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Forord

Byrådet har arbejdet konstruktivt med 
at fastlægge en strategi for de mål og 
handlinger, som skal lede os frem til vi-
sionen for vores kommune: ”et levende 
opland”.

Brønderslev Kommune udgør bl.a., med 
en	geografisk	placering	tæt	på	Aalborg,	
og	med	gode	trafikale	forbindelser	et	le-
vende opland. En kommune, som består 
af en række selvstændige samfund, og 
som samtidig har en tæt tilknytning til 
Aalborg.

Dels er kommunens tre største byer 
oplandsbyer – eller måske snarere selv-
stændige forstæder til Aalborg – og dels 
danner landdistrikterme omkring vores 
byer oplande til både vores egne byer 
og til Aalborg.

Planstrategien er startskuddet til udar-
bejdelsen af kommuneplanen for vores 
nye kommune.

Kommuneplanen er først og fremmest 
en fysisk plan, som skaber rammerne 

for	hvordan	vi	anvender	jordressourcen	
og det fysiske miljø. 

Kommuneplanen skal derudover være 
bindeled	mellem	flere	politikområder,	og	
bl.a. derfor skal planen være bredt for-
ankret i byrådet.

I planstrategien vil vi fokusere indsatsen 
bredt, nemlig inden for tre strategiske 
kerneområder:

• 	Børn	og	unge (daginstitutioner, folke-
skole og øvrige uddannelser),

• Kultur	og	fritid (dagligdagstilbud),
•  Smukke	omgivelser (by, land og na-

tur).

De tre områder er naturligvis ikke dæk-
kende for alle kommunens aktiviteter. 
Men de markerer de områder, der i de 
kommende år vil have en særlig strate-
gisk status – og hvor Brønderslev Kom-
mune vil yde en særlig indsats for at 
udvikle ”et levende opland”.

Vi har i byrådet glædet os til at kunne 

Rigtig god læselyst!

Mikael Klitgaard
Borgmester

fremlægge en samlet strategi for fremti-
den, og vi glæder os til at høre borgeres, 
foreningers og erhvervslivets mening.

Strategien er derfor fremlagt til offentlig 
debat fra 22. januar 2008 til 18. marts 
2008.

I debatperioden er det borgerne der har 
initiativet. Alle kommentarer, bemærk-
ninger og ændringsforslag er velkomne.

Send dem til:

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

eller send en e-mail til:

raadhus@99454545.dk.

Du kan også deltage i debatten på kom-
munens hjemmeside: www.broender-
slev.dk
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Om	planstrategi
Byrådet i Brønderslev Kommune skal 
fremlægge en planstrategi inden ud-
gangen af 2007. Planstrategien er et 
samlende dokument for i hvilken retning 
kommunen skal bevæge sig over tid. 
Samtidig er den startskuddet til udarbej-
delsen af kommuneplanen for vores nye 
kommune.

Byrådet er indstillet på at styrke området 
for strategi, planlægning og udvikling. 
Derfor er planstrategien ikke blot en 
strategi for kommuneplanlægningen, 
men en strategi for hele kommunens 
overordnede udvikling. Den strategiske 
planlægning er på én gang overordnet, 
langsigtet, konkret og handlingsoriente-
ret.

I	den	løbende	planlægningsproces	bety-
der det, at der efter en periode, og som 
optakt til næste planrevision, redegøres 
for den faktiske udvikling i forhold til den 
strategiske plan. Det giver et indblik i for-
tiden, og er en god hjælp til at se fremad 
mod nye mål. Strategien skal nemlig 
være vores fælles visitkort, et landkort vi 
kan navigere efter for at nå fælles mål.

Strategien indeholder en politisk vision 
for kommunens langsigtede udvikling, 
og en række konkrete handlinger inden 
for højt prioriterede temaer. Temaerne er 
prioriteret med lige stor vægt, mens de 
enkelte konkrete handlinger ikke er prio-
riterede i forhold til hinanden inden for 
hvert enkelt tema. 

Revisionsbeslutning
Kommuneplanen er kommunens koor-
dinerende og overordnede plan for den 
fremtidige fysiske udvikling, dvs. hvad 
vi vælger at anvende areal  - eller jord-
ressourcen	 til	 i	Brønderslev	Kommune.	
Samtidig omfatter planen udviklingen af 

De to seneste kommuneplaner fra Dronning-
lund Kommune og Brønderslev Kommune.

�
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DRONNINGLUND	KOMMUNE
Kommuneplantillæg Sted Formål Lokalplan Vedtagelsesdato
1 Erhvervsområde 11-11 8.10.2002
2 v. Kjellingbrovej Vindmøller 20-22 annuleret
3 v. Gretterholtvej Vindmøller 20-23 14.01.2003
4 Hjallerup Boliger 10-40 9.12.2003
5 Hjallerup Boliger 10-41 annuleret
6 Dronninglund Zoneændring 10-42 9.9.2003
7 Hjallerup Boliger 10-43 9.9.2003
8 v. motorvej Erhverv ingen 14.9.2004
9 Dronninglund Boliger 06-37 11.11.2003
10 Hjallerup Boliger 10-44 9.9.2003
11 Agersted Ændret zonestatus - henlagt
12 Dronninglund Ændret anvendelse 06-39 22.6.2004
13 Hjallerup Rideklub 20-24 14.6.2005
14 v. Geråvej Boliger 06-41 11.1.2005
15 Dronninglund Boliger 06-42 12.4.2005
16 Hjallerup Boliger 10-47 24.5.2005
17 Hjallerup Boliger 10-48 13.12.2005
18 Asaa Boliger 03-24 11.4.2006
19 Hjallerup Boliger 10-49 13.6.2006
20 Dronninglund Golfbane 20-25 20.6.2006
21 Hjallerup Fritid/kultur 10-50 10.10.2006
22 Asaa Boliger 03-25 u. udarbejdelse
23 Geråvej Boliger 06-43 12.9.2006
24 Gl. Agersted Erhverv 20-26 10.10.2006
25 Hjallerup Bo-cart 20-27 u. udarbejdelse
26 Dronninglund Erhverv 06-44 22.3.2007
27 Dronninglund Boliger 06-45 u. udarbejdelse
28 Klokkerholm Boliger 11-14 14.6.2007
29 Dronninglund Centerområde 06-46 u. udarbejdelse
30 Agertoften Offentlige formål 07-09 i forslag
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plan blev udarbejdet. 

