
       
 
 
Klyngesamarbejdet RUNDT om HAMMER BAKKER 
BERETNING 2020 
 
 
Som det fremgår af Rundt om HAMMER BAKKERS vedtægter, er klyngesamarbejdets vision: 

I Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker ønsker vi at skabe vilje til 
samarbejde om fælles udbytterige indsatser og aktiviteter. Samarbejdet 
skal gavne vort fællesskab og skabe resultater, der er større, end de 
enkelte byer kan skabe alene.  
 
Indledningsvis må det konstateres, at 2020 med baggrund i COVID19 har været et særdeles 
vanskeligt år, idet stort set alle fysiske møder ikke har kunnet gennemføres på grund af smittefare 
og politisk fastsatte forsamlingsforbud. Nye initiativer og mødeaktiviteter i såvel bestyrelsen som 
udviklingsgrupperne har som følge heraf været begrænset meget, idet vi dog har kunnet 
gennemføre uopsættelige aktiviteter via online-møder. Meget har været ”nedkølet” i 2020, og vi må 
håbe, at foreningens aktiviteter og fællesskabet kan genetableres i efteråret 2021.  
 
COVID19 situationen medførte også, at den fastlagte generalforsamling i foråret 2020 blev 
annulleret. Generalforsamlingen for 2021 er ligeledes udsat til efteråret 2021, hvilket naturligvis er 
beklageligt.  
 
Bestyrelsen:  
 
Bestyrelsen for klyngesamarbejdet har i 2020 afholdt 3 møder, hvor vi bl.a. har behandlet 
emnerne: 1) Igangværende udviklingsarbejde med etablering af et mødested i Hammer Bakker og 
herunder specielt – fondsansøgninger, konsulentaftaler, samarbejde, økonomi og synlighed. 2) 
Høringssvar til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende Aalborg Kommunes nye 
landdistriktspolitik. 3) Igangværende arbejde i nedsatte udviklingsgrupper og herunder 
arbejdsmæssig prioritering af cykelstiprojektet fra Vodskov til Vestbjerg. 4) Forslag til 
vedtægtsændringer. 5) Bevillingsopfølgning på Aalborg Kommunes udviklingstilskud på 1. mio. kr. 
 
Bestyrelsen er herudover i løbet af 2020 blevet inddraget/orienteret via udsendte mails med 
materialer og beskrivelser.   
 
Udviklingsgruppen for KOMMUNIKATION: 
 
Med baggrund i klyngesamarbejdets visioner og udviklingsbevillingen fra Sundheds- og 
Kulturudvalget har kommunikationsudvalget arbejdet målrettet med henblik på udvikling af såvel 



kommunikationsværktøjer som den tilhørende organisation, idet der i omhandlede arbejde har 
været stor fokus på at skabe redskaber, der er fleksible, letanvendelige og styrkende for en 
organisation, som arbejder på et frivilligt grundlag.  

Udviklingsarbejdet er på ingen måder færdigt, men vi finder, at arbejdet nu er justeret i en 
mere driftsorienteret retning, hvorfor vi i 2020 har afsluttet det oprindeligt igangsatte 
udviklingsarbejde. I den sammenhæng kan det oplyses, at den nye hjemmeside er lagt op 
med aktuelle nyheder og perspektivrigt baggrundsmateriale, som er koblet sammen med 
vores egen facebookside og facebookgrupperne i alle byerne, og der er opsat infotavler i alle 
sportshallerne.  

Evalueringsrapport til Aalborg Kommune er vedhæftet beretningen som bilag.  
 
Udviklingsgruppen for HAMMERGODE RÅVARER:  
 
Med stor deltagelse og engagement har udviklingsgruppen for HAMMERGODE RÅVARER 
færdiggjort det oprindelige målsatte arbejde, idet gruppen har færdiganlagt og indviet 9 frugthaver i 
klyngesamarbejdets byer.  
 
Et flot resultat – der har fået stor anerkendelse fra beboerne i de tilknyttede landsbyer. Det var 
også en stor oplevelse, at det i efteråret – fra enkelte haver - var muligt at høste bær. Det er vores 
håb, at alle vil passe godt på frugthaverne.   
 

Statusrapport er vedhæftet beretningen som bilag.  

