
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Landsbyrådet  

Her får du et lille indblik i landsbyrådets seneste tiltag og 

inspiration til, hvordan du kan give en hånd med 

 

 
 

 



 

   

 

Landsbyrådet her og nu 

Inden sommerferien bød landsbyrådet velkommen til den nye 

formand, Nicolai Thomsen. I den seneste tid har han sammen med 

resten af landsbyrådet diskuteret forskellige tiltag, som 

forhåbentlig kan være med til, at Astrup også fremadrettet er et 

attraktivt sted at bo. Et af disse tiltag består i, at vi arbejder for 

at indlede et samarbejde med Aalborg Universitet for at lære mere 

om, hvordan vi bedst kan promovere vores by. Vi håber at kunne 

fortælle mere i starten af det nye år. 

Derudover arbejder vi også med at gøre byen endnu flottere. Vi 

håber blandt andet at få midler til at plante træer ved 

indfaldsvejene til byen og vi har netop fra Landsbyforums pulje 

blevet bevilliget midler til at genopsætte nogle bænke rundt 

omkring i byen     

På vores sidste møde blev det besluttet, at der bliver nedsat nogle 

arbejdsgrupper, som får hvert sit indsatsområde. 

Indsatsområderne er: 

 

 Arbejdsgruppe omkring arrangementer for unge (Bente 

Olesen, Anita Taagaard, Tina Nørgaard) 

 Nye byggegrunde (Jakob Køster, Svend Erik Riisager, 

Søren Risager) 

 Universitetet (Jacob Bækgaard) 

 

 

 Legepladsen og vedligehold (Søren Risager, Jacob 

Bækgaard, Nicolai Thomsen) 

 Forskønnelse af byen (Knud Rasmussen) 

 Medier (Anita Taagaard) 

 Overordnede planer for byen (Nicolai Thomsen, Jakob 

Køster, Jacob Bækgaard)  

Hvis du har lyst til at deltage eller bare har en god idé til 

gruppernes videre arbejde, så ring til: 

Nicolai Thomsen: 25149227, Jacob Bækgaard: 20817640, Jakob 

Køster: 28639850 

 

Hjemmeside 

Husk du kan altid gå ind på Astrups hjemmeside på www.astrup-

vendsyssel.dk. Her kan du læse mere om de forskellige foreninger 

og virksomheder. Der er også løbende nye billeder af 

arrangementer og andet. Har du noget, som du gerne vil dele med 

andre, så er hjemmesiden også et rigtig godt sted til dette. 

Her vil vi også forsøge at opdatere med nyt fra Landsbyrådet. 

GOD JUL!!! 

http://www.astrup-vendsyssel.dk/
http://www.astrup-vendsyssel.dk/

