Opsamling på fordebat for Gug Alper

35 for en ændret anvendelse
67 imod ændret anvendelse
9 spørgsmål/bemærkninger

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Side 2

Gug Alper - debat fra den 4. februar til den 4. marts 2015 – sagsnr. 2014-18982
Nr.

Spørgsmål/bemærkninger

, for

og imod

Afsender

ændret anvendelse
Indstilling/svar

1

25. januar 2015

Bruno Schnoor
schnoor@gvdnet.dk

Han spørger til kommunens tanker om tilkørsel til området, herunder om
busslusen mellem Landlystvej og Ledavej bevares.

P&U har via mail svaret, at der
på nuværende tidspunkt er
der ikke fastlagt vejadgange
m.m.

2

29. januar 2015

Jeppe Vangsgaard
jv@saphiens.com

Han finder, at Bigs forslag til Villa Gug er flot og et interessant projekt,
der vil pryde området.

Tages til efterretning

3

2. februar 2015

Jørn V. Lange
Bavnevangen 20
9210 Aalborg SØ.

Han ser med meget positive øjne på projektet og ønsker det gennemført.
Han kommer med ønsker til at området skal udvikles med stier og bebyggelsen der falder naturligt ind i området (evt. lav bebyggelse, eventuelt
andelsboliger / rækkehuse som på Sorthøj.) Han ønsker ikke området
tilplastret med mange store villaer.
Den planlagte Bjarke Ingels villa skal opføres nøjagtig, som den er tegnet.
Han mener, at det vil give Gug / Aalborg en masse positiv omtale mange
år frem i tiden og give området et fantastik løft og gøre GUG området
endnu mere attraktiv for de mange nye medarbejdere, der skal betjene
det kommende Storhospital.

Tages til efterretning

Han beder kommunen forlænge fristen for fremsendelse af ideer, synspunkter m.v. til mindst 8 uger. Samtidig spørger han til, hvordan kommunen har afgrænset dem som inddrages i debatten.

P&U har via mail svaret, at
høringsfristen er fastsat til 4
uger, og der er fremsendt
oplysninger om, hvem der er
tilsendt orientering om fordebat.

Bofællesskabet har kontaktet institutioner i nærområdet for at få belyst,
hvordan området kunne være et aktiv for institutionerne. Han nævner, at
de kommunale medarbejdere har givet udtryk for, at de ikke kan deltage
i debatten, og han opfordrer derfor P&U til at komme med en udmelding
om, at det er OK.

P&U har via mail svaret, at
alle kan deltage.

4

2. februar 2015

5

ti 3. februar
2015

6

3. februar 2015

83

4. marts 2015

Jeppe Steen Sørensen
Ledavej 69
9210 Aalborg SØ

Karen von Påhlman
Ledavej 89
9210 Aalborg SØ

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Idéer/ønsker der medtages i
den videre planlægning:
 Stier gennem området
 Lav bebyggelse tilpasset
området
 BIG Villla

Bekræfter Jeppes mail om at kommunalt ansatte tror de ikke må have en
mening.
Hun mener, at det er dejligt, at borgerne endnu en gang kan stå sammen
om, at der ikke skal bygges i området og understøtte politikerne i at de

Tages til efterretning
Side 3

Nr.

Afsender
karenvonpaahlman@gmail.com

Indstilling/svar
for bare 6 år siden traf den rigtige beslutning og lavede en rigtig god plan
for området.
Hun har ofte dømt om, at sove i shelter midt på marken og vågne op med
en udsigt der strækker sig langt fra både øst til vest. Hun går tur med sin
hund og passe sin hest på marken. Hun viser sine børn, hvordan en mark
passes og plejes med store maskiner. Hun ser mange gå tur med deres
hunde og ser børn lege på stubmarken eller kælke på bakken. Når sneen
ligger ser hun fodspor fra rigtig mange mennesker og dyr.

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 området skal ikke gennemskæres af veje
 der etableres adgang via
stisystemer og bus

Hun nævner, at Gug borgerne er mange, hvorfor har de ikke ret til at
have adgang til naturoplevelser og natur – vel at mærke natur og ikke
grønne områder ejet af boligforeninger.
Hun mener, at der er behov for et reelt grønt område, som de grønne
kiler giver mulighed for og som kommunalplanen lover. Området skal
ikke skæres gennem af veje. Der er fine adgange til området via stisystemer og bus. Stil bilen hjemme og tag ud og oplev naturen og dit område.
En gravhøj og måske flere bliver maltrakteret af en privat investors drøm.
§ 3 natur bliver ødelagt. Det kuperede landskab vil blive udjævnet, når
der bebygges. Det store kik fra øst til vest forsvinder. Helt basalt skal der
tages hensyn til, fortidsminder både kendte og ukendte, § 3 natur, dyreliv
– flagermus mv. og borgernes ønsker for området.
109

7

9. marts 2015

3. februar 2015

Thorkild Mosbæk
Skovlykke 17
9210 Aalborg SØ

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Hun henviser til, at kommunen skriver i den fremsendte debatskrivelse at
bemærkninger indgår i den mere detaljerede planlægning af ændringen.
Hun spørger til hvilken ændring er planlagt, og hvad der henvises til med
ændringen?
Han ønsker, at der bliver bygget huse i Gug Alper. Han finder, at det er et
godt projekt, som bevarer noget af naturen og skaber samtidig boliger,
som får en fantastisk udsigt. Han nævner følgende fordele ved projektet:
fantastisk sted for børn at bo, fordel for nærområdet og Gug.
Han ønsker Møgelhøj, skibakken og skove bevaret og ønsker ikke hegn og
andre forhindringer til området. Han ønske også plantet frugttræer og
måske et lille fælleshus med køkken og lille scene. Han nævner, at der er
gravet kemikalier ned i den gamle grusgrav.

P&U har via mail svaret, at der
nu er fordebat, og der ikke er
tale om konkrete ændringer.
Tages til efterretning
Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 Bevare Møgelhøj, skibakke
og skove
 Plante frugttræer
 Lille fælleshus med køkken
 Lav en lille scene
Side 4

Nr.

Afsender

Indstilling/svar

8

3. februar 2015

Mikkel V. Hesselbæk
mikkelvh@gmail.com

Han er uforstående overfor det nye oplæg til fornyet planlægning i Gug
Alper. Han henviser, at der i lokalplan 08-065 står: "Området med Møgelhøj og det kuperede område kaldet 'Gug Alper' friholdes for bebyggelse."

Tages til efterretning

9

8. februar 2015

Thomas Boe Toft
Prins Paris Alle 14
9210 Aalborg Sø

Han ser som nabo umiddelbart positivt på forandringerne. Han savner tit
bedre sammenhæng til den øvrige del af Gug, som han finder de nye stier
i Gug Alper giver mulighed for. Han fortæller, at området i dag er ubenyttet, og at området med de nye planer pludseligt blive noget alle kan få
glæde af i hverdagen.
Han kan dårligt forestille sig en bedre udvikling for dette område, hvor
der på en og samme tid bliver: offentligt tilgængeligt rekreativt område,
eksklusivt villa område som vil pryde området, samt bedre sammenhæng
i Gug.

Tages til efterretning

Han bruger anledningen til at rose denne plan, da han kan se, der er
kommet nogle negative indlæg i avisen. Han roser planen for området,
som han ofte selv besøger. Han har tit undret sig over, at der ligger en
landbrugsmark midt i byen, hvilket egentlig ikke giver mening.
Han roser projektet for ønsket om få boliger samtidig med et stort rekreativt område, som kommer alle til gavn og forbinder den gamle del af
Gug med den nye.

Tages til efterretning

Han gør opmærksom på, at der er ændret adresse og navn til formanden
for grundejerforeningen G/F Indkilden Gud.

Tages til efterretning

Han indleder med bemærkninger om, at debatoplæggets bemærkninger
om at bebyggelsen er i tråd med Vision 2025 er en fordrejning af plangrundlaget. Han mener, at områdets grønne kvaliteter bl.a. ligger i, at der
fra de højt beliggende, åbne landbrugsarealer på Gug bakkeøen er en
helt enestående udsigt over landskabet mod øst og syd. Han mener, at
randbebyggelse er uden saglig fornuft. Han mener, at de eksisterende
”grønne interesser” tilsidesættes og nye randbebyggelser hverken understreger eller styrker de grønne interesser.
Han undrer sig over, at der er behov for nye stier – da der for flere år
siden er anlagt velfungerende stier mellem Gug og universitetsområdet,
nemlig Letostien og Panstien samt Gaiastien.
Han mener kun, at projektet tilgodeser projektmageren. Det er til stor

Tages til efterretning

10

10. februar 2015

11

9. februar 2015

12

13. februar 2015

Anders Christensen
C. H. Ryders Vej 3
9210 Aalborg SØ

Peder Søndergaard
Indkilde Alle 64
9210 Aalborg SØ
Hans Jakobsen
Poseidonvej 33
9210 Aalborg SØ
hansjakobsen45@gmail.com

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 Nye stier gennem området

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 Få boliger i et rekreativt
område

Side 5

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
ulempe for nærområdet, idet beboere i naboområderne ikke kan færdes
frit og ugeneret af de nye bebyggelser. Han mener ikke det er rimeligt, at
området skal bebygges med 11 boliger.
Han forventer, at Aalborg Kommune opgiver at arbejde videre med den
skitserede planlægning.

107

5. marts 2015

Han spørger til hvornår de indkomne indlæg bliver tilgængelige via Aalborg Kommunes hjemmeside?

P&U har via mail svaret, at
indlæggene kan ses på hjemmesiden ved offentliggørelsen
af dagsordenen til By- og
Landskabsudvalget møde den
9. april 2015.

13

13. februar 2015

Søren Frank
D.G. Monrads Vej 10
9210 Aalborg SØ

Han støtter som nabo op om projektet. Han fremfører, at projektet vil
samle det GUG, som i dag nærmest er delt i 2, til et.

Tages til efterretning

14

13. februar 2015

Tina og Mads Justesen
Hans Hedtofts Vej 17
9210 Aalborg SØ

De mener, at projektet ser spændende og fornyende ud.
Tages til efterretning
De mener, at det centrale Gug i gennem lang tid har manglet en udstykning med denne placering og disse muligheder. De er netop flyttet til
Hans Hedtofts Vej, efter de i længere tid har ledt efter hus i Gug. Havde
det været muligt at købe en grund på Mads Peter Veiby´s areal, så havde
de formentlig valgt at bygge deres nye hus der.
De mener, at det at tilbyde attraktive grunde, måske med lidt nytænkende arkitektur, er værdifuldt for kommunen. De opfordrer til at give plads
til denne udstykning og samtidig bibeholde området som den grønne kile,
i stedet for at drive det landbrugsmæssigt uden at andre har gavn af
arealet.

15

16. februar 2015

Jeppe Kjærgaard
Lykkegårdsvej 4
9210 Aalborg SØ

Han er positiv overfor planerne. Han mener, det er et flot projekt, der vil
løfte hele området. Det vil efter hans mening have enorm betydning for
en stor del af Gug. Det vil samle 3 boligområder: Poseidonvej, Ledavej og
Prins Paris Allé/Kassandravej. Derudover vil det rekreative område, som
efter planen skal anlægges, danne et samlingspunkt i vinter- og sommerperioder.

Tages til efterretning

16

16. februar 2015

Thue M. Pedersen
VM-Sikring A/S

Han støtter planerne, som han mener, vil udvikle Gug i en positiv retning.
Han henviser til generalforsamlingen, hvor der ifølge avisen var 100 %
imod planerne for Gug Alper. Han mener, det er en lukket kreds, der ikke

Tages til efterretning
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Side 6

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
er talerør for alle i 9210. Han mener ikke, at borgerforeningen er talerør
for Gugs 12.000 mennesker, men kun for de 85 medlemmer.
Han mener, at Mads Veibys planer vil udvikle området, som ifølge ham
har været ubrugeligt for borgene, idet man ikke har kunnet færdes i og
bruge området.
Han mener, at sådan en udvikling af området, kan være med til at styrke
værdien af borgernes huse, og særligt med sådan en arkitektonisk bolig
som midtpunkt.

