
 

 

Referat fra storgruppemødet den 12. november 2014 - som blev afviklet på Toftegårdscentret i Sulsted. 

 

Ole Schwarz bød de mange fremmødte velkommen og en speciel velkomst til Flemming Helsing som har 

lovet at fortælle lidt om Hammer Bakkers fremtid i forhold til den nye fredning. 

Flemming fortalte ved hjælp af billeder og tekst om Hammer Bakkers tilblivelse, og om det flora der har 

udviklet sig til d.d. samt hvordan man nu forsøger at genskabe bakkerne (nogle steder) til tiden før man 

tilplantede dem med nåletræer m.m. Således er Aalborg kommune og Botanisk forening i gang med at 

fælde nogle store områder med nåletræer og man vil herefter udsætte kreaturer der kan sørge for at 

beplantningen holdes nede. 

Efter Flemming oplæg blev der drukket kaffe og så blev storgruppemødet afviklet ved at der blev orienteret 

om hvad Projekt Hammer Bakker d.d. beskæftiger sig med. 

Sundhedsgruppen: 
Ole Schwarz kunne oplyse, at samarbejdet med Aalborg kommune går meget langsomt.  Det sidste møde 
blev afviklet primo oktober 2014, hvor vi havde følgende emner oppe: 

 Renovering af udsigtspunkter(på kommunes område) 

 Opsætning af borde og bænke på de 3 P-pladser 

 Opsætning af affaldsstativer (ved de 3 p-pladser og ved Pebermosen) 

 Bedre afmærkning af stier og veje (de kommunale) 

 Nye foldere 

 Etablering af ridesti 
Der blev efterfølgende en drøftelse af nogle af punkterne, specielt omkring heste adgang i skoven. 
 
Naturgruppen: 
Svend Erik Mikkelsen fortalte om de aktiviteter (ture) som er afviklet her i år - samt de 4 ture som er 
planlagt til afvikling i første halvår af 2015. 
Her kan lige nævnes: Ugletur i jan., Fugletur i febr. Årtidstur i april og en fugletur i maj i forbindelse Idions 
aktiviteter ved Skovens dag. 
Aktiviteterne kan man se på Projektets hjemmeside :  http://www.oplevhammerbakker.dk 
Her kan man også tilmelde sig vores nyhedsbrev. 
 
Historiegruppen: 
Erling Larsen fortalte om gruppens arbejde med reg. af tomter på et oversigtskort, der også ligger på vores 
hjemmeside. I denne forbindelse ligger der en beskrivelse af de enkelte tomter (hvem der har boet der og 
hvornår). 
Erling fortalte, at man nu vil bruge tiden på at beskrive kunstnerkolonien, der har holdt til i Hammer Bakker. 

http://www.oplevhammerbakker.dk/


 
Erling fortalte også lidt om projektets samarbejde med Aalborg kommune omkring åbningen af Hærvejen 
igennem Hammer Bakker, samt at man p.t. er ved at etablere en gruppe der vil forsøge at skabe et 
udsigtstårn i det gl. vandtårn, som ligger i nærheden af den gl. SUSO-skole. 
 
Ole Schwarz takkede for et godt møde og kunne oplyse at næste storgruppe møde ville blive afviklet i 
april/maj md. 2015, men også her kunne man gå ind på vores hjemmeside (www.oplevhammerbakker.dk)  
og se nærmere vedr. tid og sted. 
 
 
Referent: 
Ole Schwarz 
 
 
 

www.oplevhammerbakker.dk