 
Udviklingsgruppen for NATUR og BEVÆGELSE: 
 
Arbejdsgruppen har siden etableringen i foråret 2018 afholdt en række møder og workshops for 
drøftelse af initiativer, der aktivitetsmæssigt kunne medvirke til styrkelse af klyngeområdets sociale 
sammenhængskraft samt udbygge mulighederne inden for natur- og bevægelsesområderne. 
Drøftelserne har i den sammenhæng omfattet: anlæg af bynære motionsbaner, organiserede tilbud 
på naturoplevelser samt gå-, løbe- og cykelaktiviteter i relation til Hammer Bakker, skole- og 
idrætstiltag for fremme af interesse for natur og motion. Herudover har der i arbejdsgruppen været 
stor fokus på, hvordan vi skaber vedvarende engagement og et frivilligt korps af interesserede 
guider samt organiseringen heraf.  

 
Med baggrund i arbejdsgruppens drøftelser og i relation til projektudbuddet af mulighederne for 
etablering af et mødested besluttede arbejdsgruppen i efteråret 2019, at vi ville ansøge Realdania 
og LOA om projektudviklingsmidler til etablering af et FÆLLES MØDESTED i Hammer Bakker. 
Med dette initiativ var det arbejdsgruppens klare opfattelse, at gruppens hidtidige 
aktivitetsovervejelser hermed kunne indeholdes i en fælles vision for udvikling af et mødested. 
Endvidere fandt arbejdsgruppen det særdeles vigtigt, at arbejdet kunne suppleres med 
professionel konsulentbistand til videreudvikling af visionen med mødestedet.  

 
Efter endelig stillingtagen i arbejdsgruppen for natur og bevægelse ansøgte gruppen i efteråret 
2019 Realdania og LOA om tilskud til projektudvikling af et mødested i Hammer Bakker. Med det 
som baggrund meddelte førnævnte fonde i begyndelsen af 2020 tilsagn om projektstøtte til 



udvikling af et mødested i Hammer Bakker, idet der med bevillingen var afsat 250.000 kr. til 
konsulentbistand til projektudvikling.  
 
Med bevillingen og de givne støtteforudsætninger tog arbejdsgruppen i begyndelsen af 2020 en 
række beslutninger, der skulle sikre udviklingsprojektets gennemførelse: 
 
 Med udgangspunkt i den oprindelige arbejdsgruppe for Natur og Bevægelse blev der 

etableret en projekt-/styregruppe, der skulle sikre projektets udvikling og gennemførelse.   
 Projekt-/styregruppen blev bredt sammensat med repræsentanter fra klyngebyerne, 

Lodsejersammenslutningen for Hammer Bakker, Aalborg Kommune og Friluftsrådet. 
 Efter indhentede tilbud og præsentationsrunde valgte projekt-/styregruppen at indgå 

rådgivningsaftale med konsulenthuset Urban Goods og arkitektfirmaet Lytt. 
 I et flot samspil mellem alle aktørerne og med en omfattende mødeaktivitet blev 2020 – til 

trods for Covid19 - brugt til udvikling af et projektforslag for ”Steder vi Mødes”, hvilket fik 
som resultat, at klyngesamarbejdet Rundt om Hammer Bakker i november kunne 
fremsende realiseringsansøgning til Realdania og Lokale og Anlægsfonden.  

 
Med baggrund i de oprindelige fondstilkendegivelser og med et flot, gennembearbejdet projekt var 
det derfor overraskende, at Realdania og Lokale og Anlægsfonden i begyndelsen af marts 2021 
meddelte afslag på støtte til realisering af ”Steder vi Mødes”. Et afslag der primært var begrundet i 
projektets arkitektur og funktionalitet. 
 
På nuværende tidspunkt har styre-/projektgruppen endnu ikke taget stilling til det videre forløb 
vedrørende ønskerne til etablering af MØDESTEDER i HAMMER BAKKER.  
 

Udviklingsgruppen for MOBILITET og tilgængelighed:  
 
Arbejdsgruppen har siden etableringen i foråret 2018 afholdt en række møder og workshops for 
drøftelse af initiativer, der aktivitetsmæssigt kunne medvirke til styrkelse af mobiliteten og 
tilgængeligheden mellem byerne Rundt om Hammer Bakker.  
 