Alderen på de to planer kan naturligvis 
aflæses	 i	antallet	af	 tillæg	 til	dem,	men	
tillæggene er samtidig udtryk for en po-
sitiv udvikling som har fundet sted.

Det er hovedsageligt byudviklingen som 
har	 afstedkommet	 de	 fleste	 tillæg.	 Bo-
lig- og erhvervsudbygningen har været 
meget positiv, og den positive udvikling 
fortsætter.

I perioden siden sidste kommuneplanre-
vision er der blevet udarbejdet 30 tillæg 
i Dronninglund Kommune, og 15 tillæg i 

Brønderslev Kommune.

Der tegnes et billede af, at udviklingen 
hovedsageligt sker i kommunens tre 
største byer; Brønderslev, Hjallerup og 
Dronninglund.
Byerne gennemgår en forvandling. Der 
bygges nye boliger, og der er et vedva-
rende politisk fokus på at gøre byerne 
mere attraktive, mere levende og gerne 
ved at blande byens funktioner til gavn 
for kommunens og byens borgere og 
besøgende.

Hvor der arbejdes indgående med de 
større byers udvikling, ligger den kom-

Regionplan
2005

Mål

Politik

Retningslinier
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bygningsmasse og teknisk infrastruktur 
på en samfundsmæssig god og bære-
dygtig måde.

Kommuneplanen skal tages op til re-
vision hvert fjerde år - og i forbindelse 
med planstrategien. Det kan vælges at 
revidere kommuneplanen fuldt, som en 
område- og temarevision eller at gen-
vedtage kommuneplanen for en ny 4-
årig periode.

I kraft af den seneste kommunalreform, 
er amterne blevet nedlagt, og fra d. 
1.1.2007 er den hidtidige regionale plan-
lægning for bl.a. det åbne land nu en del 
af kommuneplanlægningen.

Den amtslige planlægning er formuleret 
gennem Regionplan 2005, og indehol-
der mål og retningslinier for, hvordan 
by- og infrastrukturen skal hænge sam-
men, hvordan vi anvender og beskytter 
areal-	og	naturressourcerne,	og	hvordan	
vi beskytter miljøet.

Muligheden for at genvedtage en gæl-
dende kommuneplan kan derfor ikke 
benyttes, og samtidig med indarbejdel-
sen af regionplanen, skal to kommuners 
planer forenes i én.

Kommuneplanen	 skal	 derfor	 revi-
deres	i	sin	helhed.

Planlægning	siden	sidst
Både Dronninglund og Brønderslev har 
relativt nye kommuneplaner. 

Dronninglund kommunes er ældst - og 
er udarbejdet på baggrund af de over-
gangsbestemmelser der lå i planloven 
før Brønderslev Kommunes kommune-



kan påklages indenfor 4 uger fra offentliggørel-
sen af forslaget til planstrategi. 

Byrådet vurderer at planstrategi 2007 ikke 
tilsidesætter væsentlige naturbeskyttelses- 
og landskabelige interesser. Planstrategien 
medfører, at der er træffes beslutning om en 
række tiltag i kommunen, som skærper miljø- 
og naturhensynene.

Kommunen vil overvåge virkninger, herunder 
miljøpåvirkninger af gennemførte mål og pla-
ner i forbindelse med kommunens almindelige 
opgaver som planlægnings- og byggemyndig-
hed.

BRØNDERSLEV	KOMMUNE
Kommuneplantillæg Sted Formål Lokalplan Vedtagelses-

dato
69 Serritslev Jordbrugsparceller 2312-02 8.2.2006
71 Brønderslev Bolig og erhverv 1645-01 14.12.2005
1 Brønderslev Udvidelse af anvendel-

sesmuligheder
1368-03 8.3.2006

2 Brønderslev Områdeafgrænsn ing 
mindskes

1752-01 10.5.2006

3 Brønderslev Boliger 1503-04 15.2.2007
4 Thise Bevarende plan 6351-01 16.8.2006
5 Brønderslev Boliger 1706-02 14.6.2006
6 Brønderslev Boliger 1722-01 14.6.2006
7 Brønderslev Detailhandel 1942-01 14.6.2006
8 Brønderslev Erhverv 1941-01 ?
9 Brønderslev Rekreativt område 1979-01 8.11.2006

10 Brønderslev Udv.	af	centerområde 1648 14.06.2007

11 Brønderslev Erhverv 1841-03 forslag

12 Manna Udv. af erhverv 6353-01 13.09.2007

13 Brønderslev Erhverv 1641-04 forslag

14 Brønderslev Centerformål 1368-04 forslag

15 Brønderslev Boliger 1707-01 forslag

Miljøvurdering
Alle planer og programmer skal i kraft af lov 
om miljøvurdering, lov nr. 316 af 5. maj 2004, 
vurderes i forhold til deres indvirkning på mil-
jøet.
Miljøvurderinger skal efter loven kun indeholde 
de oplysninger, der med rimelighed kan forlan-
ges med hensyntagen til den aktuelle viden og 
gængse vurderingsmetoder samt til, hvor de-
taljeret planen eller programmet er, hvad den 
indeholder, og på hvilket trin i et planhierarki 
planen	eller	programmet	befinder	sig.

Brønderslev	Byråd	har	foretaget	en	miljøscree-
ning med udgangspunkt i ovennævnte lov og 
vurderet, at planstrategi 2007 ikke er omfattet 
af et krav om miljøvurdering. Denne afgørelse 

�
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mende tids udfordringer bl.a. i også at 
sikre en fornuftig udvikling og foretage 
satsninger for kommunens landsbyer og 
landsbyborgere.

Levende landdistrikter er parallelt med 
levende bysamfund Brønders-lev Kom-
munes kendetegn. Det landdistiktspoliti-
ske idégrundlag skal funderes på aktiv 
medvirken fra de lokale borgerforenin-
ger.

