
”ÅBEN BY” 
 
Ny visionsplan på vej i Øster Hornum! 
 
Borgerforeningen og Lokalrådet i Øster Hornum deltager i ”Åben By” arrangementet d. 21 septem-
ber. Her vil der bl.a. fokuseres på en ny visionsplan for området.  
 
I jan 2008 fik ”Byg og Bo” – gruppen under Øster Hornum Borgerforening udarbejdet et visionsop-
læg for området – oplægget kan læses på www.oster-hornum.dk  - det handlede om vores egne visi-
oner og drømme for vores bys udvikling. Borgernes anbefalinger og ønsker til prioritering af pro-
jekter og investeringer på kort og lang sigt blev formuleret i dette visionsoplæg. Hvordan ville Øster 
Hornum se ud i 2030? Tilfældet er, at de fleste planer er gennemført eller på vej, så Borgerforenin-
gen og Lokalrådet lægger nu op til en ny visionsplan for lokalområdet påpeger repræsentanter for 
de to foreninger, Lene Kristensen og Mikkel Kappel. De fremmødte til ”Åben By” arrangementet 
bliver derfor spurgt ind til hvilke ønsker og perspektiver de ser for området det næste årti.  
 
I 2008 var tre af indsatsområderne: 1. Byudvikling og boliger 2. Udbygning af sammenhængende 
stisystem 3. Udbygning af Friluftscenter Katbakken   
 
I Øster Hornum skoledistrikt bor der ca. 2000 indbyggere. Øster Hornum by vækster i disse år. Pt.er 
der tre steder hvor byudviklingen er i gang – i centrum overfor Lægehuset, og i Sandgraven (14 
almene boliger) og så en ny privat spændende udstykning med 1.etape på 15 boliger, benævnt Cir-
kelslaget.  
 
Hvad er så årsagen til at det går strygende for landsbyen Øster Hornum i forhold til byudvikling og 
boliger ? Et lægehus i byen, en stor idrætsforening med mange nye tiltag og et kvalitetsstemplet 
børneunivers er naturligvis med til at øge interessen for byen, men også de to ovennævnte indsats-
områder – 2- udbygning af sammenhængende stisystem – og 3. udbygning af Friluftscenter Kat-
bakken har været medvirkende til udviklingen.  Tilfældet er at tusinde af personer hvert år benytter 
Kløverstierne og Friluftscenter Katbakken og melder positivt tilbage. 
 
En mere simpel forklaring er måske snarere at ”geografien” begynder at gå op for folk. Øster Hor-
num ligger ikke i Vesthimmerland. Øster Hornum er landsbyen man flytter til, når og hvis man øn-
sker at bo på landet, men samtidig gerne vil have storbyen Aalborg og dens mange fordele lige ved 
døren – ca. 10 km til Ålborg City Syd 
 
 
 
 
 
 
 