17

17. februar 2015

Poul Erik Aagaard
Poseidonvej 21
9210 Aalborg SØ

Han finder, at det er et meget spændende projekt.
Han bor tæt på arealet og mener, at et veludbygget stisystem i det nye
område vil blive genstand for stor interesse for gå- og løbeturer for befolkningen i Gug.
Han finder, at der er tale om et areal på 11 hektar, hvor der skal udstykkes et mindre antal større parceller og opføres nogle store boliger i harmoni med de rekreative arealer. Det vil blive et unikt og inspirerende
område og uden, at området mister sine muligheder for rekreative udfoldelser. Kælkebakken ved Kronosvej bevares og den offentlige adgang til
området bliver intakt.
Han henviser til, at Gug Borgerforening kun udgør en lille del af Gug, og
at han ikke er enig i deres modstand.

Tages til efterretning
Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 Større paracelller i harmoni
med det rekreative område
 Kælkebakken ved Kronosvej
bevares

18

17. februar 2015

Mads Birk
Poseidonvej 47
9210 Aalborg SØ

Han ser positivt på planerne for området, som noget der giver beboerne
mulighed for at benytte et grønt område, som i dag ikke er tilgængeligt
pga. jorddrift (korn). Måden området er tænkt giver et "grønnere område" end det der er i dag.

Tages til efterretning

19

18. februar 2015

Ricco Busk

Han spørger i hvorfor man som kommune og forvaltning ikke arbejder
som serviceelement for den type driftige tiltag, hvor private personer
ønsker at donere en større portion penge til byfornyelse. Det burde da
betragtes som en gave og behandles derefter.
Velvidende at donationen til dels er for egen vindings skyld, men set i
lyset af det løft det også vil give området bør man være aktive i debatten
og hjælpe inden for lovens rammer. Og ikke kun ligge øre til en flok jantelovsdyrkere, hjælp dem der vil hjælpe Aalborg vi mangler flere af den
slags der vil hjælpe byen til at blive endnu bedre! Ellers bliver i vel blot
ramt af endnu mere arbejde, når beboerforeningen klager over lydgener

Tages til efterretning
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Side 7

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
fra afgræssende får eller lignende.

20

23. februar 2015

Brita Amdi
Urbakken 5
9210 Aalborg SØ

Hun har læst de seneste artikler i avisen omkring projektet og forstår ikke
den modstand. Hun mener, der er stor opbakning blandt områdets børnefamilier, men modstand blandt de ældre beboere.
Hun henviser til at området i dag er en opdyrket mark og en hestefold, og
at det gældende plangrundlag siger ekstensivt landbrug – og spørger om
man har tænkt på den overhængende fare for at området bliver indhegnet og fyldt med dyr. Hun ser frem til at få et område til at mødes om
sociale aktiviteter sommer og vinter, og hun finder det interessant at få
et grønt område mere i Gug.

Tages til efterretning
Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 Område med sociale aktiviteter

21

23. februar 2015

Tanja og Torben Hattel
Prins Paris Alle 10
9201 Aalborg SØ

De ser Gug Alper som et værdifuldt grønt område, som bør bevares og
ikke bebygges mere. Området er et stort plus med det åbne landskab,
gravhøjen og de stejle skrænter.
De henviser til, at man med lokalplan 08-065 valgte ikke at bebygge området. De mener, at man bør arbejde på helt at bevare området og gøre
det til rekreativt område med offentlig adgang.

Tages til efterretning

22

23. februar 2015

Birthe Brøndum Mortensen
Ledavej 105
9210 Aalborg SØ

Hun oplyser, at for cirka seks år siden blev der i kommunalplanen lagt op
til, at området (i folkemunde kaldet Holgers Mark) på sigt skal omlægges
til rekreativt område for bydelens beboere. Hun finder det stærkt bekymrende, at en mangemillionær nu kan købe sig til privilegier.
Hun mener, at det vil være et stærkt signal at sende, hvis Byrådet går ind
i sagen. I stedet bør kommunalplanens ambitiøse visioner for arealerne
bestemme fremtiden for Gug Alper. Måske bør kommunen ligefrem opkøbte arealerne og opføre et socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt bylandskab til glæde for flest mennesker i længst tid.

Tages til efterretning

23

24. februar 2015

Bo Bødker Pedersen
Ledavej 15F
9210 Aalborg SØ

Han oplyser, at området allerede fungerer som rekreativt område – ganske vist uden stiforbindelser, hvilket han også har svært ved at se nødvendigheden af.
Han ønsker, at området forbliver uforandret og specielt ikke bebygges.
Dog er han ikke afvisende for, at der laves stier, der vil gøre området
mere tilgængeligt. Han kan ikke se nogen fordele ved projektet. Han kan
se en fordel i at ændre området fra landbrug til offentligt tilgængeligt
rekreativt landskab og naturområde.

Tages til efterretning

24

24. februar 2015

Marianne Jensen

Hun oplyser, at hun som bosiddende i andelsforeningen Gug Alper - og

Tages til efterretning
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Side 8

Nr.

Afsender

Indstilling/svar

mj@vaarst-fjellerad.dk

nærmeste nabo til det omtalte udstykningsprojekt, med stor billigelse vil
give positivt tilsagn til de kommende forandringer.
Projektet er ifølge hende gennemtænkt og sat sammen med stor respekt
for det nuværende grønne område og til gavn for naboerne.
Hun opfordrer til, at konservatismen og generel negativitet ikke må stå i
vejen for et særdeles spændende projekt. Nej-hatten giver ifølge hende
ikke spændende byfornyelse.

25

24. februar 2015

Dorte & Lars Elmegaard
Ledavej 11A,
9210 Aalborg Øst

De oplyser, at de købte deres hus på grund af den skønne natur omkring
Møgelhøj, og de oplever de planlagte aktiviteter som tillidsbrud.
De ønsker at bevare Gug Alper og de omliggende arealers naturkvaliteter
– og ønsker ikke at området bebygges yderligere. Dertil kommer bemærkninger om udvidelsen af Zeusvej, hvor maskiner ”tonsede derud af”
i sommeren 2014 og siden er intet sket. De oplyser at området nu ligger
hen med store jordbunker og store vandpytter, som de mindste børn kan
drukne i.

Tages til efterretning

26

26. februar 2015

Vibeke Volf og Finn Boëtius
På vegne af beboere Ledavej 99

De ønsker ikke planerne gennemført. De indleder med at sige, at kommunen burde have oplyst, at der allerede forelægger et ret detaljeret
udkast til lokalplan fra november 2014, og der er tale om skindebat.
De ønsker at kommunen fastholder den gældende kommuneplan, hvoraf
det fremgår, at området skal forblive som natur og rekreativt område. De
ønsker, at området fortsat ikke bebygges.
De mener, at argumentet om byfortætning er absurd, når projektet indebærer inddragelse af landzonejord til meget få boliger.
De ser ingen fordele ved projektet. Husene på den nordlige del kommer
til at tage udsyn ud over landskabet mod øst – og er ikke i overensstemmelse med lovgivningen om fortidsminder, hvis ud-/indsyn skal beskyttes. Husene mod nord kommer til at ligge lavt med dårlige udsigtsforhold
mod syd og vest og er dårligt beskyttede mod indkig fra nabobebyggelsen. De vil også fjerne store dele af udsigten fra husene på Ledavej. De
mener adgangen for offentligheden reduceres med projektet. Vejadgangen til området er problematisk. Vejanlæg langs skel til boligerne på Ledavej er en risiko for legende børn.

Tages til efterretning

27

26. februar 2015

Henrik Birk
Poseidonvej 35
9210 Aalborg SØ

Han oplyser, at han efter at have læst avisen vedr. Gug Borgerforenings
ensidige holdning til de nye planer for Gug Alper, gerne vil sige, at han
bestemt ikke er enig.

Tages til efterretning
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Nr.

28

29

30

Afsender

26. februar 2015

26. februar 2015

26. februar 2015

Troels Dissing og Berit Fabricius
Heravej 12
9210 Aalborg SØ

Kim Jensen
Ledavej 19 A
9210 Aalborg SØ

Eigil Marcussen
Ledavej 21 C
9210 Aalborg SØ

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Indstilling/svar
Han oplyser, at han er kasserer i grundejerforeningen, og at bestyrelsen
her har udtrykt stor begejstring for planen.
Han mener, planen gør meget for at udnytte området på en mild og grøn
måde og samtidigt stiller et stort areal offentligt til rådighed. Planen vil
være med til at knytte hele Gug sammen via stier. Han finder bebyggelsesprocenten OK, da han frygter at hele området bliver plastret til med
boliger. Han mener planen vil betyde et løft for Gug.

planlægning:

De støtter op om planerne. De fremhæver, at området i dag er grønt,
men ikke er et område man kan bruge.
De sender forslag om etablering af udendørs fitness redskaber, shelter og
bålplads og stier, der forbinder Prins Paris Alle og Ledavej.

Tages til efterretning

Han fremhæver, at området er vigtigt for Gug på flere måder. Gug Alper
giver Gug karakter og er et uspoleret åndehul for bydelen. Det uspolerede grønne område kan være med til at opveje de store trafikale anlæg.
Han spørger til, hvorfor der er udlagt så store områder til bebyggelse,
hvis der kun skal opføres 10 boliger?
Han opfordrer til, at der bygges i en etage tilpasset terrænet, at alle boligerne samles – fx ved det sydlige byggefelt ved Kronosvej, etabler udendørs fitness redskaber, shelter og bålplads og stier, byg klyngehuse som
sokkelgrunde, så området ikke privatiseres med hegn, frihold den grønne
kile for en tværgående vej og lad bofællesskabet (med deres læhegn)
blive liggende uden tilstødende bebyggelse.
Han oplyser, at busgaden hindrer gennemkørende trafik, hvilket er vigtig,
da en skolevej krydser den, og den nedsætter trafikbelastningen af Ledavej. Ved byfortætning bør natur respekteres og ny bebyggelse samles.
Han mener, at ønsket om en udsigtsvilla i Gug kan indfries på andre måder uden skade på natur, landskab og naboers kommende udsigt til et
stor og høj betonmur.

Tages til efterretning

Han ønsker ikke området bebygget, men ønsker det bevaret som naturområde ligesom f.eks. Golfparken. Han ser ingen fordel ved ændringerne.
Han mener, at hvis ”Villa Gug” bliver 6 meter højt og 40 meter langt, vil
det betyde en væsentlig gene for de beboere, hvis huse og have grænser

Tages til efterretning

 Bebyggelsesprocent OK –
området skal ikke plastres
til i boliger

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 Etablering af udendørs fitness redskaber, shelter og
bålplads og stier

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 Samle boligerne i området
mod syd ved Kronosvej
 Byg i en etage tilpasset
 Lav udendørs fitness redskaber, shelter og bålplads
og stier
 By klyngehus som sokkelgrunde for at undgå hegn
 Frihold kile for tværgående
veje.

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
Side 10

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
op til området mod øst og nordøst, især husene på Ledavej Syd. Et så højt
byggeri vil betyde en væsentlig forringelse af udsigten.
De 5 villaer i det nordøstlige hjørne af grunden indebærer en stor risiko
for, at husene og haverne kommer til at ligge i skygge. Han mener, området skal forblive landzone. Men bliver det alligevel til noget, bør ”Villa
Gug” placeres længere mod syd, og de 5 villaer i det nordøstlige hjørne
bør flyttes længere mod vest, så de ikke generer nogen.
Han spørger også til, om man har taget jordprøver, da at han har fået
oplyst at hans baghave har været opfyldningsplads.

 Undersøger om ændret
placeringer af Villa og de 5
villaer mod nordøst kan
flyttes

31

27. februar 2015

Pia og Keld Stokkendal
Ledavej 33
9210 Aalborg SØ

De oplyser, at de i forbindelse med køb af grund er blevet oplyst, at området ikke ville blive bebygget.
De ønsker at bevare Gug Alper og de omliggende arealers naturkvaliteter
og ønsker således IKKE at området bebygges yderligere. De synes ikke, at
så stort byggeri (750 m2) vil passe ind i områdets øvrige byggeri.

Tages til efterretning

32

27. februar 2015

Ninna og Søren Holm-Rasmussen
Prins Paris Alle 13
9210 Aalborg SØ

De udtrykker begejstring for planerne for Gug Alper. De skriver, at det er
et fantastisk projekt, og en kæmpe gave til Aalborg og specielt Gug.
De oplyser, at der i forvejen er meget store fællesarealer i forbindelse
med deres boliger og kan kun se at det vil løfte området yderligere i kvalitet.