Vision	om	bosætning	-	bosætning	
som	vision
Brønderslev Kommune har en utrolig at-
traktiv	 placering	 i	 Nordjylland.	 Kommu-
nens mange naturmæssige og kulturelle 
kvaliteter sammenholdt med stor tilgæn-
gelighed, gør kommunen til en oplagt 
bosætningskommune for en stor del af 
Nordjylland, ikke mindst for Aalborg. 

Bosætning	 er	 centralt	 placeret	 i	 kom-
munens vækststrategi. Med nabopla-
ceringen	 til	 Nordjyllands	 vækstcenter,	

Aalborg, er bosætning  det vigtigste 
vækstpotentiale for kommunen, som 
skal udvikle sig til til det mest naturlige 
sted at bo, da det opleves familiesmart, 
hverdagsrart og oplevelsesnært.

Den	 overordnede	 vision	 for	 plan-
strategien	er	at	udgøre	et	levende	
opland.

Kommunen udgør bl.a., med en geogra-
fisk	 placering	 tæt	 på	Aalborg,	 og	 med	
gode	 trafikale	 forbindelser	 et	 levende	
opland.

En kommune, som består af en række 
selvstændige samfund, og som samtidig 
har en tæt tilknytning til Aalborg. Dels er 
kommunens tre største byer oplandsby-
er – eller måske snarere selvstændige 
forstæder til Aalborg – og dels danner 
landdistrikterme omkring byerne oplan-
de til både egne byer og til Aalborg.

Kommunen skal understøtte udviklingen 
af de nuværende oplevelsestilbud inden 
for kultur og fritid, suppleret med de mu-
ligheder	der	findes	i	kommunens	spæn-
dende og varierede rekreative natur. I 
kommunens smukke omgivelser.

Klagevejledning
Byrådets afgørelse om at der ikke er behov for 
at udarbejde en miljøvurdering af planstrate-
gien, kan påklages til Naturklagenævnet. Der 
kan klages over retlige spørgsmål, som f.eks. 
overholdelse	af	procedureregler,	at	der	ikke	ud-
arbejde miljøvurdering osv.

Klagen skal sendes til Naturklagenævnet, Fre-
deriksborggade 15, 4., 1360 København K eller 
på email til nkn@nkn.dk og klagen skal være 
modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger 
efter, planstrategien er offentliggjort. Eventuelle 
søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, 
der er omfattet af lov om miljøvurdering, skal 
være anlagt inden 6 måneder, efter at afgørel-
sen er meddelt.
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Herudover skal udviklingen af kom-
munens børn og unge understøttes og 
fremmes.	Den	kollektive	trafik	skal	opti-
meres, og kvaliteten af kommunens ud-
dannelsestilbud skal højnes.

Nye	udfordringer	og	det	lokale	po-
tentiale
I planstrategi 2007, og mod den fælles 
vision, satser byrådet målrettet på kon-
krete handlinger inden for følgende tre 
temaer:

Børn	og	Unge,
Kultur	og	fritid	og
Smukke	omgivelser.

De tre temaer er nært beslægtede, og 
meget afhængige af hinanden. Derfor er 
det vigtigt, at der satses på, og arbejdes 
for	 samtlige	 temaer,	 da	 succeskriteriet	
afhænger af helheden.

Kattegat

Klæstrup

Voer Å

Nørre Å

Ryå

Ger Å

Ster
Stenum

Thise
Serritslev

STORE VILDMOSE

Øster

Hallund

Hjermitslev

Manna

Dronninglund

Skov
Pajhede

Storskov

JY S K E
Å S

BRØNDERSLEV

up

Hellum

Jerslev

Øster
Brønderslev

KIRKEDIGET

BUNKEN

RIMMEN

Ø MØLLE

TEGLVÆRKSVEJ

DALMO
SEVEJ

GL. LANDEVEJ

STRANDGÅRDSVEJ

RUMME
LSIGEN

KNIRRE
N

SMEDEGÅRDSVEJ

VÆGTE
RVEJ

BÆKKEVEJ

Allerup
Bakker

Ørsø

Dorf

Thorup

Ørum

Try

Rørholt

Melholt

Geraa

Ravnstrup

Dorf Kirkeby
Allerup

Østerled

Kraghede

Kirkholt

Mylund

HJALLERUP DRONNINGLUND
Asaa

Klokkerholm

Flauenskjold

Agersted

Hvilshøj

Hollensted

Tolstrup

Med kommunens tradition for samar-
bejde mellem forskellige organisationer, 
erhvervslivet, frivillige, myndighederne 
osv., er Byrådet overbevist om at vores 
fælles mål vil blive nået.  For ved at gå 
målrettet til værks og ved at forene kræf-
ter, bliver arbejdet så meget nemmere 
og produktet så meget bedre.

Planstrategien er blevet til gennem et 
bredt samarbejde i kommunen, hvilket 
de tre temaer også afspejler. Det er 
Byrådets ønske at planstrategien får et 
bredt sigte i forhold til kun at beskæftige 
sig med den mere traditionelle fysiske 
planlægning; hvor der skal bygges boli-
ger, hvor der skal etableres erhverv osv.

Forud for planstrategien er der udar-
bejdet en planstrategiredegørelse, som 
omhandler en række faktuelle data om 
kommunen, og er et analysearbejde 

Brønderslev Kommune ligger centralt i 
Nordjylland, med optimale trafikale for-
bindelser til nabokommunerne - og med 
få minutter til Aalborg.

Byrådet vurderer, at bosætning er kom-
munens vigtigste vækstpotentiale, og 
satser målrettet på at udvikle dette po-
tentiale.

I planstrategi 2007 satses på temaerne: 
børn og unge, kultur og fritid samt smuk-
ke omgivelser.

Brønderslev Kommune skal udgøre et 
levende opland med orientering mod 
Aalborg. Kommunen opleves som fa-
miliesmart, hverdagsrart og oplevel-
sesnært.

�

som ligger til grund for planstrategien. 
Redegørelsen har således medvirket til 
at klarlægge drivkræfterne i kommunens 
udvikling.

