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Dato: 08.10.2019 

Forsamlingshusmøde den 08.10.2019 på Vesthimmerlands Museum 

 
Mødet blev indledt med, at vært ved arrangementet Vesthimmerlands Museumsforening 
repræsenteret ved Hardy Jensen bød velkommen. Hardy Jensen opfordrede bl.a. i sit indlæg 
til, at man i dette rum og dette øjeblik havde fokus på kultur, byens liv og kunst uden tanke for 
de økonomiske rammer. Endvidere blev der refereret til tidligere samtaler med udvalgsformand 
Asger Andersen, om at skabe en offentlig ”forsamlingsplads” ved en sammensmeltning af 
pladsen, der er blevet frigjort ved nedrivning af det tidligere rådhus og museets frie områder. 
 
Herefter bød Lars Andresen, formand for §17, stk. 4 udvalget om borgerinddragelse 
velkommen. Lars Andresen takkede Vesthimmerlands Museum for værtsskabet. Udvalget om 
borgerinddragelse har sat forskellige initiativer i gang til at fremme borgerinddragelse og et af 
disse initiativer er forsamlingshusmøderne. Formålet med disse møder er, at byrådet kommer i 
en åben dialog med borgerne og dermed skaber et mere levende demokrati.  
 
Herefter blev rammen for mødet sat. Der startes med en paneldebat, hvor ordet er frit. 
Omkring kl. 20 serveres kaffe/kage ved bordene, og frem til kl. 21 er der debat ved bordene. 
 

Emner der blev drøftet på paneldebatten 
 

Energibesparelser 

En borger pegede på de muligheder, der ligger i energibesparelser og storindkøb i kommunen. 
Det kan betale sig at investerer i energibesparelsestiltag, da det bliver langt billigere på sigt. 
 
Fra politisk side blev det oplyst, at man har fokus på energioptimering, og at der hvert år til 
budgettet er ønsker til energiforbedrende tiltag. I år er der bl.a. også ønsker til 
energioptimering på Vesthimmerlands Museum. 
 

Vedligeholdelse af veje og fortov 

En borger pegede på, at der er rigtig mange huller rundt om på fortov og på veje i Aars. 
 
Fra politisk side blev det oplyst, at man via appen ”Borgertip” kan indberette fx huller i fortove 
og veje. Man får hurtigt svar tilbage på, hvornår skaderne forventes udbedret. Så borgerne 
opfordres til at benytte denne app, og ellers er man velkommen til at kontakte kommunens 
Teknik- og Økonomiforvaltning. 
 

Indgangen til Aars by – Det gamle Hotel Himmerland 

Flere borgere pegede på, at indgangen til Aars By skæmmes af, at det gamle Hotel 
Himmerland  står og forfalder. Der blev opfordret til, at kommunen enten køber grunden eller 
går i dialog med ejeren om at få nedrevet bygningerne, og udlagt arealet med græs indtil der 
skal bygges på arealet. 
 



 

 Side 2 
 

Fra politisk side blev det tilkendegivet, at man er enig i, at indgangen til byen skal forskønnes, 
og at det naturligvis skal tænkes ind bl.a. i forbindelse med planen for den gamle rådhusgrund. 
 
 

Den gamle rådhusgrund 

Der kom mange ideer til, hvad den gamle rådhusgrund kan bruges til. Vesthimmerlands 
Museum opfordrer til, at man tager højde for evt. fremtidige udbygningsplaner af museet i 
planlægningen af den gamle rådhusgrund. Andre pegede på mulighederne for at samtænke 
grunden med svømmebadsgrunden, som bliver frigjort i forbindelse med udflytning af 
svømmehallen til Aars Vest. En mulighed kan også være at lave en park/campus op mod 
gymnasiet. Mange opfordrede også til, at man inddrog eksterne arkitekter, med henblik på at 
gennemføre en proces med ideskabelse til området.  
 
Fra politisk side er der enighed om, at man skal tænke sig godt om, have dialog med borgerne 
og endelig inddrage nogle eksterne eksperter i byrum til, at komme med oplæg til fremtidig 
anvendelse af den gamle rådhusgrund, svømmebadsgrunden samt grunden med den gamle 
børnehave på Præstegårdsvej. 
 

Højde på byggeri i Aars By 

Højde på fremtidige bygninger i Aars by blev drøftet.  
 
Fra politisk side var der forskellige holdninger. Nogle politikere var af den opfattelse at man 
skal bibeholde ”byens udtryk”/kulturarv, hvor andre var af den opfattelse, at man ikke 
nødvendigvis skal fastholde den lave bygningsmasse, men mere se på hvor bygningerne 
placeres, og vurderer ud fra beliggenhed hvilken højde, der er ønskværdig i det pågældende 
område. 
 

Anlægget 

Forslag fra en borger om, at få huset på øen i anlægget revet ned, da det skæmmer anlægget. 
 
Fra politisk side blev oplyst, at dette allerede indgår i planerne for anlægget. 
 

Aars en ”hel” by 

Fra salen blev der peget på at Aars netop er en ”hel” by, da man har alt, hvad der skal til for at 
leve et ”helt” liv i byen. Dette skal vi udnytte i forhold til andre byer tættere på Aalborg. Her er vi 
ikke ”afhængig” af Aalborg.  
 