Tages til efterretning

33

27. februar 2015

Søren D. Parrot
info@solo-ark.dk

Han støtter 100 % projektet. Han mener, at Mads Peter Veibys villa er en
perle indenfor Dansk Design, og det vil løfte GUG på verdenskortet.
Han refererer til Søfartsmuseet i Helsingør, der var præget af modstand
fra masserne, og nu er for 12. gang været i et arkitekturtidsskrift, og nu
indstillet til Mies Van Der Rohe prisen. Han refererer også til, at flere af
hans venner i Gug er begejstret for projektet. Han mener, at det vil være
trist, hvis kommunen bremser projektet, som det præsenteres eller lader
sig presse af den desværre til stadighed, misundelses-præget modstand.

Tages til efterretning

34

27. februar 2015

Lone Zebis
lonezebis@gmail.com

Hun synes projektet er en god idé. Hun oplyser, at når hendes dreng skal
med bussen fra skole, skal han gå over marken op langs stødhegnet for at
komme hjem på deres adresse på Prins Paris Alle. Derfor vil hun gerne se,
at projektet bliver til noget, for så bliver der anlagt stier, så han kan gå
trygt hjem fra bussen!

Tages til efterretning

35

27. februar 2015

Peter Frederiksen
peter.frederiksen@hotmail.com

Han mener, at det nye projektforslag i Gug Alper er et godt forslag, der
udnytter området, så alle kan få nytte heraf.

Tages til efterretning

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Side 11

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
Han mener, at forslaget også medvirker til, at Gug bliver forbundet bedre
med naturen, end tilfældet er i dag. Borgerne vil kunne færdes i området,
hvilket man ikke kan, hvis det blot er marker. Der kommer byfortætning
frem for byspredning.

36

27. februar 2015

Mette Jensen
mettejensen76@gmail.com

Hun er ved at se på bolig i Gug og kan ikke se, hvordan man kan være
imod planerne for det grønne område i Gug. Hun kan ikke forstå, at nogen kan være i mod at etablere bedre stier og områder i det område. I
dag er det mere eller mindre bare en rodet mark.

Tages til efterretning

37

27. februar 2015

Knud
knudjnsn6@gmail.com

Han nævner, at så snart der er penge på spil, så sælger Aalborg Kommune hvad der er at sælge. Han nævner, at Aalborg Kommune ikke tåler
grønne områder, især ikke når der kan "laves" penge.

Tages til efterretning

38

1. marts 2015

Julie Tokkesdal Bak og Peter Selch
Bak
Ledavej 83
9210 Aalborg SØ

De mener, at der forsvinder en af de få grønne oaser, hvis planerne realiseres. De ønsker at bevare Gug Alper og de omliggende arealer. De synes
ikke, at et garagemonument (7-800 m2 for Villa Gug og 40 m facade) vil
passe ind i områdets øvrige byggeri, som består af almindelige parcelhuse, rækkehuse og lejeboliger.

Tages til efterretning

39

2. marts 2015

Marian og Jahn Hartmann Jensen De mener, at hele området vil blive ødelagt med gennemførelsen af Villa Tages til efterretning
Ledavej 13 a
Gug. De synes ikke at et så stort byggeri passer ind i området.
9210 Aalborg SØ
De ønsker at bevare Gug Alper og de omliggende arealers naturkvaliteter.

40

2. marts 2015

Liselotte Dahl Andersen
liselottea@gvdnet.dk

Hun gør indsigelse mod de nye planer. Hun mener området omkring
blandt andet Ledavej er kendetegnet ved nære naturkvaliteter, som er til
stor glæde for undertegnede, og det vil efter hendes mening bliver ødelagt ved bebyggelse af området. Hun nævner også, at Zeusvej vil medføre
en del øget trafik tæt forbi Ledavej. Yderligere byggeri vil give endnu mere trafik i området. Hun ser ingen fordele ved mere byggeri – derimod en
række ulemper.

41

2. marts 2015

Jørgen Bønsdorff
Mågevej 1
9000 Aalborg

Han synes, at det et super initiativ for området. Det dejlige stisystem har Tages til efterretning
altid manglet forbindelse til det ydre Gug og området kan som foreslået
blive super ideelt for børnene i området.
Det ligner noget som let kan blive betragtet som en arkitektonisk perle og
vil pryde området og være med til at sætte Aalborg på verdenskortet.

42

2. marts 2015

Henning og Jytte Johansen
Ledavej 13 d
9210 Aalborg SØ

De oplyser, at Gug Alper er deres faste bastion af fri luft og højt til himmel.
De finder det forfærdelig deprimerende, at deres åndehul og fri udsigt,

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Tages til efterretning

Tages til efterretning

Side 12

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
skal ødelægges af en 6 meter højt og 40 meter bred kolos, og nu 12 andre store villaer.
De kan ikke gå ind for denne plan og må så bare håbe, at Aalborg byråd
vil bibeholde områdets status som rekreativt område, der ikke bebygges.

43

2. marts 2015

Camilla Signe Haldbo Hansen
Ledavej 93
9210 Aalborg SØ

Hun skriver, at der var mange gode grunde til at vælge Gug, da hun købte
hus, men en af årsagerne var blandt andet naturen i baghaven. Med natur mener hun et stort grønt område uden bebyggelse. Det er vel et af de
sidste steder i Aalborg, hvor man finder noget sådant.
Med planerne falder idéen om et grønt område kraftigt til jorden efter
hendes mening.
Hun støtter idéen om, at området kan gøres mere tilgængeligt i forhold
til at kunne færdes på stedet, men skal området være for alle, så lad os i
fællesskab arbejde ud fra det.

Tages til efterretning

Jørn Christensen
Ledavej 29
9210 Aalborg SØ
Hanne Aaen Ørnbøl
Ledavej 13 F
9210 Aalborg SØ

Han kan ikke gå ind for planen i Gug Alper. Han ønsker at beholde det
dejlige naturområde. I øvrigt syntes han ikke, at et så stort byggeri vil
passe ind i området, sådan et byggeri vil skæmme i landskabet.
Hun oplever, at hvis de planlagte aktiviteter i forbindelse med Villa Gug
gennemføres, er det som et tillidsbrud. Hele området bliver ødelagt.
Ifølge hende har stedet den skønne udsigt til den grønne kile og som
ejendomshandleren sagde, var tinglyst som grønt område.

Tages til efterretning

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 Området gøres mere tilgængeligt at færdes i

44

2. marts 2015

45

2. marts 2015

46

2. marts 2015

Per Ørnbøl
Ledavej 13F
9210 Aalborg SØ

Han mener, at det er under al kritik, at man vil ændre planerne for Gug
Alper. Hele området bliver ødelagt, så han kan ikke gå ind for ændringen.
I hverdagen nyder han meget at gå ture omkring og i området, der byder
på dejlige marker med dejlige valmuer og et rigt dyreliv. Alt dette kan de
se fra alle vinduer i deres hus.
Han mener også, at de betaler en herlighedsværdi i ejendomsskat, som
må bortfalde, hvis man tilsidesætter planloven for området.
Udover de snart får åbnet den nye Zeusvej til Egnsplanvejen, vil planen
også give mere trafik.

Tages til efterretning

47

2. marts 2015

Karin Haugaard og Peter Søgård
Ledavej 97
9210 Aalborg

De ønsker, at området omkring Gug Alper bevares som rekreativt område.
Hun sidder mange timer hver dag på sit arbejdsværelse, der har en fantastisk udsigt ud over Gug Alper. Herfra følger hun årstidernes skiften i

Tages til efterretning

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Tages til efterretning

Side 13

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
naturen – mørke, lys, grønt, høst og nypløjede marker. Men hun sidder
også og følger med i, hvor mange af Gugs beboere, der bruger alperne.
Hun mener, at der er rigtig mange andre byggegrunde i Gug, der sikkert
også kan rumme et kæmpe stort enmands-betonmonument.

48

2. marts 2015

Karina Bønsdorff Routhe
Poseidonvej

49

2. marts 2015

Marianne og Thomas V. Johansen De nævner, at adgangen til den skønne natur ved og omkring Gug alper,
Tages til efterretning
Ledavej 71
Møgelhøj og de grønne kiler i området var en af rsagerne l, at de købte
Idéer/ønsker til den videre
9210 Aalborg SØ
hus p edavej e ønsker at omr det skal forblive naturomr de og rekreplanlægning:
a vt omr de uden mulighed for bebyggelse.
De ønsker at bevare Gug Alper og de omliggende arealers naturkvaliteter.  Området skal bruges til rekreativt område og fritidsDer er gennem de seneste år blevet udlagt flere områder til bebyggelse i
formål
Gugområdet med ledige grunde, hvor det må være muligt at placere et

Etabler hundeskov, bålprojekt som "Villa Gug".
plads, shelters, naturlegeOmrådet bør i stedet bruges til rekreativt naturområde, med vægt på
plads, naturfitness, skibakfriluftsliv i det bynære miljø: Fx. heste, kvæg som i Lundby Krat, hundeke, udeskole, gåtur med
skov, bålplads, shelterplads, naturlegeplads, naturfitness, skibakke,
udsigtsbænke m.m.
udeskole, gåtur med udsigtsbænke, info-standere m.m.

50

2. marts 2015

Katrine Schumann og
John René Møller
Ledavej 75
9210 Aalborg SØ

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Hun håber, at Mads får gennemført sit projekt med udvikling af området
blandt andet med gangstier, som forbinder Gug noget bedre end i dag.
Hun nævner, at hun er noget overrasket over at deres borgerforening,
gør så meget for at spænde ben for projektet, og hun opfordrer til at lade
Janteloven ligge og byde de folk velkommen, som vil og allerede gør en
forskel.

Hun har boet i Gug i 19 år og i al den tid har de naturmæssige og rekreative herlighedsværdier været under pres. Hun er bekymret for, at områdets unikke værdi bliver undermineret af en ændring i kommuneplanen.
Hun mener, at de 13 villaer, der ønskes på Gug Alper, passende kunne
bygges i det allerede byplanlagte areal blot 1 km længere mod sydøst.
Gug Alper skal sikres som Gugs naturmæssige åndehul i en bydel, der
vokser og vil blive ved at vokse.
Allerhelst så hun området som egentligt rekreativt naturområde med
arealer, der giver bydelens borgere stor rekreativ værdi, som de alle pt.
må transportere dem andre steder hen i kommunen for at benytte: hundeskov, hestefold, naturlegeplads, naturfitness-område, motionsstier,
shelter og bålplads. Alternativ fastholdt som landbrugsområde.

Tages til efterretning

Tages til efterretning

Side 14

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
Hun mener, at det vil være helt uopretteligt at ændre området til bebygget område med vejføring, der for altid vil ændre landskabets karakter af
at færdes ”I byen – p landet”
Med hensyn til særlige forhold, der bør tages hensyn til nævner hun, at
hvis der her forstås bebyggelse af området, så betegner hun det som en
hyklerisk skinmanøvre at holde fordebat. Hvis der derimod menes fastholdelse til grønt omr de, er de ”særlige hensyn” i høj grad er, at følge og
anvende Aalborgs Kommunes forskellige og tværgående strategier for,
hvordan naturen kan skabe gode rammer for borgerne: Blå og Grønne
Kiler, Fysisk Vision 2025, Sundhedspolitikken, Skole- og uddannelsespolitikken.

51

2. marts 2015

52

2. marts 2015

Miljø og Energiforvaltningen
Peter Højbjerg
Jeppe Emmersen på vegne af
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Kronos

Miljø- og Energiforvaltningen ikke har bemærkninger til fordebatten.

Tages til efterretning

De undrer sig over, at kommunen inddrager et område som i kommuneplanen er udlagt til rekreativt område. De referer til kommuneplanens
bestemmelser.