I drøftelserne har der været defineret mange forskellige mål, men udviklingsgruppen har i 2020 
fundet det tidsmæssigt nødvendigt, at projektopgaven blev omdefineret og fokuseret. I den 
sammenhæng blev det således besluttet, at mobilitetsgruppen af sikkerhedsmæssige hensyn 
skulle opprioritere indsatsen for at sikre bedre cykelmuligheder rundt om Hammer Bakker. Med det 
som mål fandt gruppen det ligeledes vigtigt, at der blev skabt forståelse og politisk bevidsthed om 
behovet for udbygning af cykelstier og andre vejindretninger, der fremmer motion, mobilitet og 
sikkerhed. Med nævnte prioritering var det ligeledes gruppens opfattelse, at den målsatte opgave 
med synliggørelse af stisystemerne i Hammer Bakker ville blive defineret i relation til udarbejdelsen 
af FRILUFTSPLANEN.  

Med nævnte beslutning og prioritering af udviklingsgruppens arbejde er der taget en række 
initiativer for at dagsordensætte behovet for etablering af en cykelstiforbindelse mellem Vodskov 
og Vestbjerg. Af initiativer kan nævnes: 1) Baggrund, mål og begrundelse for etablering af 
cykelstien. 2) Dialogmøde og synliggørelsesmøde med By- og Landsskabsforvaltningen. 3) 
Udarbejdelse af aktivitets- og handleplan for 2021.  

 



Senest har vi haft den glæde, at mobilitetsgruppens initiativer har medvirket til, at By- og 
Landsskabsudvalget har besluttet at søge om tilskud - fra en statspulje på 150 mio. kr. - til 
etablering af cykelstien mellem Vodskov og Vestbjerg. Den politiske beslutning er begrundet i: ”at 
det er et projekt, som lever op til kriterierne i puljen, som vi selv ser positivt på, og som 
rigtig mange borgere nævnte, da vi sidste år indhentede ideer og ønsker til cykelområdet.”   

Vi håber meget, at det vil lykkes! Alternativt vil gruppen tage andre politiske initiativer.  

Notat fra mobilitetsgruppen er vedhæftet beretningen som bilag.  
 
Vandtårnet:  
 

Som det vil være bekendt, har bestyrelsen for Vandtårnet siden 2018 arbejdet med udvikling af mål 
og aktivitetsindhold for det kommende og ombyggede udsigts- og formidlingssted. Endvidere har 
vandtårnsbestyrelsen med udgangspunkt i de målsatte aktiviteter og i et nært samarbejde med 
forskellige rådgivningsfirmaer arbejdet med muligheder, projektkvalificering og udvikling af et 
skitseprojekt.  
 
For gennemførelse af dette udviklingsarbejde har Vandtårnet fået økonomisk støtte fra Sundheds- 
og Kulturforvaltningen og Lions Club Hammer Bakker. Realdania har endvidere ydet 100.000 kr. i 
økonomisk støtte til projektkvalificering og udvikling af et skitseprojekt. I forbindelse med 
projektudviklingen blev det endvidere synliggjort, at der var behov for en særlig rådgivningsindsats 
i relation til brandklassificering af tårnet, hvilket blev finansieret via tilskud fra Sundheds- og 
Kulturforvaltningen.  
 
Som produkt af bestyrelsens gennemførte initiativer foreligger der på nuværende tidspunkt et 
færdigbearbejdet skitseprojekt samt et overslag over forventede anlægsudgifter.   
 
Med baggrund i omhandlede skitseprojekt har bestyrelsen efterfølgende ansøgt forskellige fonde 
om støtte til realisering af VANDTÅRNSPROJEKTET, og det kan oplyses, at der foreligger tilsagn 
om støtte fra: 
 
 Realdania – 1. mio. kr. og Nordea Fonden – 1. mio. kr.   

Senest har bestyrelsen for Vandtårnet med baggrund i det gennemførte udviklingsarbejde og de 
foreliggende fondstilsagn samlet materialet i en endelig projektbeskrivelse for ombygning af 
VANDTÅRNET i HAMMER BAKKER. Endvidere er der taget initiativ til drøftelser med Sundheds- 
og Kulturforvaltningen for projektkvalificering og muligheder for restfinansiering.  
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rundt om Hammer Bakker: 

Aktiviteter i Hammergode Råvarer 2020 
Gruppens 9 frugthaver er i løbet af året færdiganlagt og indviet – nu skal det hele bare vokse! 