Brønderslev	 Kommune	 vil	 anven-
de	 planlægning	 som	 et	 aktivt	 og	
offensivt	redskab	i	indsatsen	for	at	
virkeliggøre	visionen.

Dialog, planlægning og samarbejde 
internt i kommunen og med vore nabo-
kommuner, er dén måde vi skal arbejde 
på, for at få realiseres vores fælles mål. 



Børn og unge er vores fremtid. Børn og unge skal have en tryg, 

udfordrende og udviklende start på livet. Derfor er daginstitutio-

nerne, skolerne og øvrige uddannelsesinstitutioner en grundpille 

for udviklingsstrategien for Brønderslev Kommune. Både pas-

ningstilbud og folkeskoler er en bærende del af Byrådets vision 

om, at kommunen skal udgøre et levende opland, en attraktiv 

bosætningskommune.

Om	børn	og	unge
Et	samfunds	vigtigste	ressource	er	bør-
nene og de unge. I Brønderslev Kommu-
ne skal der skabes de optimale rammer 
for børne- og ungdomslivet - for alle børn 
og unge i kommunen. Navnlig i forhold til 
børns og unges trivsel og udvikling.

Der skal skabes sammenhæng i hver-
dagen, så alle sikres sundhed og trivsel, 
tryghed, passende udfordringer og mu-
lighed for kreative udfoldelser og kunst-
neriske oplevelser.

Familien er fundamentet i børn og unges 
liv, og gennem samarbejde med familien 
og på tværs af fagområder, foreninger 
m.m., bør vi søge og stræbe efter at 
opnå helhed og sammenhæng i børn og 
unges hverdag. Det vil sige den bedst 
mulige udvikling og dannelse af de unge 
mennesker i et demokratisk samfund.

Dertil er daginstitutionerne, skolerne 
og øvrige uddannelsesinstitutioner en 

grundpille for udviklingsstrategien for 
Brønderslev Kommune. Dertil kommer 
sikringen af et varieret og udbud af fri-
tidstilbud for den enkelte.

Den	politiske	retning
Alle børn og unge har ret til en god 
udvikling og et rigt livsindhold. De skal 
sikres mulighed for at udvikle deres er-
kendelse og fantasi, og at få tillid til egne 
muligheder.

Ved	at	sikre	fysiske	og	sociale	rammer,	
kan udvikling, trivsel og sundhed blom-
stre hos børnene og de unge. Derved 
stimuleres deres  evne til at prioritere, 
vælge og tage ansvar. At udvikle sig til 
hele mennesker.

Brønderslev	Kommune	arbejder	
for	at	sikre	et	godt	børne-	og	
ungdomsliv	med	høj	kvalitet	i	
kommunens	tilbud

De kommunale institutioner skal være 
synonymt med sund kost og bevægelse, 
for gennem det fysiske  - og psykiske 
velvære skabes der rammer for ople-
velse, fordybelse og virkelyst. Brønder-
slev Kommune arbejder med børn og 
unge ud fra et individuelt helhedssyn, og 
er der behov, vil forebyggelse og tidlig 
indsats blive prioriteret gennem hele op-
væksten.

Samtidig med at søge at sikre en fyldest-
gørende hverdag og liv, er det essentielt 
for målopfyldelsen, at der også sættes 

fokus på den pædagogiske faglighed. I 
takt med tidens behov, kræves en større 
grad af faglighed og kvalitet i varetagel-
sen af børnepasningen, undervisningen 
m.m. Udvikling af kvalitet er også en 
måde at forny sig på.

Til at sikre fastholdelse af vores dygtige 
medarbejdere, skal der åbnes mulighed 
for	 kvalificerende	 videreuddannelse	 af	
nuværende personale, ledere og med-
arbejdere, - og samtidig skal kommunen 
udgøre et attraktiv i forhold til at tiltrække 
nye faglige kompetente medarbejdere. 
Det er ét af de mål, som er indeholdt i 
planstrategiens vision.

�
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Daginstitutionerne
Der arbejdes løbende med en tilpasning 
af	institutionernes	kapacitet	og	udvikling	
af de pasningstilbud, som borgerne ef-
terspørger. Det tilstræbes, at der tilbydes 
et bredt og varieret pædagogisk tilbud, 
og at der også fremover er et pasnings-
tilbud i de mindre lokalsamfund.

Daginstitutionerne har fortsat fokus på 
udvikling af de pædagogiske lærerpla-
ner, og der arbejdes med at skabe op-
timale overgange for børnene mellem 
dagpleje, institution og skole.

Folkeskolen
Folkeskolerne samarbejder med børne-
haverne om en god skolestart for det en-
kelte barn. Desuden har skolerne fokus 
på fortsat udvikling af skolens samlede 
undervisningstilbud samt differentierede 
undervisningstilbud med udgangspunkt i 
den enkelte elevs forudsætninger.

Støtte til elever med særligt pædagogisk 
behov gives om muligt i nærmiljøet. By-
rådet sætter i samarbejde med en række 
andre kommuner fokus at øge elevernes 
udbytte af undervisningen. Der satses 
på at styrke det faglige niveau og ud-
vikle	 elevernes	 kompetencer	 indenfor	
kreativitet, innovation, problemløsning 
og samarbejde. Samtidig skal der satses 
på	udvikling	af	personalets	kompetencer	
i både dagtilbud og skoler.

Kollektiv trafik
Kommunens mange uddannelsesinstitu-
tioner ligger spredt i landskabet.  Som 
del	 af	 den	 offentlige	 service,	 skal	 der	
sikres tilgængelighed til alle uddannel-

sesstederne	 med	 den	 kollektive	 trafik.	
Herunder skal den gymnasiale uddan-
nelse også indtænkes.

Kommunens mindre bysamfund har et 
særligt	 behov	 for	 et	 kollektiv	 trafikud-
bud, og den overordnede planlægning 
skal derfor indtænke de offentlige ser-
vicetilbud,	 fremkommelighed	m.m.	 især	
i forhold til bevarelsen af et sprudlende 
og meningsfuldt  liv - også i landdistrik-
terne.