Tages til efterretning

De undrer sig også over, at man kun lægger op til debat om en del af det
rekreative område – hvilket de kalder en slags salamiplanlægning.
De mener, at den skitserede bebyggelse vil ændre områdets karakter
ganske radikalt fra naturområde til et mere almindeligt parcelhuskvarter
på store grunde med et enkelt voldsomt stort parcelhus. En ændring, der
ifølge dem, vil få Møgelhøj til at ligne en bunke overskudsjord.
De ønsker området fastholdt til rekreativt område, men ser ger det bliver
mere tilgængeligt og anvendeligt. De ønsker et stisystem, der kobler det
ældre Gug med den grønne kile og universitetsområdet mod øst.
53

54

3. marts 2015

3. marts 2015

Hasse Vidmar
Ledavej 11C
9210 Aalborg SØ

Han gør indsigelse mod "Boliger og rekreativt område i Gug Alper", da
han ikke synes, at et så stort byggeri passer ind i områdets øvrige byggeri.

Gug Borgerforening
Ved formand Bruno Schnoor

De fremsender bemærkninger om at brevet om fordebat er udsendt til
for få. Det anser borgerforeningen for en helt uacceptabel undladelse
med henvisning til, at området er udlagt som rekreativt område for alle
bydelens borgere.
Borgerforeningen ønsker områdets nuværende status bibeholdt. De øn-

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Tages til efterretning

Han ønsker at bevare Gug Alpers naturkvalitet.
Tages til efterretning
Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 Busslusen mellem LandlystSide 15

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
sker ikke området bebygget, hverken helt eller delvist. Borgerforeningen
ser gerne, at Aalborg Kommune på sigt erhverver arealet og etablerer
stiforbindelser igennem området.
Såfremt Aalborg Kommune imod forventning beslutter at frigive området
til bebyggelse, vil Gug Borgerforening under alle forhold fremsætte krav
om, at busslusen mellem Landlystvej og Ledavej bevares i sin nuværende
udstrækning for ikke at øge trafikken yderligere på især boligvejene Landlystvej og Solhøjsvej.

vej og Ledavej bevares

55

3. marts 2015

Kirsten og Peter Christensen
Ledavej 21D
9210 Aalborg SØ

De ønsker, at man principielt altid lader demokratiet råde og ikke lader
en enkelt mands ønsker få forret for mange andre borgeres ønsker. De
mener, at mange borgere i Gug har glæde af den grønne kile og det uberørte område, som giver en ro i et hektisk liv. De har stier og bebyggelse
nok – de har brug for grønne områder og gerne flere af dem.
De mener, at med et gigantisk hus og 12 store villaer som helhed vil
skæmme området, og det passer ikke ind i områdets øvrige bebyggelser.
De gør opmærksom på, at når der arbejdes på en adgang fra busvejen, vil
den skære to stier, hvoraf den ene er en skolesti. Er børnenes sikkerhed
nu på spil?
De mener, at der er overvældende modstand mod projektet i Gug. De
henviser til generalforsamlingen i Gug Borgerforening, hvor 5 ud af 8
grundejerforeninger, der ligger tæt på Møgelhøj, enstemmigt taget afstand fra projektet. Som nabo er de også ked af, at Gug Alper bliver bebygget. Særlig slemt er det foreslåede projekt, fordi det fra deres hus vil
blive udsigten til en mur der er 30-40 meter lang og 6 meter høj, der vil
afløse udsigten til heste og uberørt natur.

Tages til efterretning

56

3. marts 2015

Regitze Larsen
Ledavej 17C
9210 Aalborg SØ

Hun oplyser, at rækkehusene på Ledavej, i sin tid blev solgt bl.a. i kraft af
stor herlighedsværdi i form af en storslået udsigt og relativt uberørt natur
i den ene og den anden retning. Hun mener, at disse herlighedsværdier
gennem årene er blevet kraftigt barberet. Hun henviser til forsvundne
skoveområder.
Hun gør indsigelse mod, at man nu fjerner den tilbageværende udsigt
mod vest. Og hun i stedet får en mastodontisk hvid mur uden formildende træk. Hun mener, at planerne vil forringe deres huses værdi betragteligt ved at fratage dem den sidste rest af udsigt og ville være en daglig
kilde til frustration.

Tages til efterretning

Opsamling på fordebat for Gug Alper
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57

3. marts 2015

John Morsby
Ledavej 17C
9210 Aalborg SØ

Han havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig en så kategorisk ændring af kommuneplanrammerne, som opførelsen af Villa Gug. Han mener at villaen vil blive en hvid kolos placeret højt og midt i det landskab,
som for alt i verden bør bevares.
Han håber at Aalborg kommunes politikere har andre og mere bæredygtige idéer om fremtidens udvikling.

58

3. marts 2015

Mads Stenstrup
Nørholm Bygade 58A
Nørholm

På baggrund af Nordjyskes omtale af Mads Peter Veibys boligprojekt i
Tages til efterretning
Gug Alper synes han, at det er et rigtigt flot og gennemtænkt projekt. Et
projekt med arkitektonisk værdi, som samtidig i høj grad ser ud til at spille godt sammen med naturen deroppe.
Samtidig synes han også, at de løfter om nænsomt forbedret stisystem og
adgang for andre tæller klart til fordel for projektet.
Han skriver, at han håber at det realiseres. Projektet er ikke alene til fordel for Veiby, hans familie og de øvrige kommende beboere deroppe. Det
er i hans øjne til fordel for naboerne, resten af Gug og Aalborg, som en
form for attraktion af internationalt format.

59

3. marts 2015

Rikke Kjeldskov på vegne af
Formand for Andelsboligforeningen A/B Møgelhøj

De forstår ikke, at dette rekreative område skal delvist inddrages og anvendes til boligformål. Gug Alper er ifølge dem et af de få grønne områder i Gug, og de ser nogle gode muligheder for at anvende området som
rekreativt område til gavn for hele byen.
De foreslår, at det rekreative område i kommuneplanen ”4.3.R6 Gug Alper” fastholdes som naturområde, og at området åbnes op og der bliver
anlagt stier, som er foreneligt med den eksisterende natur, at der etableres oplysningstavler om botanik, landskab, fortidsminder m.v. og at der
etableres aktiviteter til gavn for både børn og voksne.
De ønsker at eksisterende busvej bibeholdes.

Tages til efterretning

Han har hørt, at kommunen søger meninger fra Gug-borgere angående
det Bjarke Ingels-tegnede projekt, som Mads Peter Veiby har sat i værk i
Gug Alper. Han mener at dette projekt kun kan blive en fordel for lokalområdet. Projektet vil sætte prikken over i'et for et flot tænkt område
omkring Gug Alper, som Aalborg Kommune jo selv har sat gang i med
udstykninger omkring først Prins Paris Allé og sidenhen Kassandravej og

Tages til efterretning

60

3. marts 2015

Nicholas Wichmann
Lykkegårdsvej 6
9210 Aalborg SØ

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Tages til efterretning

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 I det rekreative område
anlægges stier
 der etableres oplysningstavler om botanik, landskab, fortidsminder m.v.
 at der laves aktiviteter for
børn og voksne
 at eksisterende busvej bibeholdes

Side 17

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
Ikarosvej.
At det er en internationalt anerkendt arkitekt som Bjarke Ingels, bør også
veje meget tungt. De tegninger, som han har set, er enormt flotte og
æstetiske.

61

3. marts 2015

Pia Lindbergh og Mads Mark
Ledavej 15B
9210 Aalborg SØ

De står ganske uforstående over for, at Aalborg Kommune foreslår at
inddrage en del af det rekreative område ”4.3.R6 Gug Alper” i byudviklingen. De ønsker området fastholdt til rekreativt område.
De mener, at det rekreative område er en stor kvalitet for bydelen. Området har brug for naturen og åndehuller, hvor der er tid til afslapning,
motion, leg eller blot at gå en dejlig tur – evt. med hunden.
De vil gerne fastholde synet af en blomstrende mark og oplevelsen af
højt til himlen. Denne oplevelse mener de forsvinder med Villa Gug placeret på det højeste punkt. Set fra helikopter syn tager det sig muligvis
pænt nok ud, men for den gående Gug-borger vil man opleve et betonmonument.
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3. marts 2015

Henrik Søndergaard på vegne af
Grundejerforeningen Aresvej

Grundejerforeningen Aresvej – som har hjemhørende ca. 300-400 meter Tages til efterretning
fra det omhandlede areal, og som er medlem af den overordnede grundIdéer/ønsker til den videre
ejerforening, deler ikke Gug Borgerforenings anførte bemærkninger.
planlægning:
De er også bekendt med, at andre grundejerforeninger i området ikke
 tilgængelighed til området
føler, at brevet repræsenterer deres holdning til projektet.
 stier i området
Grundejerforeningen Aresvej er tilhænger af det præsenterede projekt.
 offentlig afgang til skibakke
De finder, at projektet vil være med til at åbne op for et område, som i
dag er lukket.
De minder om, at området i dag er privatejet og allerede af den grund
ikke i traditionel forstand kan benyttes af borgere i Gug. Der er ingen
stier på arealet, ingen oplagte anvendelsesmuligheder - og det er deres
oplevelse, at arealet stort set ikke benyttes.
En undtagelse er den sydvendte ”skibakke”, - men således som projektet
er præsenteret for os, vil skibakken fortsat være offentlig tilgængelig - i
fremtiden endda med bedre stiadgange.
For beboere i ”deres” ende af Gug, vil projektet derfor alt andet lige betyde udvidede benyttelsesmuligheder, og at et ”utilgængeligt” areal gøres tilgængeligt for områdets beboere.
I tillæg til ovenstående vil projektet være et arkitektonisk løft til hele Gug,

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Tages til efterretning

Side 18

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
- og de h ber at kommunen ”griber” denne unikke mulighed
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3. marts 2015

Anne Marie Steffensen og Christen Jensen på vegne af
Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg (DN)

Opsamling på fordebat for Gug Alper

DN sender bemærkninger om, at lokalplanudkastet er direkte i strid med
kommuneplanen. Et større grønt areal, udlagt i tide ved starten af byudviklingen i Gug til fremtidig rekreativt område for hele bydelen, bliver
reduceret væsentligt.
De mener ikke byfortætning må ske på bekostning af arealer udlagt til
grønne kiler eller med park eller natur i byen. Dispensationer fra naturbeskyttelsesloven bør ikke gives med mindre der er tungtvejende grunde
af hensyn til almenvellet.
Kommunen skal være opmærksom på overpløjede gravhøje. Der er registreret to overpløjede gravhøje på arealet. DN efterlyser en vurdering af,
om den nordligste del af det eksisterende overdrev måske også er en
gravhøj.
Der er også § 3 beskyttet overdrev. I projektet er fremsat forslag om et
vejforløb gennem dette overdrev, og udlæg af en meget stor byggegrund
på 8.000 m2 med tilkørselsvej, placeret lige op ad og delvis i § 3- overdrevet. De gør opmærksom på, at en dispensation fra § 3 til at nedlægge et §
3-overdrevsareal skal begrundes, og det er kun hensyn til almenvellet,
der kan være tungtvejende grund. Begrundelsen i dette projekt mener de
kun er privatøkonomiske interesser.
DN mener, at Møgelhøj er en særdeles smukt beliggende gravhøj med
beskyttelseslinje. Der bør derfor ikke dispenseres fra gældende afstandskrav i forbindelse med et påtænkt vejanlæg.
DN ser med bekymring på fremtiden for StorAalborg's grønne oaser og
kiler, hvis kommunens "fortætningspolitik" kan beskrives, som det er
gjort i startredegørelsen for Gug Alper:
"Der lægges op til, at der kan arbejdes på at skabe muligheder for randbebyggelse i Gug Alper, som ikke tilsidesætter de grønne interesser, men
derimod understreger og styrker dem."
De har svært ved at se, hvordan de grønne interesser understreges og
styrkes i dette forslag, når der sker så markante indskrænkninger af det
frie grønne areal og af kvaliteten af udsigterne.
Og så er der jo ikke kun tale om bebyggelse i randen, idet det meget store private villabyggeri (Villa Gug) ønskes placeret fritliggende midt i området. DN mener ikke, denne udstykning kan begrundes med at villaen er

Tages til efterretning
Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 der i overpløjede gravhøje,
§ 3 beskyttelse, beskyttelseslinjer og grønne kiler,
som der skal tages hensyn
til.

Side 19

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
tegnet af en kendt arkitekt.

