
Veddum og Skelund er på banen med projekt
”Veddum og Skelund som trækkraft for en visionær udvikling”

Der er bevilget midler til gennemførelse af  
projektet og til at få området på landkortet!

Midlerne er bevilget til følgende formål:
Formålet er at udvikle en Borgernes udviklingsplan for Veddum og Skelund med henblik  
på, at udnytte de eksisterende resurser bedst muligt, således der skabes sammenhæng i  
byernes aktiviteter og aktivitetsfaciliteter. Projektet skal fremme bosætningen og 
udviklingen i området.

Det er en borgernes plan for, hvordan området skal udvikle sig. Det er derfor vigtigt at så 
mange som muligt deltager, således planen udtrykker borgernes reelle ønsker og 
muligheder.
En ”Borgernes Udviklingsplan” er en omfattende proces og den kommer til, at
løber frem til foråret 2009.

Status:

Onsdag den 3. september 2008 blev der afholdt et opstartsmøde med repræsentanter fra 
områdets foreninger. 

Tirsdag den 9. september 2008 blev der indsendt en ansøgning til LAG Himmerland om 
støtte til beplantning med træer i byerne og udarbejdelse af PR materiale for området.

Torsdag den 25. september 2008 blev ansøgningen til LAG Himmerland indstillet til 
bevilling. Der afventes nu svar fra Direktoratet for FødevarerErhverv 
. 
Søndag den 28. september 2008 blev der afholdt Borgermøde i Veddum Sal med 
deltagelse af ca. 60 borgere fra Veddum og Skelund. 
Mødet blev afviklet som et ”Udviklingsværksted”, hvor der blev sat fokus på følgende 
temaer:

1. Byforskønnelse.
2. Infrastruktur og transport.
3. Bosætning, erhvervs- og byudvikling.
4. Promovering – PR og information.
5. Fritids- og Kulturaktiviteter.
6. Fritids- og Kulturfaciliteter.
7. Rodekassen – andre ideer og emner 

Med fokus på de 7 temaer gennemlevede deltagerne en ideudviklingsproces. Processen 
havde til formål at udvikle idéer til en fremtidig udvikling af området som helhed. 
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Nedenstående er deltagernes idéer oplistet og med afsæt i disse er der aftalt møde i 
Veddum Sal mandag den 6. oktober 2008 kl. 19.00. Det tilstræbes, at danne frivillige 
fokusgrupper inden for de forskellige temaer. Gruppernes indsats koncentreres om at 
kvalificere idéerne og prioritere indsatsen.  

Byforskønnelse.
• Saneringsplan for begge byer:

o Prioritering af renoveringsindsatsen, herunder skal lokal investorgruppe 
og håndværkere styre indsatsen

o Eksterne midler til områdefornyelse søges
o Husene renoveres og sælges til markedspris
o Præmiering af flotte huse

• Anlæg ved Hånvadgrøften ( Lidenlund) evt. sø med vand fra afvandingspumpe 
• Natursti fra kirken til Korup å
• Flere borde og bænke i byerne 
• Opstille stativer til hundposer ved stier
• Opstilling af skulpturer med hundposer 
• Udsigtspunkt ved Vandhøjen med henvisningsskilte
• Byporte
• Særlig indsats for fælles faciliteter: Butikker, klubhuse, arealer m.v.
• Mere fokus på midtpunkterne i byerne
• Pænere private huse og fortove
• Træ allé ved indfaldsvejene til byerne
• Årets forskønnelsespris til hus / have

Infrastruktur og transport.
• Samkørselsordning 
• Offentlig transport tilrettelægges efter behovet – telebusordning, Øst ordning 
• Cykelsti langs fjorden – marguritruten.
• Cykelsti langs Korup å + Als
• Sti fra Havnøvej (Professorens hus) til fjorden
• Mere direkte forbindelse til Aalborg

 
Bosætning, erhvervs- og byudvikling.

• Miljørigtig byggeri mellem byerne – med cykelsti
• Være plads til lokalt erhverv 
• Storparceller ved Kirsebærstien  
• Fritidsfaciliteter udbygges mellem byerne
• Imødekommenhed – finde ressourcer hos de ressourcesvage tilflyttere
• Ældrevenlige boliger
• Ændre Foderstoffen til et kultur / fritidscenter 
• Sundhedscenter
• Erhvervsgrunde nord for Korupvej 
• Autocamper plads
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Promovering – PR og information.
• By opslagstavle – lukket kasse med nøgle som kan udleveres af butikkerne. 

Tavlen skal promovere aktuelle aktiviteter og begivenheder
• Informationskort / Bykort ved indfaldsvejene 
• Fælles aktivitetskalender
• Noget for livet / Mariagerfjord.com skal udnyttes til promovering 
• Fælles hjemmeside fx www.skelund-veddum.dk – kan evt. opbygges hvorefter 

de to andre domæner peges over på siden.
• Komme på messe – skabe Branding af området
• Præsentationsfolder af byerne og området – kan evt. målrettes til 

ejendomsmæglere
• ”Det sker i Veddum” – kan evt. udvikles til også at omhandle Skelund
• Info: Pt. har vi børnehave, skole, indkøbsmuligheder / dagligvarer, gode 

muligheder for sport – Bette skole
• Fælles opslagstavle i midtpunkterne – evt. samarbejde med AUC
 

Fritids- og Kulturaktiviteter.
• PC og SMS kursus for ældre
• Fælles omsorgsklub – eller besøgsordning for Visborg, Skelund og Veddum
• Midtvejsfest – stort telt mellem Veddum og Skelund
• Bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter fx Aerobic, Hundetræning, Petanque, 

Fodboldgolf m.v.
• Aktiviteter særligt for teenagere – alternativt skal de til Øster Hurup
• Aktiviteter for alle aldre – børn og seniorer – ikke kun fodbold!
• Styrke foreningslivet ved at lægge foreninger sammen
• Folkeoplysningscentrum – Folkeuniversitetet – Voksenlæring ( LOF / AOF) 
• Fælles festuge
• Åbningstiden i ungdomsklubben forlænges
• Kirsebærfestival
• Folkefestival 

Fritids- og Kulturfaciliteter.
• Biblioteket søges opkvalificeret – helst som kommunalt
• Fælles sports / Kulturhus midt mellem byerne
• 2 x IT-steder / Internetcafé i byerne = gratis Internetadgang 
• Ny Multihal midt mellem byerne
• Stisystem rundt om og i byerne
• Nørkærvej laves til cykel / gangsti
• Bane til Naturminigolf / Fodboldgolf
• Petanque bane 
• Svømmehal 

Rodekassen – andre ideer og emner.
• Mødepligt i grupperne
• Emneuge i skolen – få børnenes input og ønsker til deres fremtid 
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http://www.skelund-veddum.dk/