De	konkrete	handlinger

-  Udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik
-  Samarbejdet mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser skal udbygges
-		Analyse	af	den	kollektive	trafik,	herunder	især	med	fokus	på	rentabilitet,	

tilgængelighed og kørsel til uddannelsesstederne - også til gymnasier
- Der skal ske en løbende evaluering af elever
-		Forældre	skal	sikres	større	indflydelse	på	indholdet	i	deres	børns	skole-

dag
- Sikring af børns psykiske og fysiske trivsel
- Iværksættelse af tiltag, som kan sikre tiltrækning af dygtige lærere
-	Bevarelse	af	de	små	skoler	og	servicetilbud	i	mindre	bysamfund

�



I Brønderslev Kommune er kultur og fritid nøglebegreber. Kommunen er 

kendetegnet ved et kultur- og fritidsliv, der er tilpasset hverdagen, og med 

et bredt og varieret foreningsliv med tilbud til borgere i alle aldre. Både 

kultur- og fritidstilbud er funderet i et nært samarbejde med frivillige. Et 

samarbejde, som er af afgørende betydning for skabelse af en ny og fæl-

les identitet for alle borgere i kommunen.

Om	kultur	og	fritid
Brønderslev Kommune er rig på orga-
nisationer, foreninger, netværk, fælles-
skaber, klubber m.m. inden for kultur og 
fritid. Sammenslutningerne er et udtryk 
for en stor fællesskabsfølelse, en fælles 
identitet, og de	 fleste	 fællesskaber	 er	
baseret på frivillighed. Det vidner om et 
stort engagement i det lokale.

Kultur og fritid dækker bredt over en 
vifte af aktiviteter, som kan være både af 
stillestående karakter og af mere fysisk 
betonet karakter. Aktiviteterne kan om-
handle ungdomsskoler, musik, museer, 
sports-	 og	 idrætsfaciliteter,	 film,	 teatre,	
biblioteker, naturliv, medier osv. osv.

Det handler mest af alt om at pleje vore 
sanser, og om psykisk og fysisk vel-
være.
Afveksling og variation i hverdagen gen-
nem oplevelser er stimulerende for det 
enkelte menneske, herunder også gen-
nem en menneskelig kontakt, som dæk-

ker en lang række samværsformer med 
oplevelsen som formål. Og oplevelser er 
i dag en vækstindustri, som kan være 
bidragende til en positiv udvikling i kom-
munen og samfundet generelt.

Kultur- og fritidslivet i kommunen skal 
medvirke til at styrke de lokale samfund 
i by og på land. Oplevelser dækker også 
over motion og bevægelse. Og fysisk 
aktivitet er en kilde til velvære og til 
sundhed og dermed øget livskvalitet.

Den	politiske	retning
 Kultur- og fritidsaktiviteterne skal ses 
som et led i Byrådets samlede indsats 
til	 forebyggelse	 af	 sociale	 og	 sund-
hedsmæssige problemer og som led 
i skabelsen af en sammenhængende 
børnepolitik.
Det nære lokale samarbejde med 
Idrætssamvirket, Kultursamvirket og 
Spejdersamvirket skal udvikles og in-
tensiveres. Der skal udarbejdes både 
en kulturpolitik og en fritidspolitik, og på 
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begge områder skal der udarbejdes en 
strategi for anvendelse af puljemidlerne. 
Intentionen er skabelsen af et netværk 
af tilbud overalt i kommunen, hvor beho-
vet måtte være.

Vi	er	allerede	i	gang	på	flere	fronter,	og	i	
dag samarbejdes der eksempelvis  regi-
onalt og nationalt med organisationer og 
i fællesskaber for derigennem at hente 
ny inspiration til aktiviteter i kommunen.

Tilskud	m.m.
Byrådet vil gerne appellere til frivillighed 
og til ildsjæle som ønsker at  samarbejde 
med	kommunen	om	at	sætte	flere	tilbud	
og aktiviteter på landkortet, til gavn for 
alle borgere. Kommunen er meget åben 
for ønsker, og kan evt. bidrage med øko-
nomisk tilskud til gode projekter og tiltag 
som kan bidrage til, at vi bevæger os 
mod et fælles mål. Kommunen kan også 
bidrage med at stille rammerne til rådig-
hed, mens andre (private/frivillige aktø-
rer) skaber indholdet og aktiviteterne.

I dag yder Byrådet tilskud og stiller loka-
ler til rådighed for aktiviteter for børn og 
unge, folkeoplysende voksenundervis-
ning samt ungdomsskolens fritidstilbud 
og undervisning. Endvidere ydes drifts- 
og anlægstilskud til foreningernes egne 
lokaler. Der ydes støtte til en naturskole 
og en billedskole, og også den kommu-
nale musikskole og museumsvirksom-
heden i kommunen ydes støtte.

En fælles forståelse for muligheder og 

10
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De	konkrete	handlinger

- Udarbejdelse af en kulturpolitik
- Udarbejdelse af en fritidspolitik
- Etablering af et tæt samarbejde mellem kultur- og fritidslivet og de kommunale institutioner
-	Udarbejdelse	af	en	stiplan	og	cykelstiplan,	herunder	udbygning	af	stinettet
- Etablering af et kunstmuseum hvor kommunens kunstnere kan samles
-	Etablering	af	lokale	kultur-	og	fritidsbrugerråd	i	tråd	med	decentraliseringstankegangen
- Start på etablering af kultur- og fritidsbæltet i forbindelse med renoveringen af boligforeningen PM´s afd. 11 - og muligvis 
som	idé	i	flere	af	kommunens	byer

- Etablering af multifunktionelle pladser, som fx. om vinteren kan benyttes til is-skøjtebane, om sommeren til rulleskøjter 
og streetbasket

11
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erkendelse af begrænsninger, kan bi-
drage til at mange projekter kan komme 
op at stå. Ikke mindst i de mindre by-
samfund, som kan bidrage til at holde liv 
i det lokale.