64

3. marts 2015

108

9. marts 2015

65

3. marts 2 015

66

3. marts 2 015

Dorte & Søren Larsen
Ledavej 27
9210 Aalborg SØ

Jacob Christensen
Prins Paris Alle 19
9210 Aalborg SØ

Helle og Flemming Vinther Sørensen
fls@edc.dk

Opsamling på fordebat for Gug Alper

De vil som naboer gerne beholde området som det er. De mener området har stor værdi, og at området ligger som et stykke uspoleret natur.
Det er ikke vigtigt for dem at få skabt adgang til området.
Området har stor værdi for udsigten fra boligområdet på Ledavej, og det
bruges til daglige traveture. De vedlægger et foto indtegnet Villa Gug, der
viser, hvordan villaen ifølge dem fratager herlighedsværdier fra de øvrige
bebyggelser.
De er uforstående overfor, at en erhvervsmand kan få tilsidesat interesserne fra beboerne i området. De ønsker ikke udarbejdet en ny lokalplan
for området.

Tages til efterretning

Har sendt begæring om aktindsigt.

P&U har fremsent sagens
akter

Han vil gerne give hans fulde opbakning til projektet på Gug Alper.
Han mener, at det er på tide, at Gug bindes bedre sammen med de nyere
udstykninger. I stedet for at det er opdelt af en kedelig mark.
Det vil være et stort aktiv for dem, at de kan benytte stierne i området.
Det vil give dem betydelig nemmere adgang til offentlig transport og
forbedre Gugs i forvejen kendte stisystem.
Kommunen har i hans øjne lagt op til et fornuftigt og lavt antal grunde,
som giver god plads til rekreativt område og stier til gavn for hele Gug.

Tages til efterretning

De opfordrer til, at man fra kommunens side undlader at give tilladelse til
det planlagte byggeri på toppen af Gug. De synes, det må være vigtigt, at
bevare de få grønne områder de har, og specielt dette område som har
stor rekreativ værdi, specielt for bydelens børn og unge, der bruger området både sommer og vinter.
De har stor forståelse for, at en privat grundejer ønsker at kapitalisere sin
jord, men de vil henstille til kommunen, at såfremt man ønsker arealet
bebygget, forsøger at finde et projekt, der vil være til glæde for flere borgere, frem for en enkeltperson der gerne vil betale for sin ”egen private
bjergtop”
De skriver, at man evt. skal bygge et hospice eller noget andet tilsvarende, der kan give glæde til andre end en enkelt velhaver og samtidig give

Tages til efterretning

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 adgang til området

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 bedre sammenbinding af
Gug

Side 20

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
jordejeren mulighed for at få betaling for sin jord.
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3. marts 2 015

Niels-Erik Skjøtt
Prins Paris Alle 9
9210 Aalborg SØ

Han mener, at planer om at omdanne markerne ved Gug alper til stier og
boligområde er en god løsning. Det vil være godt for området og den
videre udvikling af byen og bydelen.

Tages til efterretning

68

3. marts 2 015

Mikkel Dalgaard Jensen og Camilla Kristensen
Ledavej 17A
9210 Aalborg SØ

De gør indsigelse mod planerne for Gug Alper.
De åbne vidder og den skønne natur ved og omkring Møgelhøj var en af
hovedårsagerne til, at de købte hus på Ledavej. At man påtænker at ændre i den nuværende kommuneplan, som netop har til formål at bevare
denne landzone som rekreativt område, oplever de derfor som et tillidsbrud.
De ønsker at beholde området som det er, så de stadig ugeneret kan
nyde roen og den skønne natur. De beder derfor om, at området bevares
ubebygget.

Tages til efterretning

69

3. marts 2015

Birgitte og Lars Steen Nielsen
Kronosvej 77
9210 Aalborg SØ

De ønsker ikke bebyggelse af nogen form i Gug Alper. De ønsker derimod
at fastholde og helst styrke den rekreative værdi som området har som
ubebygget grønt areal.
De ser gerne, at Aalborg kommune erhverver sig Gug Alper og etablerer
stier, så området bliver mere tilgængeligt. Såfremt dette ikke er muligt,
ønsker de området bibeholdt i sin nuværende form.

Tages til efterretning

70

3. marts 2015

Brian Sørensen, Gitte Wilsen
Sørensen og Camilla Wilsen Sørensen
Ledavej 17 B
9210 Aalborg SØ

Da der i forvejen i Gug er begrænset adgang til natur og ubeboede områder, vil det være ærgerligt at gennemføre bebyggelsen af Villa Gug.
Da de flyttede ind på Ledavej i 1987, vægtede de meget, at der var naturskønne arealer, som kunne benyttes af vejens beboere. Vælger kommunen derfor at godkende Villa Gug, vil de føle sig ført bag lyset.
Desuden mener de, at er der i forvejen er mange ejendomme/grunde,
som er til salg i Gug med en smuk udsigt, så de ser ingen grund til at ødelægge marken af med et arkitektdesignet hus, som i øvrigt på ingen måde
vil passe ind i områdets øvrige bebyggelsesstruktur.
De ser ingen fordele ved Villa Gug, men oplever en masse ulemper i form
af områdets nuværende tilstand, hvor hestene græsser og dyrelivet trives, vil blive ødelagt.
Grundet ovenstående argumenter ønsker de ikke en gennemførelse af
Villa Gug.

Tages til efterretning

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Side 21

Nr.
71

72

Afsender
3. marts 2015

3. marts 2015

Heidi Wierdsma
Vissehøj 44
9210 Aalborg SØ

Charlotte og Andreas Wøhlk,
Ledavej 13 b,
9210 Aalborg SØ

Indstilling/svar
Hun bor i Visse med udsigt mod selvsamme jordstykke. Hun har brugt
området til gåture, løb, hendes børn har leget der. Hun mener, at området er ved at være bygget helt sammen med Sdr. Tranders og universitetet. Både veje og cykelstier forbinder nu Gug med Gigantium, Sdr. Tranders og universitetet. Den nye Egnsplanvej og det nye sygehus. Alle disse
initiativer vidner om, at Gug ligger lige midt i smørhullet af den rivende
udvikling i Aalborg Kommune.
Området har måske noget af den bedste udsigt i området og som tidligere nabo har de altid snakket om, at det var præcis der, man skulle have
råd til at bygge hus. Og som hele området er blevet udbygget ville man
være godt dum, hvis man ikke vidste, at det en dag ville blive virkelighed.
Hun har personligt været bange for, hvad der ville blive bygget. I hendes
øjne vil det være ærgerligt at bygge alment boligbyggeri eller at der blev
bygget en ny Gug Skole eller en anden institution, der ville lukke området. Projektet indeholdende villa Gug - mener hun - er en helt unik og
æstetisk genial løsning.
Hun mener, løsningen stemmer godt overens med nærområdet og vil
blive et flot pejlemærke for bydelen. Det er så tydeligt, at familien bor i
området i forvejen, og de ønsker at bidrage til at området bliver mere
tilgængeligt for de lokale end det rent faktisk tidligere har været.
Der er tænkt på lys på kælkebakken, der er klausuler for hvor høje hække
der må være omkring husene. Hun er meget imponeret af, at ansøgeren
har været så åben i sin dialog og har ønsket at deltage på alle de møder,
hvor de har fundet det nødvendigt.
Hun håber, at udvalget kan se perspektivet og det positive aspekt i projektet og ligeledes at det vil få en positiv betydning både for Gug og for
de borgere der bor i nærheden.

Tages til efterretning

De gør indsigelse mod planen om bebyggelse af deres alles grønne oase i
Gug Alper. Som borger i Gug er det beskæmmende at tænke på, at man
går med planer om at realisere Mads Veibys planer.

Tages til efterretning

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 ønsker få boliger – ikke et
tilplastret boligområde eller
institution
 lys på kælkebakken

De mener, at en kommune, der går ind for bæredygtig udvikling er ved at
glemme, at planlægning skal være til alles bedste og ikke kun et sted for
rigmænd. Samtidig ødelægger man den vedtagne lokalplan, hvilket ikke
svarer til den vedtagne beslutning om en grøn oase for os alle, vedtaget i
2006.
Opsamling på fordebat for Gug Alper

Side 22

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
De ønsker at beholde deres bydel, som den er planlagt nu, det kan også
kun være et plus ved den øvrige for længst vedtagne planlægning af kvarteret mod det nye supersygehus. Og tiltrække nytilflytterne til Gug i de
nye udstykninger, hvis der er et grønt område.
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3. marts 2015

Tommy Westergaard
Lone Westergaard
Ledavej 13 C
9210 Aalborg SØ

Alt omkring dem var landzone - kridtgrav - marker og masser af grønt, da Tages til efterretning
de flyttede til Gug i 1984. Stille og roligt er der blevet ændret på disse
Idéer/ønsker til den videre
forhold, helt naturligt når man tænker på, at de har boet det samme sted
planlægning:
nu i 30 år.
 skabe grønne lommer, hvor
Udvikling kan og skal ikke holdes tilbage. De mener også, at det er vigtigt
børn kan lege og opleve naat sige, at det der gør Gug til noget specielt, er de grønne områder der nu
turen
ligger tilbage. For dem er det vigtigt, at der findes nogle grønne lommer,
områder hvor børn kan lege - opleve naturen - sige hej til heste mv. Et
sted hvor alle kan færdes og opleve naturen hele året rundt - sommer,
efterår, vinter og forår - hver med sin charme - om man er til duften af
sommerblomster, til ski eller kælk eller bare vil nyde efteråret og dets
farvespil.
Det bliver svært for Gug som område og for Gug-borgerne at forstå, at en
velhaver med hang til vilde superbiler, der skal kunne ses fra alle værelser i det 750 m2 store hus formet som en snegl, skal lægge beslag på et af
de sidste dejlige grønne områder, der findes i Gug. Et område der samtidig har en historie - en gravhøj.
De mener ikke, at et hus på 750 m2 formet som en snegl kan indpasses i
dette område. Et så stort hus der bliver 6 - 8 meter i højden og 40 meter
langt mener de ikke kan indpasses i det område. Sådan et hus skal ligge i
frie omgivelser, med masser af grønt omkring måske ved en lille sø og
masser af skov. Det må være muligt at finde sådan et stykke jord uden for
Gug.
De fra Ledavej 13 C ønsker det nuværende område fastholdt som grønt
område, landzone og ønsker således ikke området bebygget yderligere.
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3. marts 2015

Leif Tscherning Andersen
Ledavej 67
9210 Aalborg

Han mener, at området er unikt som rekreativt område, hvorfor der allerede er vedtaget, at området skal udlægges som grønt område til gavn
for alle, når der ikke mere drives landbrug.
Øst for området mod Sdr. Tranders vokser bebyggelsen år efter år, hvilket gør behovet for rekreative områder endnu større.
Han opfordrer til at fastholde kommuneplanen, der allerede ligger for

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Tages til efterretning

Side 23

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
Gug Alper, vær modige og visionære for de mange borgere og ikke følge
2 personers planer for området.

75

4. marts 2015

Anne Grethe Lerager
Ledavej 67
9210 Aalborg SØ

Hun vil beholde området, som det er, så det stadig er muligt at komme
ud i naturen. Hun går hver dag lange ture med sin hund. Derfor ønsker
hun at bevare Gug Alpers og de omliggende arealers naturkvaliteter og
ønsker således ikke, at området bebygges yderligere. Hun ønsker derfor
at den nuværende kommuneplan bevares.
Hun ser ingen fordele ved ændringen, men kun ulemper. Nyt byggeri vil
skæmme i landskabet.

Tages til efterretning

76

4. marts 2015

Henrik Laursen
Ledavej 77
9210 Aalborg SØ

Han skriver: de er en masse kreative borgere, grundejerforeninger, overordnet grundejerforening, borgerforening, idrætsklubber, spejdere og
andre foreninger i Gug, som alle har et stort ønske om at deltage aktivt i
planlægningen, finansieringen, udførelsen og vedligeholdelsen af Gug
Alper som rekreativt område og naturområde!

Tages til efterretning

Han ønsker at indrette Gug Alper som et rekreativt naturområde med
f.eks. naturlegeplads, løbe- og gåstier, udeskoleområder, naturfitness,
hestefold, hundeskov/hunde-buskeområde, udsigtspunkter med bænke,
shelters med lille bålplads til snobrød/kaffe/pandekager, kælkebakke,
naturgenopretning med yderligere § 3-natur osv.

