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Emne: Kommuneplantillæg 1.027 for området Vestre Bådehavn
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Aalborg kommune
Teknik- og miljøforvantningen, Plan og Byg
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Vedr.: Ønsker til Kommuneplanrammen 1.3.D1 Skudehavnen/Vestre Bådehavn – Tillæg 1.027.
I forbindelse med den offentlige høring har vi (Aalborg/Nørresundby Fritidshavne) følgende ønsker og
bemærkninger, som vi ønsker medtaget i tillægget for Kommuneplanrammen.

For at sikre en forsat udvikling af havnemiljøet i Skudehavnen og Vestre Bådehavn er det nødvendigt at der
løbende kan bygges servicebetonet bygninger i havnene.

Skudehavnen er i en forvandlingsproces fra industrihavn til en rekreativ fritidshavn som bliver en markant
del af det rekreative område ”Limfjordskilen” langs Limfjorden, fra Jernbanebroen i øst over den det nye
projekt ”Vestre Fjordpark” til Marina Fjordparken mod vest.

Forslag til fremtidig bebyggelse: (se vedlagte planskitse)
1. Udbygning af bådhuse på sporristen i Vestre Bådehavn, bådhusene opføres som det eksisterende
bådhus, og erstatter de individuelle bådhuse på sporristen, det vil give et mere åbent område med
indkik til Roklubberne.
2. Opførsel af servicebygning med havneadministration og havnekontor. Der er ikke pt. bygninger til
dette formål.
3. Opførsel af Klubhus/ servicebygning med dommerhus i forbindelse med kapsejladser, der er pt. en
mindre pavillon til lystsejlerne som er helt utilstrækkelig, samt et ældre simpel dommerhus.
4. Der er et stort ønske blandt sejlerne om opførsel af ”grejhuse”, grejhusene vil være med til at
understrege det maritime miljø, og praktisk løse opbevaringsproblemerne for sejlerne, grejhusene
tænkes opført som en ensartet bebyggelse. (som grejhusene i Marina Fjordpark, vedlagt foto)
5. Udbygning af Sejlklubben Limfjordens klubhus er på planlægningsstadiet.
6. Udbygning af mastehus er under sagsbehandling til byggetilladelse.
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Som en del af udvikling i Skudehavnen tænkes opført på syd kajen en søjlekran 20 t. til optagning af både.
Der vil blive behov for yderlige servicebygninger uden for det aktuelle område.
Aalborg /Nørresundby Fritidshavne ( ANF) er en paraplyorganisation for sejlklubberne i fritidshavnene i
Aalborg som er ejet af Aalborg kommune.
ANF har en brugsaftale med Aalborg kommune frem til 2041.
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