter behov.
Nogle af de nuværende og nye aktiviteter, vi ønsker at have i forsamlingshuset er:
Foredrag, fællesspisning, Sct. Hansfest, Juletræsfest, filmaftener, almindelige hyggeaftner, madlavning, dans,
LAN party, forskellige kurser, bordtennis, klubaftner for børneklubben, billard og dilettant.

Når denne længe til sidst fjernes, bliver der meget bedre plads for leg, spil
og ophold lige ved huset.

2. Ny varmeinstallation
3.	
Etablering af nyt køkken og depoter
4. Etablering af lille sal/multirum
5. Etablering af ny indgang, garderobe, toiletter mv.
6. Nedrivning af længe mod øst
7.	Etablering af ny plads for leg, spil,
etc.

Målgruppe
Alle borgere i Gudum og omegn.
Forsamlingshuset bruges også af nabobyerne, der ikke har deres egne indendørs faciliteter.
Egnens borgere skal kunne benytte
huset til alle former for højtideligheder: barnedåb, børnefødselsdag, konfirmation, bryllup, runde fødselsdage,
sølvbryllup etc. etc.
Derudover afholder foreningen såvel
faste årlige arrangementer, som andre
arrangementer efter medlemmernes
kreative ideer.

Ansvarlig
Foreningen for Gudum idræts- og kulturhus.
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BYFORSKØNNELSE OG INFRASTRUKTUR
Parkeringsplads og
læskærm ved
busholdeplads
Parkeringspladsen overfor forsamlingshuset er forsømt og trænger til
en renovering.
Læskærmen for passagerer til busserne er forældet og skæmmer pladsen.
Det er således borgernes ønske, at Gudum får renoveret pladsen og læskærmen overfor forsamlingshuset, så det
ser tidssvarende og indbydende ud.

Gadebelysning
Byens gadebelysning er af ældre dato
og udtjent. Der er ofte svigt, og det er
gamle master af træ med ældre armaturer, som ikke giver et optimalt lys for
gående i byen.
Gudums borgere har derfor et stort
ønske om, at der etableres nyt og tidssvarende gadebelysning i byen, så
særligt også de ældre, kan færdes sikkert i byen.

Byens gader

Kunstværket

For høj fart synes mest udpræget ned
ad bakken fra Louisendalvej, men fartbegrænsning ønskes på alle gaderne
inden for byskiltet.

Kunstværket er i sin tid skænket af
Sejlflod kommune og er lavet af kunstneren Steffen Tast. Kunstværket tager
udgangspunkt i byen med kirken, krydset og mosen i centrum, og har gennem tiden givet anledning til mange
diskussioner i byen.

Der har været drøftet forskellige tiltag
for nedsættelse af trafikhastigheden
i gaderne. Det være sig i form af skiltning med 40 km/t, vejside indsnævringer i stedet for bump.

Der er enighed om at kunstværket
trænger til at bliver forskønnet.

Skiltning med 40 km/t har højeste prioritet.
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Sundhed og Bæredygtig Udvikling
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