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 natur med naturlegeplads,
løbe-/gåstier, udeskole, naturfitness, hestefold, hundeskov, udsigtspunkter
med bænke, shelters, bålplads, kælkebakke og naturgenopretning.

Han ønsker at kommunen fastholder – og måske endda fremskynder –
udviklingen af Gug Alper som et rekreativt areal. Han underbygger hans
ønsker med citater fra den gældende kommuneplan og Regeringens Naturplan Danmark.
77

4. marts 2015

Bodil Sørensen og Preben Carlsen
Ledavej 19B
9210 Aalborg SØ

De erklærer sig modstandere af byggeriet på Gug Alper.

Tages til efterretning

78

4. marts 2015

Preben Pedersen
Kærvej 45
Visse

Det er med undren, at han gennem omtale i avisen har erfaret, at By – og
Landskabsforvaltningen foreslår ændringer i plangrundlaget for Gug Alper, så det rekreative område indskrænkes for at give plads til boliger.
Han mener, at der i kommuneplanen er formuleret et ganske klart formål
med anvendelsen af arealet. Ideen er, at Gug Alper og områdets fine
naturkvalitet skal bevares for bydelen. Det har det tidligere byråd ifølge
ham lagt meget vægt på, ikke mindst set i sammenhæng med udviklingen

Tages til efterretning

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Side 24

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
af hele området mellem Gug og Sdr. Tranders. Han deltog selv som daværende byrådsmedlem i debatten og formningen af denne proces.
Med den indsnævring af de rekreative områder i Gug, der nu lægges op
til, kan det, efter hans mening frygtes, at det er første skridt i retning af
en fortætning af den videre udvikling af området mellem Gug og Sdr.
Tranders og det vil i givet fald være et yderligere alvorligt tilbageskridt for
områdets fremtidige fritids – og naturbehov.

79

4. marts 2015

Henrik Trenskow på vegne af
Ejerlavet Bofællesskabet i Gug

Ejerlavet Bofællesskabet i Gug ønsker at fastholde den eksisterende
kommuneplanramme for Gug Alper, hvor området skal overgå fra nuværende ekstensivt landbrug til bymæssige rekreative fritidsanvendelser
med fokus på områdets naturværdier.
De foreslår, at indrette Gug Alper rekreativt, uden bebyggelse. De medsender en illustration med et bud på en indretning af Gug Alper, der gør
færdsel og ophold i området både spændende og afvekslende og inviterer bydelens borgere, skoler, børnehaver, dagplejere og mange flere til
gode rekreative hverdagsoplevelser. De ønsker naturlegeplads, et naturgenopretningsprojekt (biologisk overdrev), shelterplads, anlæg af gang/løbestier, hundeskov, madpakkelæ, hestefold, træningspavilloner og
areal til spejdere. Det har også værdi bynært at bibeholde fraværet af
kunstigt lys i et større område.

Tages til efterretning
Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 naturlegeplads, naturgenopretning, shelters, gang/løbestier, hundeskov,
madpakkelæ, hestefold,
træningspavilloner og areal
til spejdere
 bibeholde fraværet af kunstigt lys i et større område
 Områdets institutioner skal
kunne bruge området

De fremhæver områdets landskabelige værdi. De mener, at Gug Alper
tilbyder enestående muligheder for at skabe et attraktivt fritidslandskab
uden boliger med gode rekreative oplevelsesmuligheder til gavn for hele
bydelen.
De redegør for, hvordan Villa Gug ifølge dem ikke er i tråd med kommunens planlægning.
De henviser til, at naboer, børnehaver og dagplejere er jævnligt besøgende på deres grund, hvor børnene kan komme forbi, lege fange i bakkerne, klappe heste og kaniner og se deres øvrige dyr et er en ”light
udgave” af en mulighed, som kunne udvides, hvis marken blev inddraget;
ikke som et boligkvarter, men som planlægningen er i dag.
Naboer, der går tur på marken med deres hund er glade for området som
det er i dag og fortvivlet over udsigten til kommende byggeri. Når de taler
med borgere i området er dette den gennemgående holdning.
Opsamling på fordebat for Gug Alper

Side 25

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
De har rettet henvendelse til institutioner, skoler og foreninger i nærområdet og vedlægger besvarelser fra Børnehaven Korevej, Børnehaven
Fortuna, Børnehuset Vimmerby og FDF Gug, der gerne ser området bevaret som grønt.
De mener ikke, at udviklingen har nødvendiggjort en revurdering af
kommuneplanrammen for Gug Alper. De mener, at kommunen bør tilgodese almenvellet overfor enkeltpersoners interesser.

80

4. marts 2015

Berit & Niels Møller Mortensen
Ledavej 3
9210 Aalborg SØ

De mener ikke, at det grønne område skal udlægges til boliger, men i
stedet skal fremstå som et grønt og naturligt område, som kan benyttes
af områdets beboere på forskellig vis, samt betragtes som det stykke
natur det nu er.
Området skal fremstå som et grønt område og fortsat indgå som en del
af den tilbageværende grønne kile, der er i Gug området. Det er vigtigt at
bevare de sidste rester af grønne områder, så der fortsat er mulighed for
luft, uden at der er boliger omkring en. Deres indsigelse er af helt generel
karakter, idet det handler om at bevare de tilbageværende områders
grønne kvaliteter, frem for at hver m2 skal bebygges og udnyttes.

Tages til efterretning

81

4. marts 2015

Pia Hornbæk Sørensen
Anders Nørgaard
Ledavej 19c
9210 Aalborg SØ

Det undrer dem, at Aalborg Kommune har lavet en startredegørelse uden
at kende beboernes holdning områdets fremtidige anvendelse. De ønsker
at området skal forblive en grøn oase i Aalborg sydøst.
De fremhæver følgende ulemper ved ændringen: Viewet langs den grønne kile vil forsvinde, en betonmur spolerer udsigten gennem den grønne
kile og til Møgelhøj. Dertil kommer en øget trafikal belastning af primært
Landlystvej.
Der skal i den kommende planlægning tages hensyn til Natura 2000 områderne. De spørger, om en rigmands egoistiske projekt skal være årsag
til, at beboerne og Gugs borgere mister deres ” ndehul”

Tages til efterretning

Rune Børglum Sørensen
Mosebrinken 11
9210 Aalborg SØ

Umiddelbart finder han det naturligt, at dette område inddrages i den
igangværende udvikling, der over de seneste år har været i Gug, særligt i
området bag Kronosvej ved Prins Paris Alle og andre veje og de udbyggede stisystemer fra Gug til hhv. Gigantium og Universitetsområdet.
Han finder det vigtigt, at området i stort omfang fortsat bevares naturligt,
som rekreativt område med adgang for offentligheden og med respekt
for diverse fortidsminder. Han synes derfor, at det er fornuftigt med de

Tages til efterretning

82

4. marts 2015

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 der skal være opmærksomhed på den trafikale belastning
 der skal være opmærksomhed på Møgelhøj ind og udkig

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 få udstykninger i et rekreativt område med adgang for
offentligheden og respekt
for fortidsminder
Side 26

Nr.

84

85

Afsender

4. marts 2015

4. marts 2015

Dorthe Jespersen
Poseidonvej 86
9210 Aalborg SØ

Thea Bang Uttrup og Nikolaj
Frederiksen
Ledavej 79
9210 Aalborg SØ

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Indstilling/svar
relativt få boligudstykninger, samt at grundene holdes i den foreslåede
størrelse i niveauet 2.000 m2. Et projekt med stort fokus på fortsat offentlig adgang samt en udbygning af et i forvejen rigtig godt stisystem i
Gug, vil for mig at se alene være med til at gøre området mere tilgængeligt og anvendeligt for os, der er bosat i Gug.
Han synes, at det er vigtigt, at sådanne muligheder tænkes ind og indarbejdes i de endelige planer for området, så det også fremadrettet er muligt for byens børn at kælke og stå på ski i området.

 udbygning af stisystem og
sammenhæng til Gugs øvrige stisystem

Hun kunne ønske sig, at der bliver inddraget nogle af følgende tiltag i
forhold til det nye område ved Villa Gug:
1. Stier som forbinder området med de eksisterende stier i området.
2. En trappe fra bunden af den stejle bakke ved Kronosvej til toppen af
Bakken - syd for den kommende Villa Gug.
3. At der opsættes bænke i området, så man kan sidde og nyde udsigten,
til glæde for borgerne i området, samt borgere fra børnehaver og plejehjemmet.
4. Tennisbane
5. En plads med legeplads/bålplads til børn.
6. En plads til udendørs fitness redskaber som personer, der løber eller
dyrker anden motion kan stoppe op ved og bruge.

Tages til efterretning

De bor Ledavej og sætter stor pris på adgangen til den grønne kile, der
virker som et naturskønt åndehul i et ellers tæt bebygget område. De
mener, at udsigten udover kilen og de bagved liggende marker er helt
unik, og de værdsætter den højt.
De mener, at en realisering af bebyggelsesplanerne blot vil reducere den
grønne kile til endnu et villakvarter. I deres optik vil Villa Gug og de 12
medfølgende villaer virke særdeles skæmmende.
Endvidere nødvendiggør bebyggelsen naturligvis anlæggelse af veje og
anden infrastruktur, som sandsynligvis medfører yderligere byggeri på
selv samme location. Kommunens oprindelige plan om at bibeholde den
grønne kile som rekreativt og ubebygget område er svær at få øje på i
dette foretagende.
De er klart imod kommunens planer for bebyggelse i området omkring
Møgelhøj. Men de er imødekommende overfor initiativer der giver en
reel forbedring af friluftsliv og anden rekreativ aktivitet i området, hvilket

Tages til efterretning

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 sammenbundne stier
 trappe ved Kronosvej til
toppen af bakken
 bænke på udsigtspunkter
 Tennisbane
 Lege-/bålplads

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:





motions stier
udsigtsbænke
naturfitness
naturlegeplads

Side 27

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
bl.a. kan opnås med anlægning af motionsstier med udsigtsbænke, naturfitness og naturlegepladser.

86

4. marts 2015

Mads og Wilma Walther-Hansen
Ledavej 85
9210 Aalborg SØ

På vegne af husstanden Ledavej 85, der har matrikel op til det nævnte
Tages til efterretning
område, vil de på det kraftigste modsætte sig forslaget.
Idéer/ønsker til den videre
De mener, at projekt "Villa Gug" på alle måder vil være en forringelse af
planlægning:
deres livskvalitet, idet projektet inddrager ikke blot deres skønne udsigt,
men også deres mulighed for, at have deres heste gående på græs. Det er  heste på græs
 fokus på trafiksikkerhed
de naturligvis meget bekymrede for og kede af, hvis det skulle ske.
De håber og tror på, at kommunen ikke vælger at lave om på kommuneplanen. De mener, at det ville være en kæmpe fejltagelse at bebygge
området.
Projektets skitser viser tegninger, der tager deres hus og resten af deres
bofællesskab til gidsler i et inferno af veje og parceller. De er netop så
glade for deres mulighed for, at give deres børn frihed til at lege i buskadserne og stå på rulleskøjter på stierne, uden at skulle være bange
for, at blive kørt over af en for hurtig Porsche.

87

4. marts 2015

Pia Lindbergh på vegne af
Grundejerforeningen Ledavej
Syd

Hun oplyser, at grundejerforeningen Ledavej Syd har eksisteret i godt 30
år og består af 39 husstande opdelt i henholdsvis parcel- og rækkehuse.
Grundejerforeningens fællesskab er baseret på et fællesskab om grønne
arealer, haveredskaber, legeplads og sociale arrangementer. De har mod
vest naboerne ’Bofælleskabet i Gug’ med tilhørende hestefold - til stor
glæde for alle.
De er kede at høre, at der nu var tanker om at bygge i Gug Alper.
De er tidligere blevet kontaktet af bygherren, det handlede om vejadgang. Det skulle ske via deres private fællesvej. På vegne af bestyrelsen
forhørte formanden sig hos alle foreningens husstande. Det blev til et
klart nej. De erfarer nu, at der arbejdes på en vejadgang fra busgaden.
De ønsker at beholde deres natur og Gug Alper intakt uden bebyggelse.
De holder af deres frie plet – den sidste grønne kile i Gug med åbne vidder og duften af natur. Et åndehul, som giver alle glæde og ro i hverdagen.
De har kendskab til, at der arbejdes på en adgang fra busvejen, langs
bofællesskabets hegn på tværs af området. Busvejen skæres af to stier,
hvoraf den ene er en aktiv skolesti, som benyttes af områdets mange
børn. Stisystemet i Gug er i dag velfungerende, trygt og sikkert og bør

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Tages til efterretning
Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 bofællesskabet ønsker ikke
vejadgang til området fra
deres private fællesvej
 der skal være fokus på trafiksikkerhed

Side 28

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
derfor respekteres!
De er opmærksomme på at ingen har patent på en udsigt, men hvorfor
fjerne den og i stedet opføre en høj og bred monumental bygning, formentlig 40 meter bred og minimum 6 meter høj, som vil rage op og dominere i landskabet.
Vedlagt 2 fotos, hvor Villa Gug er skitseret i landskabet.

