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Sted Stolpedalsskolen

Deltagere Inger Tvorup, Inger Malgaard, Vibeke Vervohlt, Hanne Møller 
Hans Tophøj, Allan Kristoffersen + 1 repræsentanter fra skolen

Afbud -

Referent Allan Kristoffersen
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1. Forbedring af rabatterne langs Faunavej. Vi har haft en korrespondance med skoleleder 
Vibeke Verwohlt fra Stolpedalsskolen. Hun og formand Hanne Møller vil gerne deltage i 
drøftelserne på det punkt.

Ad 1 For tiden bliver større betonelementer kørt til zoo, der bevirker, at Faunavejs rabatter bliver kørt op.
Ligeledes anvendes Faunavejs rabatter til parkering. Faunavej ligger i fredskov og rabatterne er skov-
bund, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at parkere.

Der blev givet forslag om skiltning med stop- og standsningsforbud mellem kl. 7.00-9.00. Forslaget brin-
ges videre til Trafik og Veje.

Rabatterne blev efter mødet besigtiget af Park og Natur. På den baggrund vil stien langs Faunavej blive 
fejet, og rabatterne udjævnet, når jorden er tjenlig i forhold til et tilfredsstillende resultat. Det vil desuden 
blive overvejet om vejen og stien vil kunne adskilles af planter, sten eller steler for at forbedre forholde-
ne for de bløde trafikanter.

2. Intern stiforbindelse fra Chang til Stenosvej.

Ad 2 Der er ikke for øjeblikket udviklingsplaner i gang for området.

3. Bussluse ved Pallasvej.

Ad 3 Der er ingen bussluse i dag, men kun tilladt for busser fra Pallasvej til Stationsmestervej under mo-
torvejen. Hvis der er et ønske om en bussluse, så kan der rettes til henvendelse trafik.veje@aalborg.dk 
med henvisning til trafikplanlægning (teamkoordinator Jeppe Astrup Andersen).

4. Generel nedslidning af fortovsfliser i Scheelsmindekvarteret / området ved Vester Mariendal 
Skole. Omfang af planer for renovering?

Ad 4 De fleste større renoveringer af fortove sker forud for slidlagsarbejder. Der er ingen aktuelle planer 
i området. Fejl og mangler kan meldes via kommunens TIP-system.

5. Muligheder for badebro ved Eternitsøen?

Ad 5 Eternitsøen (Kærsmølle Sø) ligger på privat grund, hvorfor det ikke er muligt at etablere en bade-
bro.
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6. Videre planer for renovering af Skippertorvet

Ad 6 Der er ikke for øjeblikket resurser til at erstatte den tidligere plan med en ny plan. Landskabsarki-
tektstuderende får muligvis lejlighed til at skrive bachelorprojekt hos Park og Natur, hvor Skippertorv 
kunne være et emneprojekt.

Skilte vedr. ”Ingen vintervedligeholdelse” for gangarealerne på Skippertorvet kan afhentes hos Hans 
Tophøj på Materielgården, Hattemagervej. 

7. Overvejelser vedr. masterplan for Hobrovejskvarteret.

Ad 7 Der er ikke i øjeblikket fokus på Hobrovejskvarteret, idet Aalborg Kommune for øjeblikket har 
mange store projekter i gang. Det skønnes, at området udvikles i forbindelse med, at sygehusene flytter.

8. Evt.

Utrygheden for buspassager ved bænken på Vestre Allé blev vendt med baggrund i, at bænken bliver 
benyttet af alkoholikere. Der var enighed om at bevare bænken, og samarbejde med gadeteamet under 
Bo- og Gadeteamet.