Bymidteplan for Aars By 

Fra alle sider blev peget på vigtigheden af, at der blev lavet en samlet plan. Planen skal have 
fokus på hvem det er, der skal bo i byen om 20 år, hvad kræver det og hvordan inddrager vi 
borgerne i det. 
 
Fra politisk side blev der orienteret om den kommende bymidteplan for Aars by, hvor arbejdet 
går i gang i december 2019. Alle opfordres til at deltage i den kommende proces. 
 



 

 Side 3 
 

Kulturarv 

Museumsforeningen fortalte om den rige kulturarv vi har i Vesthimmerlands Kommune, og om 
hvordan den kan bruges til identitetsdannelse og i markedsføring af Kommunen. Dette 
forudsætter. at indbyggerne kender deres kulturarv. Her forestår et stort arbejde med at skabe 
en ny fortælling om vores kulturarv. En måde at udbrede kulturarven er især via vores børn. 
Det er gratis for børnehaver/skoler at besøge de statsanerkendte museer., så der er rige 
muligheder for at lære om vores kulturarv. 
 
Fra politisk side var der en overvejelse om, hvorvidt man ”tør” skrive ind i uddannelsesplanerne, 
at eleverne skal kende den lokale kulturarv. 
 

Skiltning til kulturattraktioner 

Det blev foreslået, at der ude på hovedvej A 13 blev skiltet til nogle, af de kulturattraktioner vi 
har.  
 
Fra politisk side blev det oplyst, at det kan kommunen ikke gøre uden at bryde loven. Men 
panelet opfordrede Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum til, at fremsende en liste med 
de kulturarvssteder i kommunen, hvor der er behov for ny skiltning.  
 

Vesthimmerlands Museum 

Fra museet blev peget på, hvor flot museet kommer til sin ret, nu hvor det gamle rådhus er 
nedrevet. Som tidligere oplyst ønsker museet også, at der tages højde for evt. 
udbygningsplaner i.f.m. projektering af den gamle rådhusgrund. 
 
Det blev dog også påpeget, at der er aktuelle arbejdsmiljøproblemer på museet. Der er 
arbejdspladser der ikke opfylder APV krav. Hvad er det for en viden, politikerne skal klædes på 
med, for at der kan blive igangsat nogle tiltag? Endvidere er der opstået et akut problem med 
grundvandsstigning ved museet. Det skal der gøres noget ved. 
 
Fra politisk side blev efterspurgt en liste over straks/haste opgaver. 
 

Turisme 

Der var en drøftelse af turisme i kommunen.  
 
Der blev peget på, at kommunen kan tilbyde mange former for turisme, fx kan Aars By tilbyde 
kulturturisme med Kirkeby værkerne – andre byer/områder kan tilbyde andre former for turisme 
fx sommerhuse, fjord m.v. Vigtigt at alle former for turisme understøttes. 
 
Vores store kulturarv kan som sagt også være med til at markedsføre kommunen. Kommer 
Aggersborg på verdensarvslisten fra Unesco, vil det klart være et plus for vores turisme. 
 
Outdoor-liv bliver mere og mere efterspurgt og her kan kommunen også byde ind med gode 
muligheder både for befolkningen og for turisterne.  
 
Gode turistoplevelser kan måske medvirke til bosætning - alle gode historier der fortælles om 
Vesthimmerlands Kommune medvirker potentielt til bosætning. 
 



 

 Side 4 
 

Bosætning 

Vigtigt at gøre byerne stærke hver for sig. Det er lettere at få tidligere borgere til at bosætte sig 
igen i kommunen end at få helt nye borgere. Hvordan gør vi kommunen attraktiv, så de unge 
har lyst til at vende hjem til kommunen efter endt uddannelse? 
 

Vær ambassadør for Vesthimmerlands Kommune 

Fra politisk side blev der opfordret til, at vi alle bliver bedre til at fortælle om alle de gode 
kvaliteter som kommunen har, så andre måske får lyst til at bosætte sig her i kommunen. 
 
 

Emner der blev drøftet ved bordene 

 

 Vi skal alle være bosætningsambassadører 
 

 Turisme og bosætning er godt, men vi skal ikke glemme erhvervslivet, som jo skal 
skaffe arbejdspladser til de der evt. bosætter sig 
 

 Unge evner at få nye ideer og har typisk ikke så fastlåste holdninger - hvordan kan vi få 
fat i de unge til at deltage i debatten ? 
 

 Hvis Aggersborg kommer på verdensarvslisten fra Unesco,  er det en kæmpe 
forpligtelse at leve op til for kommunen, men giver også mange muligheder 
 

 Hvis Kommunen er et dejligt sted at bo og med gode minder for de unge, så vender de 
tilbage 
 

 Folkemøde for unge viste, at mange unge slet ikke er klar over de muligheder, der er for 
uddannelse og job i kommunen 
 

 Der er flere som efterspørger mindre byggegrunde. 
 

 Vigtigt at være på forkant med byggegrunde og have et bredt udvalg af både små og 
store grunde og beliggende i hele kommunen 
 

 Det blev fremført at Vesthimmerlands Museum ønsker at erhverve lægehuset ved siden 
af museet. 
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