88

4. marts 2015

Marianne Witt
Ulshøjsvej 10
9210 Aalborg SØ

Hun vil gerne give sit besyv med i forhold til projektet i Gug Alper, som
Tages til efterretning
både giver mulighed for spændende og nytænkende bebyggelse og ikke
Idéer/ønsker til den videre
tilsidesætter de grønne interesser i bydelen. Hun ser, at borgere i Gug får
planlægning:
et dejligt rekreativt område, hvor der nu bliver lavet stier og tiltrængt
 De nye og gamle Gug skal
beplantning, som gør, at bydelen Gug forskønnes.
bindes sammen
Der vil ske byfornyelse i tråd med miljø og natur, og et nu stort grimt
område i Gug vil komme til sin ret, og fremover binde det nye og gamle
Gug sammen, med respekt for arkitektur, miljø og natur.
Selv den store kælkebakke, som flittigt bliver brugt af hele områdets
børn, bliver der taget hensyn til på en måde, så byens børn i dette projekt
også bliver tilgodeset.
Hun har store forventninger til, at bygherren, som bevidst har valgt Gug
og som har sit hjerte i bydelen Gug, vil skabe et spændende, interessant
og indbydende miljø med fokus på natur og byfornyelse til fordel for alle
de andre borgere i Gug.

89

4. marts 2015

Tine Eggertsen
Ledavej 77
9210 Aalborg SØ

Hun har i al den tid hun har boet i Gug sat stor pris på det åbne landskab,
som i daglig tale kaldes Gug Alper ’Holgers mark’ N r hun kommer hjem
efter en lang dag i byen får hun luft, når hun træder ud af bussen. Her er
højt til himlen og hendes blik kan finde ro i det grønne. Hun kan se årstiderne skifte og følge fuglelivet.
I dette tilfælde, hvor en enkeltes families skabertrang skal overskygge
den oprindelige idé med området, har hun brug for at I også høre hendes
stemme.
Hun synes ikke at man skal lade den oprindelige idé med et rekreativt
område i en tæt bebygget bydel overskygge af et højt monument i beton.
Børnenes kælkebakke bliver til indkørsel. Børnenes bilfri skolevej bliver
krydset af trafik hver morgen. Hold fast i den oprindelige idé med en grøn
kile i Gug. Den er til gavn for flertallet: institutioner, motionister og kan

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Tages til efterretning
Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 Området skal kunne bruges
af institutioner, motionister
og til heldagsskole
 der skal være fokus på trafiksikkerhed

Side 29

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
benyttes af børn og undervisere i heldagsskolens lange dage.
Alt dette med direkte cykelstiadgang og busstoppested lige ved Gug Alper. Dette er en fantastisk mulighed for at gøre Gug til et endnu bedre
sted for børn i alle aldre.

90

4. marts 2015

Karen-Lis og Erik Jensen
Ledavej 9
9210 Aalborg SØ

De vil gøre indsigelse af planer om at give tilladelse til så stort et byggeri
som man er i gang med på Gug Alper. Begrundelserne er: De vil gerne
beholde den skønne natur der er i området.

Tages til efterretning

De mener, at hele området vil blive ødelagt med de ændrede planer. Det
er alt for stort et byggeri der kommer. Hvorfor vil kommunen ødelægge
Gug Alper?
De gør opmærksom på, at de nu også får en forlængelse af Zeusvej trukket ned over hovedet, uden at beboerne er blevet spurgt.
91

92

4. marts 2015

4. marts 2015

Lars Henrik Topp
Ledavej 95
9210 Aalborg SØ

Hans Christian Andersen
På vegne af Ledavej 73

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Han mener, at dette stykke jord har et stort potentiale som en del af
sammenhængen med det øvrige landskab, som løber ind fra ådalen ved
Sdr. Tranders Vej. Han ser det desuden som et stort folkeligt udfoldelsesområde, som ville lide et stort visuelt og brugsmæssigt tab ved at blive
delvis bebygget.
Det er et enestående område med udsigt, skovbevoksning og kælke- og
skibakke. Det bør ikke bebygges, men være udsigtsmæssigt frit og til fælles brug for hele Aalborg.
Han kunne godt tænke sig, at områdets beboere i samlet flok kunne
kompensere ejeren og få et demokratisk projekt op at stå, så de kan bruge og udforme arealet.
Han ser ingen fordele ved at bebygge arealet, kun ulemper. Her nævnes
tab af udsigt fra Møgelhøj.
Han gør opmærksom på 2 overpløjede gravhøje i området. Han mener,
der bør tages særlige hensyn til de lokale beboeres ønsker for arealet.
Dette gælder såvel de nærmeste naboer, som hele Gugområdet.

Tages til efterretning

Familien flyttede til Aalborg i 1991 og var begejstrede over en kommune,
der ville bevare grønne kiler i bynært område. Et sted med overdrevsplanter, bl.a. Nikkende Kobjælde, Kornet Stenbræk, Tjærenellike m.m. Af
dyreliv Tårnfalk, Grævling, Ræv og mårdyr.
Til deres forfærdelse ser det ud til at prestigeprojektet med bebyggelse
kan ødelægge dette unikke moræneområde. Han indsender derfor sin

Tages til efterretning

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 Vær opmærksom på overpløjede gravhøje

Side 30

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
kraftigste indsigelse mod bebyggelse af et af de sidste bynære områder i
Aalborg SØ skal blive en realitet.

93

4. marts 2015

Lis Trangeled og Torben Fogde
Larsen
Ledavej 61
9210 Aalborg SØ

De er ikke tilhænger af de planer der foreligger om byggeri af boliger i
området "Gug Alper". De oplyser, at de har boet i området i 18 år, og har
kunnet iagttage at de grønne områder i bydelen er blevet færre og færre.
De mener at planen er i modstrid med den gældende kommuneplan fra
2006, hvoraf det bl.a. fremgår, at området skal forblive naturområde og
rekreativt område uden mulighed for bebyggelse.

Tages til efterretning

94

4. marts 2015

Henrik Trenskow
Ledavej 87
9210 Aalborg SØ

I lyset af Kommuneplanens meget tydelige formulering, når det kommer
til bebyggelse af området, og en plan der bygger på en enkelt mands
ønske om at opføre et enormt parkeringshus med tilhørende bolig og
regeringens naturplan fra 2014 har han meget svært ved at forstå kommunens bevæggrunde til at føre den af Mads Peter Veiby udarbejdede
plan for området frem. De ønsker, at kommunen fastholder den gældende kommuneplan fra 2006 uden mulighed for bebyggelse.
De gør opmærksom på, de institutioner, som deres børn går i, har følt sig
klemt i forhold til at bidrage til debatten. De finder det også problematisk, at det kun er borgere, som bor omkring Gug Alper, som har modtaget besked fra kommunen om fordebatten. De mener også, at kommunen burde have oplyst, at der allerede på tidspunktet for indkaldelse til
fordebat, foreligger et ret detaljeret udkast til lokalplan nr. 4-3-103 for
projektet fra november 2014.
Han ønsker, at den nuværende kommuneplan bibeholdes. At der i højere
grad, end det er tilfældet nu, skabes adgang gennem området via trampestier. De nuværende områder, beskyttet af Naturlovens § 3, lades uberørt og tilgængelige for offentligheden.
Han ser ingen fordele ved ændringen kun ulemper som fjernelse af herlighedsværdi for almenheden, at man ikke kan færdes i området, landskabets konturer går tabt og skade for dyre- og planteliv.

Tages til efterretning

Han refererer til gældende planlægning, der har udlagt området til rekreativt område. For ham at se er der noget i oplægget, som ikke hænger
sammen. Det giver ingen mening at påstå, at der er tale om grønne interesser, og det er en randbebyggelse, når store arealer er udlagt til parcelhuse, og markens højeste punkt skal bebygges. Hans ønske er, at gældende mål fastholdes.

Tages til efterretning

95

4. marts 2015

Per Pedersen
Ledavej 103
9210 Aalborg SØ

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 § 3-områder lades uberørt
og tilgængelige for offentligheden

Side 31

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
Han ønsker, at områdets åbne karakter og udsigt bevares og friholdes for
bebyggelse, og hele Gug Alper åbnet for offentligheden.

96

4. marts 2015

Rasmus Flemming Jensen og
Charlotte Vestergaard
Ledavej 81
9210 Aalborg SØ

Da de købte hus på Ledavej undersøgte de kommuneplanen nøje, og på
Tages til efterretning
baggrund af den nuværende lokalplan, hvor området Gug Alper er en del
af en grøn kile. På dette grundlag har de og mange andre købt hus i området.
Det er svært for dem at forstå, hvis det er i Aalborg Kommunes interesse,
at tage hensyn til en rigmands ønske om et palæ på bydelens bedste
placering på bekostning af hovedparten af beboerne i nærområdet. De
gør opmærksom på, at Mads Peter Vejbys villa, vil fremstå som en meget
bred og høj mur fra deres hus.
De ønsker at bevare Gug Alpers og de omkringliggende arealers naturkvaliteter og ønsker således ikke at området bebygges. De synes ikke, at et
stort byggeri på knap 800 kvadratmeter med en 40 meter bred, 8½ meter
høj bagside af et byggeri på nogen måde vil kunne passe ind i landskabet
eller det øvrige byggeri i området.

97

4. marts 2015

Frits Bolonius Olesen
Hasserisvej 119 B
9000 Aalborg

Han ser med største betænkelighed på en sådan plan, hvor man vil tilsidesætte den gældende kommuneplan for at imødekomme en enkelt
borgers ønsker om at gøre noget andet og mere end det, der er muligt
inden for de gældende rammer, som alle andre borgere skal respektere
og har indrettet sig efter. I så henseende kan - i givet fald - kommunens
eftergivenhed over for disse plan-idéer på mange måder minde om den
sag på Hasserisvej 124, som nu har verseret i en årrække – her i Gugsagen blot i en langt større målestok og af langt mere vidtrækkende betydning.
Han opfordrer forvaltningen til at afholde sig fra at gribe ind i dette område i Gug Alper.

Tages til efterretning

98

4. marts 2015

Steen Valler
Ledavej 31
9210 Aalborg SØ

Tages til efterretning

99

5. marts 2015

Mia Arp Fallov og Kevin Turner
Kronosvej 155

Han mener, at det er rigtig fint at byen udvikler sig i størrelse. Hvis byen
også skal udvikle sig m.h.t. kvalitet er det vigtigt at bevare åndehullerne.
et er ikke uden grund, at det aktuelle omr de kaldes for ”Gug Alper”
Det er specielt og skal bevares som grønt og ufriseret område i sit nuværende omfang. Det er her, sovebyens liv findes – heste, der ”g r aftentur”
- hunde, der luftes - unge kærestepar, der går arm i arm.
De mener, at Gug Alpers naturkvaliteter skal fastholdes for hele bydelen.
Hvis der gives lov til den projekterede bebyggelse bliver naturkvaliteterne

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Tages til efterretning
Side 32

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
forringet væsentlig. Det lille stykke åbne rekreative område, der er projekteret, modsvarer ikke tabet af områdets nuværende åbne kvaliteter.
Kommunen bør derfor opveje hvilket image de vil fremme i deres plan for
området; en kommune der tænker i naturkvaliteter og for fremme af
beboernes livskvalitet, eller en kommune der ønsker at give køb på naturkvaliteter for at fremme image som tiltrækkende verdensarkitekter.
Som beboer i området taler de helt klart for det første. Kommunen har
en enestående chance for at sikre området som rekreativt område til
glæde for alle i hele Gug.
De mener, at der er så mange fine muligheder her for at kommunen kunne lave et åbent område med stisystemer, sportsområde, naturlegeplads,
hundeskov mv. frem for at give lov til at bebygge dele af det åbne område. Villa Gug behøver ikke at blive bygget på den sidste grønne kile i Gug.