Det væsentlige arbejde med vanding er overstået, så arbejdet med haverne er mest kontrol og korrekt 
beskæring. I marts 2021 tager vi et tjek på evt. vinterskader. 

Frost i blomstringsperioden gjorde, at de små frugttræer typisk slet ikke satte frugt, men bærbuskene gave 
pænt trods deres unge alder. 

Borgerne skal lige vænne sig til, at man skal dele og kun tage mindre smagsprøver – det nytter jo ikke, at en 
enkelt borger plukker flere kilo bær af et år gamle buske. Vi planlægger oplysning herom. 

Covid ødelagde alle være sociale arrangementer i 2020, men vi håber i 2021 at kunne arrangere tur til 
Nellemanns Haver i Sæby + frokost deroppe, historisk tur til gamle haver inde i bakkerne, og lidt ’høstgilde’. 

Alle bænke og standere og infoskilte er på plads og er gode, solide ting. Vores flotte brochure er omdelt og 
ligger fremme mange steder.  

Bestøvning og insekter: der er insekthoteller flere steder nu, og styregruppen indkøbte også i 2020 
insektvenlige frøblandinger. 

Græsslåning omkring træer og buske er et problem, fordi kommunens gartnere ikke kan tage denne 
opgave, så vi klarer det med ’grønne mænd’ og andre venlige sjæle. Landsbypedeller savnes! 

Initiativgruppen på 6 personer arbejder med  

Sansehave (det går ikke nemt med det!) – måske noget i Vestbjerg syd?  

Inspirationsmøder – vi planlægger noget om Aronia. Langholt tilbyder sig. 

Råvarearrangementer 

Borgerinvolvering er fortsat i god gænge, med over 30 medvirkende, som gerne vil se haverne blomstre i 
2021 – vi ønsker os en frostfri periode i år! 

Ole F 18.2.21. 

Bilag: navneliste over samtlige involverede 

 



       

                                           10.11.2020 
 
                                      EVALUERINGSRAPPORT 
 
Sundheds- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune bevilgede på udvalgsmødet 22. maj 
2019 110.000 kr. i støtte til landsbyklyngen RUNDT om HAMMER BAKKER til udvikling 
af ny kommunikationsstruktur.  
 
Udviklingsstøtten er bevilget med baggrund i klyngens udviklingsplan, hvor det bl.a. om 
intentionerne for kommunikationstiltaget står anført: 
 
Interaktiv kommunikation 
 Visionen for samarbejdet er at skabe og understøtte det aktive liv i byerne omkring 

Hammer Bakker og udvikle de fysiske rammer omkring bakkerne og skabe fælles 
værdier og initiativer. 

 Kommunikationsprojektet har det overordnede formål at understøtte livet i den 
nordlige del af Aalborg Kommune og derigennem fastholde eksisterende borgere, samt 
gøre området attraktivt for potentielle tilflyttere, så en positiv befolkningsudvikling 
sikres gennem målrettede udviklingstiltag.  

Kommissorium for Interaktiv Kommunikation 
 Kommunikationsgruppen skal varetage koordineringen og styringen af al ekstern 

kommunikation fra de siddende projektgrupper og det tilhørende projektmateriale. 
 Forretningsgangen er herefter, at udviklingsgrupperne i ROHB kan henvende sig til 

kommunikationsgruppen, når de har brug for at orientere om nyheder. 
 Det er kommunikationsgruppens ansvar at sikre en klar, sober og ensartet 

kommunikationen fra ROHB på de definerede platforme, og af kommunikationen 
mellem borgerne sker på en god og sober måde, der respekterer Landsbyklyngens 
værdier og mål. 

 Desuden skal kommunikationsgruppen varetage driften af de elektroniske platforme 
enten ved egen kraft eller ved koordineret uddelegering. 

 Desuden skal kommunikationsgruppen arbejde for at formidle budskabet, at 
projektets fundament bygger på demokratiske tilgange og processer, hvor alle input 
er velkomne. 