Friluftsliv
Naturen er for alle, og er meget tilgæn-
gelig overalt i kommunen. Den grønne 
infrastruktur skal udbygges og projek-
ter som bynær skovrejsning, kan ek-
sempelvis skabe spændende byrum. 
Naturområderne skal benyttes til fælles 
opholdsarealer til motion, leg og sam-
vær. Derudover skal der udarbejdes et 
rekreativt og velgennemtænkt stinet, 
som	fintmas-ket	 binder	 kerneelementer	
i byen sammen med oplevelsesmulighe-
der i landskabet. 

Det er vigtigt. at vi selv og vore turister 
kan komme ud i naturen, at vi forbedrer 
adgangen til kysten, skovene og det 
åbne land samt skaber bedre og vel-
planlagte stiforbindelser ind og ud af by- 
og sommerhusområderne.

Der	skal	udarbejdes	en	stiplan	og	cykel-
stiplan med udbygning af det nationale, 
regionale og lokale stinet for hele eller 
dele af kommunen der sikrer bedre ad-
gang, særligt med fokus på de større 

nuværende tilbud, men også for etab-
lering af nye aktiviteter. Muligheden for 
oplevelser og udfoldelser er med til at 
styrke kommunen som en attraktiv bo-
sætningskommune.

For kultur- og fritidsområdet skal der 
sættes kræfter ind for at virkeliggøre 
”kultur- og fritidsbæltet” i Brønderslev 
by. Bæltet udgøres af området fra Nør-
reå og golfbanen i nordvest til svømme-
hallen i øst, der rummer en lang række 
fritidsfunktioner.

I kraft af renoveringen af et større al-
ment boligbyggeri skal starten på bæltet 
etableres ved Knudsgadestrækningen. 
En fysisk sammenbinding skal danne 
grundlag for, at de enkelte funktioner 
kan understøtte hinanden.

Idéen om at binde funktioner synligt 
sammen kan genbruges i andre byer.

naturområder (fx. Jyske Ås).
I tilknytning til stiplanen skal der laves 
bedre primitive overnatningsmulighe-
der og bålpladser, hvor der er behov 
for dette. Det er også vigtigt at sikre og 
udvikle ”hverdagsstierne” der kan skabe 
adgang til naturen tæt ved byerne hvor 
de	fleste	bor.

Byrådet vil arbejde for at der udvikles nye 
muligheder for idræt og friluftsliv overalt i 
kommunen, eksempelvis ekstremsport i 
Storskoven eller maritime aktiviteter ved 
Asaa. Udfra målet om at der skal være 
plads til os alle, skal der skabes mere 
plads til børn og unge som ikke nødven-
digvis tiltrækkes af den mere konkurren-
cebetonede	idræt.

Fritids-	og	kulturbælte
Byrådet ønsker at styrke kultur- og fri-
tidslivet og at sikre, at der ikke alene 
er rammer for en fortsat udvikling af 



Brønderslev Kommune rummer mange smukke omgivelser som især 

knytter sig til naturen og landskabet. Kommunens borgere skal gi-

ves muligheder for at bo og leve med et spændende livindhold og 

et sundt liv, hvor kommunen gennem den fysiske planlægning og 

politisk vilje skaber de bedst mulige rammer for fysisk og psykisk vel-

være, livskvalitet.

Om	smukke	omgivelser
Arealanvendelse er et begreb som 
spænder fra menneskets omgang med 
naturen i bred forstand - til den konkrete 
anvendelse af arealer til bestemte for-
mål; boliger, erhverv, rekreative formål 
osv. Arealanvendelsen hænger nøje 
sammen med vores ønsker for hvordan 
vi både benytter - og beskytter naturen 
og vores omgivelser.

Smukke omgivelser omfatter alt dét vi 
ofte tager for givet - og ofte sætter stor 
pris på. Det kan være vores omgang i 
og med naturen, vores måde at udvikle 
byer på, infrastrukturelle tiltag eller no-
get helt fjerde. Derfor skal der ydes en 
særlig indsats for at passe på vores 
omgivelser, og for at vi udvikler vores 

samfund på en fornuftig og æstetisk 
”korrekt” måde. Ikke mindst i forhold til 
arealressourcerne	-	og	 til	de	som	kom-
mer efter os.

Den	politiske	retning
Brønderslev Kommune rummer mange 
smukke omgivelser, som især knytter sig 
til naturen og landskabet.

De smukke landskaber skal gennem 
planlægning sikres mod forringelser. 
Eksempelvis skal bosætning ske på en 
måde der understøtter landskabernes 
kvaliteter, og ikke forringer disse.

Byudvikling skal planlægges på en 
måde, som både understøtter landska-
bet og giver spændende oplevelsesrige 

by- og landskabsmæssige rum, og som 
samtidig kan skabe nye og varierede 
landskaber.

Byrådet vil derfor byudvikle på ”natu-
rens præmisser” ved at respektere de 
overordnede planlægningsmæssige 
bindinger som er i dag, og de vi selv 
formulerer.

Bymiljøer
Byrådet vil tilstræbe at skabe smukke 
bymiljøer, hvor arkitektonisk kvalitet   
og	 udtryk	 understøtter	 social	 aktivitet,	
mangfoldighed og trivsel. Spændende 
byrum kan skabes ved at tillade større 
byggehøjder i midtbyerne, og ved at tur-
de at prøve grænser af for nye metoder 
at bygge på, at planlægge på.

12
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Der skal skabes levende offentlige rum, 
hvor der kan opleves intensitet og akti-
vitet og hvor byinventarets kvalitet mod-
svarer	det	byliv,	sociale	aktivitet	eller	den	
livskvalitet vi forventer, at det offentlige 
rum vil bibringe. Det offentlige rum skal 
omdannes til lege- og opholdsarealer.

Vi skal komme hinanden ved, og gen-
nem planlægning søge at sikre, at der 
kan ”opstå” noget i byen. Ikke spredt og 
ukontrolleret, men i fællesskab.

