
 

#split#

Side  1/2 
 

  Åbningstider: 
  man–ons: 10:00–14:00, tors: 10:00–16:30, fre: 10:00–13:30

 

Referat Side: 
1/2 

Vedrørende : Journalnr.: 
Referat Midtbyrådsmøde Brønderslev 23.09.21 00.17.00-P35-4-17 

 
 
Mødedato : 23.09.21 kl. 16-18 
  
Mødested: Kantinen Brønderslev Rådhus 
  
Deltagere : Peter Stecher, Torben Fisker, Jens Tofting, Rasmus Krogh, Annette Drivsholm, 

Marianne Gade, Claus Otto Nielsen, Kristian Hedver, Tine Astrup Jakobsen, Kurt 
Kristensen, Kris Houmann, Svend Andersen, Jens Arne Hedegaard, Jes Jacob, 
Michael Wittrup, Lars Bisgaard, Peter Haven, Benn Erik Grav 

  
Fraværende : Mikael Klitgaard, Mikki Frandsen, Hildo Rasmussen; Lene Faber, Trine Dolbak, 

Margit Chemnitz, Dorte Nielsen, Jesper Hardahl, Mads Borup, Anders Kilgast 
Jensen, Niels Christian Aagaard, Anna Marie Nielsen 

  
Referent : TAJ 

 
 

1. Velkomst og rammesætning v. Peter Stecher  
a. Referat godkendt 
b. Dagsorden godkendt 

Dette er det sidste midtbyrådsmøde, der er planlagt i denne omgang. Tak for det store arbejde 
og engagement. Vi forestiller os, at midtbyrådet fortsætter som et råd hvor forskellige problem-
stillinger og projekter i midtbyen kan diskuteres. 
 

2. Trafikprojekt v. Kristian Hedver  
Gennemgang af foreløbig plan for vejprojektet omkring busøen (se skitse). 
 
Blandes biler og busser hvor Domeas p-plads møder busøen? Denne udkørsel fra p-pladsen bli-
ver kun for taxi, flextur o.l. Der er lavet en plads til kiss’n’ride. Forslag om, at der laves farvet as-
falt eller anden belægning, der tydeligt viser hvor almindelige biler ikke må køre.  
 
Forslag om at etablere en rundkørsel i krydset Vestergade/Ny Banegårdsgade. Det vurderes at 
være svært pladsmæssigt at lave en rundkørsel. For nuværende er krydset ikke en del af det 
aktuelle anlægsprojekt.  

 
3. Tidsperspektiver v. Kristian Hedver  

Første etape med busøen forventes gennemført i 2022. 
De øvrige etaper med byggeri og torvet afventer afgørelse fra Planklagenævnet vedr. klage over 
lokalplanen.  

 
4. Design af busø og plads v. Claus Otto Nielsen  

Gennemgang af designmanual (se bilag). 
 



Side  2/2  

Forslag om, at der laves en proces særligt med de unge om at udfylde rammerne på pladsen, så 
de får ejerskab til stedet og der kommer liv. Det kunne f.eks. være via ungerådet eller via Vores 
By Brønderslev, hvor der er flere aktive unge, der gerne vil bidrage.  
 
Opfordring til at få alle kulturforeningerne i tale når pladsen er ved at være klar, så der bliver la-
vet en plan for aktiviteter på pladsen. 
 
Andre steder har der være god erfaring med at inddrage borgerne via opgaveudvalg.  
 
Opfordrer til, at scenen skal være nem at bruge og at der er brug for en overdækning. Tag evt. 
fat i Kulturskolen og hør hvad deres behov er, hvis de skal kunne bruge den. Husk desuden, at 
der skal være god adgang til strøm. 
 
I forhold til julebelysning er der ønske om, at det indtænkes, så der f.eks. er strømudtag. 
 
Ønske om wi-fi på pladsen. 
 
Ønske om, at der laves strategi for hvordan der informeres og skabes opmærksomhed om pro-
jektet, så byens borgere involveres og kan se, at der sker noget. Fortæl om projektet på diverse 
facebooksider, opstille plancher i byen osv.   
 

 
5. Eventuelt 