Med baggrund i klyngesamarbejdets visioner og ovennævnte bevilling fra 



Sundheds- og Kulturudvalgets har kommunikationsudvalget arbejdet målrettet med 
henblik på udvikling af såvel kommunikationsværktøjer som den tilhørende 
organisation, idet der i omhandlede arbejde har været stor fokus på at skabe 
redskaber, der er fleksible, letanvendelige og styrkende for en organisation som 
arbejder på et frivilligt grundlag.  

Udviklingsarbejdet er på ingen måder færdigt, men vi finder, at arbejdet nu er 
justeret i en mere driftsorienteret retning, hvorfor vi herved kan afslutte det 
oprindeligt igangsatte udviklingsarbejde. I den sammenhæng kan det oplyses, at den 
nye hjemmeside er lagt op med aktuelle nyheder og perspektivrigt 
baggrundsmateriale, som er koblet sammen med vores egen facebookside og 
facebookgrupperne i alle byerne, og der er opsat infotavler i alle sportshallerne.  
 Der er fundet 6 BY-redaktører, som mødes hyppigt og sørger for udvikling af 

infosystemet og for samspillet mellem hjemmeside, sociale medier, 
infoskærme og presse. 

 Ballum IT hjælper med infoskærmene og har overtaget assistance til 
hjemmesiden fra DGI-folkene i Infoland. Der har været afholdt 3 workshops og 
et antal redaktionsmøder, men coronapausen har naturligvis ramt hårdt og 
forsinket arbejdet. 

 Udviklingsgruppen for kommunikation i klyngen har i lang tid bestået af 4 
personer fra klyngesamarbejdet.    

 Udviklingsgruppen er nu erstattet af en ny BY-redaktørgruppe, som 
repræsenterer alle byerne i klyngesamarbejdet.  

 Det har endnu ikke været muligt at finde en frivillig ”chefredaktør”, der kunne 
tage ansvaret for såvel fællesstof som koordinering. Vi ”søger” videre.  

Som tidligere nævnt er vi på ingen måder færdige med udviklingsarbejdet, men det er 
vores opfattelse, at vi har fået opbygget et velfungerende kommunikationsværktøj og 
en organisation, der på en positiv måde kan understøtte ønskerne om en styrket 
information om livet, aktiviteterne og mulighederne i hele klyngesamarbejdet.  

Afslutningsvis skal det bemærkes, at kommunikationsgruppen har været nødsaget til 
at foretage forskellige omkostningsprioriteringer, idet vi af funktionsmæssige årsager 
har gennemført ekstraordinære tiltag vedrørende uddannelse og udvikling i relation til 
anvendelse af såvel hjemmeside som infoskærme.  

Til trods for nævnte prioriteringer har det været muligt for kommunikationsgruppen 
at overholde den af forvaltningen fastlagte bevillingsramme på 110.000 kr.  

 
 
 
 



Arbejdsgruppen Mobilitet og tilgængeligheds afsæt til kommende indsats for at få etableret 
en cykel- og gangsti mellem Vestbjerg og Vodskov 
 
Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker - Stærkere sammen repræsenterer Samråd og borgere 
fra følgende byer: Vodskov, Grindsted, Uggerhalne, Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup inklusive 
Brændskov og Ajstrup. I arbejdsgruppen, der arbejder med Mobilitet og Tilgængelighed, er 
følgende lokalområder repræsenteret med de nævnte repræsentanter: 
Grindsted (Leif Köhne ), Langholt (Karina Søborg), Vodskov (Peter Lindholt, Troels Fischer og 
Finn Rasmussen), Sulsted (Mads Thomsen) og Vestbjerg (Torben Carstensen). 
Ét af målene med landsbyklyngens arbejde er, at styrke klyngens byer, ved i højere grad at sikre, at 
byernes borgere "deler" – f.eks. eksisterende faciliteter og tilbud. Hvorfor bruge ressourcer på et 
nybyggeri i én af klyngens byer, hvis en anden af byerne har ledige kapacitet, der kan bruges til 
formålet? Og hvorfor bruge ressourcer på at planlægge et arrangement i én af landsbyklynges 
byer, 
hvis et tilsvarende afholdes i en anden by i en kommende måned? 
En vigtig forudsætning for at kunne dele er, at borgere i alle aldersgrupper sikkert og let kan 
komme 
rundt mellem klyngens byer. Individuel transport, privat samkørsel og kollektiv transport har 
gruppens opmærksomhed, men i dette forår har vi frem til sommer valgt, at prioritere arbejdet 
med 
cykel- og gangforbindelser højt. Vi har uopfordret sendt arbejdsgruppens forslag til nyanlæg af 
cykel- og gangstier til Ålborg Kommune. Forslagets grundidé er at etablere nye stier rundt om 
Hammer Bakker, der hvor de mangler, så klyngens borgere og turister trygt og sikkert til fods eller 
på cykel kan færdes rundt om det fantastiske natur- og kulturområde uden at komme i konflikt 
med 
personbiltrafik og mere erhvervsrelateret trafik. Arbejdsgruppens forslag er genfremsendt til 
Aalborg Kommune i efteråret 2020 da politikerne efterspurgte idéer til hvordan forholdene for 
kommunens cyklisterne kan forbedres. 
Arbejdsgruppens forslag til stiplan angiver bl.a. hvor der skal etableres stier så det er muligt trygt 
og 
sikkert at kommer rundt om Hammer Bakker til fods eller på cykel. 
Èn af de konkrete idéer er en cykel- og gangsti mellem Vestbjerg og Vodskov. Forbilledet er 
fællesstien mellem Uggerhalne og rundkørslen nord for Vodskov. På nuværende tidspunkt er vi 
ikke 
optaget af hvor den etableres. Vi mener, det er vigtigere at sikre, at den etableres. Så snart talen 
falder på, hvor forbindelse skal etableres, flyttes fokus fra den overordnede idé til de forhindringer 
eller fordele, der er ved den ene eller den anden placering. Det vil vi undgå. 
Cykel- og gangstien mellem Vestbjerg og Vodskov har tidligere både været på den 
kommunalpolitiske dagsorden. Den har også optrådt på en uprioriteret liste over kommunale 
cykelstiprojekter, med overslagspriser. Og den har flere gange været på den lokalpolitiske 
dagsorden i både Vestbjerg og Vodskov. 
Rigtig mange borgere gav i efteråret 2020 udtryk for at en cykel- og gangsti vil forbedre forholdene 
for de lokale cyklister. Bl.a. på den baggrund og fordi stien vil støtte op om alle intentioner i Ålborg 
Kommunes Cykelpolitik, har Tekniske Forvaltning på By- og Landskabsudvalgets møde den 18. 
februar 2021 foreslået, at der i de kommende år arbejdes videre med en detailprojektering og 



økonomisk prioritering af bl.a. cykelstien langs Tingvej mellem Vestbjerg og Vodskov. 
Vi er afhængige af, at alle gode kræfter nu samles om én stor anlægsopgave, at etablere cykel- og 
gangstien mellem Vestbjerg og Vodskov. 
De gode argumenter for at etablere stien: 
• Det er usikkert og utrygt af gå eller cykler på Tingvej. Bilisterne kører stærkt, vejen er smal 
og oversigtsforholdene er nogle steder dårlige. 
• Der er dårlige kollektive trafikforbindelser melem de to byer. Med den kollektive trafiks 
nuværende ruter skal man omkring Nr. Sundby for at komme fra den ene by til den anden. 
Det tager tid. 
• Miljømæssig aspekt. Der er ikke langt mellem de to byer. Det er på de korte ture i bil, hvor 
motoren ikke er varm, der forurener mest og brændstofforbruget er højest. 
• Sundhedspolitisk aspekt. Fysisk aktivitet er sundt og medvirker til at holde flere 
livsstilsygdomme fra døren. Cykelstier indbyder til cykelmotion og cykelstier øger 
påviseligt antallet af cyklister. 
• Turistpolitisk aspekt. En cykelsti mellem de to byer vil gøre det mere attraktivt for 
cykelturister at cykle omkring Hammer Bakker. Den nationale cykel- og vandrerute 
Hærvejsruten forløber gennem Hammer Bakker. Måske kan stien tilskynde nogle af de 
cykelturister, der færdes på Hærvejsruten, til at blive lidt længere i lokalområdet? 
• Helhedsplanen, Friluftsplanen og Naturplanen for Hammer Bakker er vigtige planer. Èt af de 
overordnede mål med planerne er at gøre dele af Hammer bakker mere tilgængelig. En 
cykelsti vil være et skridt mod målet. 
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