Kulturmiljøer
Kulturmiljøerne	 er	 geografisk	 afgræn-
sede områder der afspejler væsentlige 
træk af den samfundsmæssige udvik-
ling. Kulturmiljøer er dermed fortidens 
spor i nutiden, og det historiske sam-
spil mellem mennesket, naturmiljøet og 
landskabet som det udtrykkes ved f.eks. 
øhavnen ved Asaa, mølleanlægget ved 
Dorf Mølleby eller herregårdlandskabet 
og husmandsudstykningerne ved Dron-
ninglund Slot. Kommunen vil arbejde for 
at bevare og udvikle kulturmiljøerne.

Kulturmiljøerne skal derfor systematisk 
registreres og sikres gennem et kultur-
miljøatlas, som omfatter registreringen 

af værdifulde og bevaringsværdige spor, 
enkeltelementer og sammenhænge. 
Kulturmiljøatlasset skal udarbejdes som 
tillæg til kommuneplanen for at sikre 
retsvirkning. Efterfølgende kan der ud-
arbejdes bevarende lokalplaner for mil-
jøerne.

Da natur og herunder kulturmiljøer ikke 
kender grænser, skal der oprettes et kul-
turmiljøråd for området evt. i samarbejde 
med andre kommuner i det nordjyske.

Landskabet	og	undergrunden
Kommunens landskaber skal beskyttes, 
og adgangen til og mulighederne for 
benyttelse af landskabet skal forbed-
res, samtidig med at der tages hensyn 
til særlige beskyttelsesbehov, i forhold til 
naturens sårbarhed. 

Ved metodisk at kortlægge vore land-
skaber via landskabskaraktermetoden, 
kan vi opnå bedre viden om landskabets 
sårbarhed, kvaliteter og udviklingsret-
ninger - til brug i den kommunale admi-
nistration og planlægning.

Det drejer sig fx om de særlige naturinte-
resser der knytter sig til de brede ådale, 
f.eks.  Ryå, Nørre Å og Gerå med åbne 

De	konkrete	handlinger

- Udarbejdelse af natur og vandmiljøplan
- Registrering af kommunens kulturmiljø, udarbejdelse af kulturmiljøatlas
- Udarbejdelse af bevarende lokalplaner for kommunens værdifulde bebyggelser m.m.
- Etablering af kulturmiljøråd, evt.  i samarbejde med andre kommuner
- Fastholdelse af en tydelig grænse mellem land og by
- Sikring af de mindre samfunds vilkår, strukturer og bebyggelser
- Kommunens grønne områder skal udbygges og udvikles
-
-
-
-

engområder og overdrev f.eks. Thise 
Bakker samt skove i bakkerne, f.eks. 
Jyske Ås.

Grundvandet skal beskyttes gennem 
konkrete indsatsplaner for grundvands-
beskyttelse. Inden for områder med 
særlige drikkevandsinteresser og ind-
vindingsoplande til almene vandværker 
skal der ske en særlig beskyttelse af 
vores grundvand, ved at sætte ind over 
for både eksisterende og fremtidige for-
ureninger. Indsatsplanerne vil få virkning 
for kommunens administration i takt med 
at planerne udarbejdes og vedtages.
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BÆREDYGTIG UDVIKLING

Om	bæredygtig	udvikling
Bæredygtighed er som miljøbegreb 
skabt via de kritiske konklusioner i 
Brundtlandrapporten ‘Vor fælles fremtid’ 
fra	1987.	Ved	konferencen	om	miljø	og	
udvikling i 1992 i Rio De Janeiro udvikle-
des en handlingsplan for en bæredygtig 
udvikling i det 21. århundrede. En bæ-
redygtig udvikling retter sig mod tilfreds-
stillelsen af nuværende generationers 
behov, uden at fremtidige generationers 
mulighed for at sikre deres behov kom-
mer i fare.

Ifølge handlingsplanen fra Rio-konfer-
rencen	i	1992	bør	de	lokale	myndigheder	
udarbejde en lokal handlingsplan for en 
bæredygtig udvikling,  i samarbejde med 
borgere og erhvervsliv. Handlingsplanen 
skal indeholde mål for og udførelse af 
konkrete projekter, som bl.a. nedsætter 
forureningsniveauet og mindsker res-
sourceforbruget.

Kommunen skal udarbejde en strategi, 
som har til hensigt at gøre arbejdet mod 
en bæredygtig udvikling mere fremad-
rettet. Strategien skal omfatte fem ind-
satsområder:

 - Mindskelse af miljøbelastningen
 -  Fremme af en bæredygtig byudvikling 

og byomdannelse
 -  Fremme af biologisk mangfoldighed
 -  Inddragelse af befolkningen og er-

hvervslivet
 -  Fremme af samspil mellem beslutnin-

gerne	 vedr.	 miljømæssige,	 trafikale,	

erhvervsmæssige,	 sociale,	 sund-
hedsmæssige, uddannelsesmæs-
sige, kulturelle og økonommiske for-
hold.

Den	politiske	retning
Loreet	lutpatem	nosto	cor	ing	ercipisl	ut-
pat nisit ulput nibh eum in exeriure ven-
dit volut at velestrud tem iriureet wisim 
am	 alis	 ex	 etue	 euguero	 core	magnim	
quamcon	sequat,	quipis	nim	vel	ut	laore	
mincip	 eugiam,	 consequat	 nulputpat.	
Umsandreet lan eugue vel inim augiam, 
consequat	am,	 cortie	magna	ad	el	 enit	
vel	ing	eu	faciliquisi.
Cum	inci	exerilla	alit	voloborer	si.
Ute	ting	eu	faci	tio	dolore	vel	ut	nibh	et	
prat luptatum zzrit ad dolore magnim 
zzriuscipsum	 nos	 nummod	 ex	 eugiat	
iniamet ver si.
Ignibh enim nisis nonse vel esse dolutat, 
sed	 tatue	 dolore	 tat	 atiscil	 iquissequat	
wissim	 dolore	 etum	 iure	 commolore	 te	
magnit ing elit il do odit wis ad tinit lutat 
diamet,	consecte	dolore	tat,	sum	iril	inci	
te dolor ipis aliquat.
Isl utetuer iustions et vullandre tis du-
ismodio	 ercidunt	 am,	 commolo	 rperat.	
Onse	 magnit	 alit,	 quismol	 uptat,	 core	
moloborem veriliquat dolortie dunt in 
veliquis nonsenim nons niam veliquipis 
ent	 vel	 iril	 iure	 con	vent	alit	wis	aliquip	
issent duis doleseq uisisi.
Ilissim vel ut dunt prat lum quisit dolo-
boreet nonse dolorperos niatinis ad tate 
volorti onsent lortin velesent luptat velit 
acin	hent	vel	ut	il	dolortie	tio	eugiam	illa	
autat.	Lessectem	venim	iniamco	nullup-

tat.	Dui	te	con	ut	augue	feuisim	at.
Giat.	Ore	 tat,	 sumsandio	core	minci	 tie	
vel	et,	conulput	acilit	ad	dolor	si	et,	veros	
el	diat,	vel	iriusci	psuscilis

