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Oplandsbyer med særligt potentiale

• Frejlev, Svenstrup, Godthåb, Vadum, Vestbjerg, Vodskov, Vester Hassing, Klarup, 
Storvorde, Nibe og Hals er oplandsbyer til Aalborg med særlige potentialer. Men 
hvor er Gistrup?

• Hvad er Gistrups potentiale?
• Gistrup er måske det mest attraktive bysamfund i Aalborg kommune med 

stigende ejendomspriser, høje indkomster, højt uddannelsesniveau mv.

• Inden for 2 km ligger Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

• Ved Gistrup ligger golfbane og det rekreative område Lundby Bakker/Lundby 
Krat

• Gistrup har fuld dækning med offentlig og privat service

• Gistrup er oplandsby for kommunens syd-østområde



Oplandsbyer
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Gistrup 2025

• Gistrup Samråd arbejder for en bæredygtig fremtidsvision for Gistrups udvikling. 
Målet er  mindst 4.000 indbyggere i år 2025.

• Uden udvikling vil det være vanskeligt at sikre et ordentligt generationsskifte i de 
mange parcelhuse. 

• Uden udvikling vil nye boligtendenser have vanskelig gennemslagskraft og 
dermed efterlade Gistrup i en bolig-tidslomme. 

• Uden udvikling kan der på sigt opstå problemer for offentlig – og privat service.

• Netop fordi Gistrup har visse fysiske bindinger, er det vigtigt, at alle nye 
bebyggelser indplaceres med omtanke med henblik på styrkelse af Gistrups rolle i 
det kommunale bymønster.



Mobilitet

Samrådets oplæg til debat om kollektiv trafik:
• Den nuværende busbetjening fra såvel opland som Gistrup by må ikke forringes.

• Der skal fra Gistrup være mulighed for, at vore unge fortsat kan køre med bus direkte 
til gymnasium og andre uddannelsessteder uden at skulle skifte bus.

• Da det forventes, at Gistrup med opland bliver bosætningssted for en stor del de 
ansatte ved Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet, er det vigtigt, at der 
er gode direkte busforbindelser til det nye universitetshospital og universitetet.

• Der skal fra Gistrup og opland være direkte busforbindelse til de ambulante 
funktioner på hospitalet og for besøgende til patienter på hospitalet.

Det er fuldstændig uacceptabelt for Gistrup og opland at skulle miste direkte 
busforbindelser til Aalborg eller tåle længere transporttid end nu.



Mobilitet

Samrådets oplæg til debat om stiforbindelser:
• På grund af den korte afstand er cyklen ideel som transportør til arbejde på Aalborg 

Universitet og Aalborg Universitetshospital.
• Det er vigtigt, at stiforbindelsen er direkte. Det er ligeledes vigtigt, at der sker en 

fornuftig regulering af konflikter mellem cyklister og biltrafik på stækningen mellem 
Gistrup og universitetshospitalet.

• Det er vigtigt, at stiforbindelsen tilsluttes det veludbyggede stisystem i 
universitetsområdet og videre ind mod Aalborg af hensyn til de 
uddannelsessøgende, arbejdstagere i Aalborg samt for de mange rekreative cyklister 
med mål i Lundby Bakker og Gistrups sydlige opland. 

Det er afgørende, at skoleoplandet i Sdr. Tranders har en sikker og direkte 
skolevej til Gistrup Skole



Grønne områder og rekreative værdier

Samrådets oplæg til debat

• Gateway-projektet
• Akserne gennem huset

• Udbygges med forbindelse

til Lundby Krat og Bøgeskoven

• Gateway til Lundby Bakker

• og Mountainbikeruterne

Gateway og 
Mountainbike Lundby Krat



Grønne områder og rekreative værdier

Samrådets oplæg til debat
• Behov for samlet langsigtet

plan for bakkerne, som sikrer

sammenhæng i rekreative

færdselsmuligheder

• En række forbindelser afskæres

i dag af sommerhusgrunde

med hegn

• Hvad med mountainbikes?

Festpladsen



Byfunktioner

Samrådets oplæg til debat om
Gistrup Bymidte

• Rundkørslen er centrum i 
Gistrup

• Gistrup er godt dækket med
• Børneinstitutioner
• Skole
• Idrætsfaciliteter
• Plejehjem
• Ældrefacliteter
• Butikker

• Hvad mangler Gistrup?

Beltoften

Plejehjem

ErhvervÆldreboliger



Hvad skal der ske på
arealet  øst for 

butikkerne?



Byudvikling

Samrådets oplæg til debat om udvikling af Gistrup
• Byudvikling i Gistrup bør ske med respekt for Gistrups naturværdier og Gistrups karakter 

af en grøn haveby. 

• Boligmassen bør suppleres med nye boligtyper. 

• Der mangler boliger til unge familier. 

• Der mangler boliger til ældregruppen, som sælger et parcelhus og fortsat gerne vil blive 
boende i Gistrup – måske bofællesskab

• Der mangler lejeboliger.

Man kunne forestille sig et udviklingsprojekt med byudvikling i samspil med 
grundvandsbeskyttelse.



Byudvikling
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Erhverv eller 
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Spar Es Arealet



Byudvikling i Lundby Bakker

Samrådets oplæg til debat:

• Lundby Bakker er et gigantisk sommerhusområde

• Mange nybyggerier har karakter af helårsbebyggelse. Nye regler for beboelse i 
sommerhusområder vil ændre bakkernes karakter - uanset hvad.

• Gistrup kan blive et unikt sted med boliger i skoven fx ved etablering af klynger af 
helårshuse på mindre grunde i et lokalt naturområde fx ”minkfarmen”.

• Skovområdets karakter bør sikres ved at fastholde en lav bebyggelsesprocent og 
store grunde med bebyggelse i en særlig ”skovstil”.

Vigtigt at sikre offentlighedens adgang til bakkerne via stiforbindelser.
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Følgende områder kunne
overgå til helårsbeboelse



Gistrup Samråd

Lad os tage hul på en samtale om Gistrups fremtid. 

Det er absolut ikke acceptabelt, at Gistrup ikke er en del af kredsen af 
byer med særligt potentiale. Ingen forstår, hvorfor der er lavet denne 
kommunale opdeling, som kun tjener til at skabe frustration og ”bøvl”.

Af alle bysamfund omkring Aalborg er Gistrup sandsynligvis den by med 
størst attraktion (potentiale) på grund af beliggenheden ved Lundby 
Bakker, nærheden til Aalborg Universitet og det kommende 
regionshospital.

Er vi ikke enige om det?