Loreet	lutpatem	nosto	cor	ing	ercipisl	ut-
pat nisit ulput nibh eum in exeriure ven-
dit volut at velestrud tem iriureet wisim 
am	 alis	 ex	 etue	 euguero	 core	magnim	
quamcon	sequat,	quipis	nim	vel	ut	laore	
mincip	 eugiam,	 consequat	 nulputpat.	
Umsandreet lan eugue vel inim augiam, 
consequat	am,	 cortie	magna	ad	el	 enit	
vel	ing	eu	faciliquisi.
Cum	inci	exerilla	alit	voloborer	si.
Ute	ting	eu	faci	tio	dolore	vel	ut	nibh	et	
prat luptatum zzrit ad dolore magnim 
zzriuscipsum	 nos	 nummod	 ex	 eugiat	
iniamet ver si.
Ignibh enim nisis nonse vel esse dolutat, 
sed	 tatue	 dolore	 tat	 atiscil	 iquissequat	
wissim	 dolore	 etum	 iure	 commolore	 te	
magnit ing elit il do odit wis ad tinit lutat 
diamet,	consecte	dolore	tat,	sum	iril	inci	
te dolor ipis aliquat.
Isl utetuer iustions et vullandre tis du-
ismodio	 ercidunt	 am,	 commolo	 rperat.	
Onse	 magnit	 alit,	 quismol	 uptat,	 core	
moloborem veriliquat dolortie dunt in 
veliquis nonsenim nons niam veliquipis 
ent	 vel	 iril	 iure	 con	vent	alit	wis	aliquip	
issent duis doleseq uisisi.
Ilissim vel ut dunt prat lum quisit dolo-
boreet nonse dolorperos niatinis ad tate 
volorti onsent lortin velesent luptat velit 
acin	hent	vel	ut	il	dolortie	tio	eugiam	illa	
autat.	Lessectem	venim	iniamco	nullup-
tat.	Dui	te	con	ut	augue	feuisim	at.

Loreet lutpatem nosto cor ing ercipisl utpat nisit ulput nibh eum in exeriure 

vendit volut at velestrud tem iriureet wisim am alis ex etue euguero core 

magnim quamcon sequat, quipis nim vel ut laore mincip eugiam, conse-

quat nulputpat. Umsandreet lan eugue vel inim augiam, consequat am, 

cortie magna ad el enit vel ing eu faciliquisi.
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Giat.	Ore	 tat,	 sumsandio	core	minci	 tie	
vel	et,	conulput	acilit	ad	dolor	si	et,	veros	
el	diat,	vel	iriusci	psuscilis

Loreet	lutpatem	nosto	cor	ing	ercipisl	ut-
pat nisit ulput nibh eum in exeriure ven-
dit volut at velestrud tem iriureet wisim 
am	 alis	 ex	 etue	 euguero	 core	magnim	
quamcon	sequat,	quipis	nim	vel	ut	laore	
mincip	 eugiam,	 consequat	 nulputpat.	
Umsandreet lan eugue vel inim augiam, 
consequat	am,	 cortie	magna	ad	el	 enit	
vel	ing	eu	faciliquisi.
Cum	inci	exerilla	alit	voloborer	si.
Ute	ting	eu	faci	tio	dolore	vel	ut	nibh	et	
prat luptatum zzrit ad dolore magnim 
zzriuscipsum	 nos	 nummod	 ex	 eugiat	
iniamet ver si.
Ignibh enim nisis nonse vel esse dolutat, 
sed	 tatue	 dolore	 tat	 atiscil	 iquissequat	
wissim	 dolore	 etum	 iure	 commolore	 te	
magnit ing elit il do odit wis ad tinit lutat 
diamet,	consecte	dolore	tat,	sum	iril	inci	
te dolor ipis aliquat.
Isl utetuer iustions et vullandre tis du-
ismodio	 ercidunt	 am,	 commolo	 rperat.	
Onse	 magnit	 alit,	 quismol	 uptat,	 core	
moloborem veriliquat dolortie dunt in 
veliquis nonsenim nons niam veliquipis 
ent	 vel	 iril	 iure	 con	vent	alit	wis	aliquip	
issent duis doleseq uisisi.
Ilissim vel ut dunt prat lum quisit dolo-
boreet nonse dolorperos niatinis ad tate 
volorti onsent lortin velesent luptat velit 
acin	hent	vel	ut	il	dolortie	tio	eugiam	illa	
autat.	Lessectem	venim	iniamco	nullup-
tat.	Dui	te	con	ut	augue	feuisim	at.
Giat.	Ore	 tat,	 sumsandio	core	minci	 tie	
vel	et,	conulput	acilit	ad	dolor	si	et,	veros	
el	diat,	vel	iriusci	psuscilis

De	konkrete	handlinger

- Der skal formuleres en bypolitik for bæredygtighed
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Dine	forventninger	til	fremtiden	...!
Byrådet vil gerne høre dine forventninger til fremtidens kommune, og holdninger til den fremlagte strategi. Strategien er derfor fremlagt til of-
fentlig debat fra 22.	januar	200�	til	1�.	marts	200�.

I debatperioden er det borgerne der har initiativet. Alle kommentarer, bemærkninger og ændringsforslag er velkomne.

Send dem til:

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

eller send en e-mail til:
raadhus@99454545.dk.

Du kan også deltage i debatten på kommunens hjemmeside: www.broenderslev.dk