100

5. marts 2015

Jesper & Malene Badstue
Kronosvej 93
9210 Aalborg SØ

De er af den overbevisning, at området omkring Gug Alper allerede er
ved at blive tættere og tættere bebygget i retning mod Sdr. Tranders og
langs den nye Egnsplanvej. Det er for dem derfor ikke attraktivt at lave
endnu mere bebyggelse på det rekreative område.
Som det er nu har de et dejligt grønt område, som de ikke vil kunne få
igen hvis først der bliver åbnet op for bebyggelse i området. Bliver der
først åbnet op for at lave bebyggelse, så anser de det også for mere
sandsynligt, at der så senere vil blive åbnet op for mere og mere bebyggelse i området.

Tages til efterretning

101

5. marts 2015

Jeppe Sørensen
Ledavej 69
9210 Aalborg SØ

Han ønsker at fastholde den gældende kommuneplan. Han opfordrer til,
at man som beslutningstager besøger området og forestiller sig, de fantastiske muligheder for at skabes et område, som inviterer til gode hverdagsoplevelser i fri luft. Gug Alper har nogle af de samme kvaliteter som
Signalbakken. Historien, en storslået udsigt, det kuperede landskab - Gug
Alper har dog mere at byde på. De to områder supplerer måske hinanden
godt som et rekreativt område med udsigt orienteret mod nord og et
rekreativt område orienteret mod syd.
Han mener ikke, der er større fordele med en grøn flade mellem husene,
der kan forbinde boligkarréer. Gug er allerede bundet fantastisk sammen
af stisystemer.
Han synes, at vejbetjeningen af de påtænkte boliger med vej og trafik
omkring bofællesskabet er virkeligt nedslående.

Tages til efterretning

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 Fokus på vejbetjening af
området.

Side 33

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
De stemmer, som taler til fordel for den påtænkte udvikling af området,
vil han tro gør det på grund af det grønne areal, der vil blive mellem husene. Det kunne være skønt at fremskynde realiseringen af den gældende kommuneplanramme, men han kan også godt vente.

102

103

5. marts 2015

5. marts 2015

Lisbeth Vejlgaard Sørensen
Ledavej 69
9210 Aalborg SØ

Søren og Helga Bøgeskov
Kronosvej 55
9210 Aalborg SØ

Opsamling på fordebat for Gug Alper

Hun mener, at der kan siges meget - og der har været sagt meget om
planerne for området i Gug Alper. Det eneste, der virkelig fylder, er, at
det i hendes optik vil være alt-ødelæggende for området, hvis markarealet bliver bebygget.
De er glade for det, som det er! Et åbent område som dette er noget helt
særligt, for det findes næsten ikke mere - og slet ikke i Aalborg, som på
mange måder bærer præg af en udvikling, hvor rekreative områder, luft
og lys i mange år ikke har været prioriteret. Fjernes kilen, er den væk for
altid.
At man kan få sig selv til overhovedet at tænke den tanke at anlægge en
vej på knivsæggen mellem bofællesskabets skel og gravhøjens beskyttelseslinje, fortsætte vejen rundt om bofællesskabet og direkte ud over de
marker de elsker, placere en kopi af en arkitektonisk kolos, strø 5-10 parcelhusgrunde, veje, hække, belysning og stier - og få sig selv til at tale om
folkegave og rekreativt område... det er simpelthen ufatteligt for hende.
Hun er målløs.
Hun foreslår i stedet et rekreativt naturområde med shelters, friluftsskole, bålplads, dyrehold, BMX/cross-mudderbane og udendørs fitness.

Tages til efterretning

De ønsker ikke, at kommunen inddrager dele af området til boligbebyggelse e henviser til regeringens naturpolitik ”Naturplan anmark” for
den danske natur og grønne forbindelser suppleret med et ” Grønt anmarkskort”, som er helt i tr d med vore tanker og ønsker for Gug Alper
De mener, at det vil være naturligt, at Aalborg kommune i næste revision
af kommuneplanen inddrager hele det grønne område omkring Møgelhøj. De nævner, at Gug Alper er det eneste grønne område for denne del
af byen med ca. 12.000 borgere. Området anvendes hele året rundt. Gug
Alper er for Gug-borgere, hvad Mølleparken er for Hasseris-borgere. Ingen ville vel drømme om at ændre Mølleparkens status og påtænke byggeri der.
På sigt håber de, at kommunen vil etablere et stisystem på den del af Gug
Alper, der dyrkes landbrugsmæssigt, og som for tiden kun er tilgængeligt

Tages til efterretning

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 naturområde med shelters,
friluftsskole, bålplads, dyrehold, BMX/crossmudderbane og udendørs
fitness

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 etablere stisystem, der
sammenbindes med
Lundby bakker

Side 34

Nr.

Afsender

Indstilling/svar
efter høst og i vintermånederne. Et stisystem, der binder Gug sammen
med den grønne kile mod sydøst til Lundby Bakker.
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Kurt Christiansen
KTC@ramboll.dk
På vegne af
Henrik Laursen, Ledavej
Lars Belstrup, Kronosvej
Søren Bøgeskov, Kronosvej
Peter Svensson, Uranosvej
Mette Kirkedal Schnack, Kronosvej
Pia Lindbergh, Ledavej
Rikke Bettina Keldskov Nielsen,
Kronosvej
Peter Jørgensen, Plutonvej

Gitte Søgaard Pedersen
Poseidonvej 96
9210 Aalborg SØ
og
Michael W. Henriksen
Poseidonvej 46
9210 Aalborg SØ
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Helle Hjørnet
Kronosvej

Opsamling på fordebat for Gug Alper

De er uforstående overfor at kommunen foreslår at inddrage en del af
det rekreative område Gug Alper i byudviklingen af Gug Øst.
De henviser til kommuneplanens bestemmelser om det rekreative område. De oplyser, at de ikke forstår kommunens måde at planlægge på.
Først udlægger man området til rekreative interesser og få år senere vil
man inddrage det rekreative område til boligformål. De finder den form
for detailplanlægning uhensigtsmæssig og uforstående og absolut ikke til
fordel for borgerne i bydelen.
De mener, bydelens borgere i dag kan glæde sig over den formidable
udsigt fra gravhøjen hele cirkelbuen rundt. De henviser til, at adgangen til
den nordlige del af det rekreative område desværre har været vanskelig,
da arealet har været dyrket landbrugsmæssigt. De mener, at en ændring
af anvendelsen vil medføre at områdets kulturhistoriske element Møgelhøj minimeres.
De ønsker området fastholdt som naturområde, at området åbnes op og
renoveres til naturområde og der etableres et hovedstinet.
De ser gerne området ændres fra det nuværende landbrugsareal til den
plan der nu er fremlagt.
De mener klart det er en fordel, at der bliver bedre adgang til området
for beboerne i Gug, hvorved det bliver et attraktivt område at gå ture i.
De ser ingen direkte ulemper ved projektet.
De nævner, at der bør tages hensyn til etablering af en ordentlig trafikafvikling. De nævner, at der evt. kunne etableres en automatisk pullertløsning.
Han opfordrer kommunen til at holde et offentligt borgermøde, hvor
Mads Veiby får mulighed for at fremlægge sine planer for området.

Tages til efterretning

Som beboer på Kronosvej og med Gug Alper uden for deres dør nyder
hun det grønne uspolerede område til fulde. De købte for cirka 5 år siden
deres drømmebolig med henblik på at bo i et naturskønt område uden
for megen trafik. Forslaget om et rekreativt område lyder attraktivt for
dem som børnefamilie, men på bekostning af at der også bygges boliger.
Hendes bekymring går på den øgede trafik op af Kronosvej, men også i

Tages til efterretning

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 bedre addgang til området

Tages til efterretning
Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 bedre addgang til området
 fokus på trafikafvikling

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:
 fokus på øget trafik,
parkering og
trafiksikkerhed
Side 35

Nr.
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1. marts 2015

Inger Jensen

Indstilling/svar
området generelt. I en byggefase vil Kronosvej være befærdet med lastbiler og store maskiner, hvilket vil gøre deres børns skolevej mindre sikker.
Efterfølgende vil trafikken også stige pga. de boligudstykninger, som der
bliver på toppen af Kronosvej.
Hun mener ikke, at der med forslaget om en stor privat bolig midt i området tænkes på sammenhæng i stil og materialer med de omkringliggende boliger. Ikke mindst fordi der i forslaget også tales om at "røre"/
tynde ud i/fælde skoven i området, hvilket vil gøre, at den private bolig
vil blive meget synlig for beboerne omkring. Hun er også bekymret for
parkeringspladser ift. at benytte området. I forslaget er der ønske om at
"fremdyrke" den sjældne blomst Kobjælden. For dem lyder det mere som
en sikring for at forslaget skal gå igennem.
Deres ønske, hvis der skal ændres på området "Gug Alper" er, at det bliver et rekreativt område uden yderligere private boliger/udstykninger. Et
kommunalt rekreativt område, hvor man har samarbejde med spejderne
i Gug/agility hundeforening eller andre out-door foreninger, som kan
bruge områdets rå natur.

 sjældne blomst Kobjælden

Som daglig bruger af Gugs stisystemer hilser hun planerne velkommen.

Tages til efterretning

Hun mener, at stier til alle verdenshjørner vil være pragtfulgt. Hun foreslår etablering af en trappe i den ene side af kælkebakken, bænke hist og
her i området, junglestier i den lille skov over mod Zeus-området (kaldet
Hindbærskoven) og et område til løse hunde.

Idéer/ønsker til den videre
planlægning:

Hun mener den kommende bebyggelse virker fint afstemt med de øvrige
ny udstykninger i området. Privatboligen synes hun er kreativt udtænkt
af Bjarke Ingels Group. Samtidig med den udfylder familiens drømme og
behov, så tilfører den også byen noget nyt og inspirerende.
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stier i området
trappe ved kælkebakken
junglesti
område til løse hunde

Hun skriver, at på afstand fremhæver hvid bebyggelse et landskab og den
flotte natur omkring Indkildedalen ligesom sneen. Fra Indkildedalen kan
man se langt ud i horisonten. Hun fremhæver de hvide bygninger Lundegårde 60, Lundegårde 30 og ”Bofællesskabet i Gug”. På tilsvarende måde
mener hun, at den nye Villa Gug vil give en ekstra dimension, når man ser
landskabet på afstand.
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Øvrige bemærkninger

Ønsker fokus på trafikafvikling, parkering eller
trafiksikkerhed

Ønsker rekreative faciliteter så som bænke,
shelters bålplads, legeplads, fitness m.m.

Ønsker ikke forbedret
adgang til og i området

Ønsker stier i området
og/eller forbedret adgang til området

Kan acceptere at der
bygges i det rekreative
område

Ønsker projektet med
villa Gug realiseret

Ønsker området fastholdt til rekreativt område uden byggeri

Forening

Privatperson(er)

Nr.
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Ikke vejadgang fra deres vej

1

Side 38

Øvrige bemærkninger

Ønsker fokus på trafikafvikling, parkering eller
trafiksikkerhed

Ønsker rekreative faciliteter så som bænke,
shelters bålplads, legeplads, fitness m.m.

Ønsker ikke forbedret
adgang til og i området

Ønsker stier i området
og/eller forbedret adgang til området

Kan acceptere at der
bygges i det rekreative
område

Ønsker projektet med
villa Gug realiseret

Ønsker området fastholdt til rekreativt område uden byggeri

Forening

Privatperson(er)

Nr.

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
110 og 111
I alt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

67

Opsamling på fordebat for Gug Alper
Møgelhøj + overpløjede gravhøje

§ 3 områder
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1
15
sjælden blomst Kobjælden
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Øvrige bemærkninger

Ønsker fokus på trafikafvikling, parkering eller
trafiksikkerhed

Ønsker rekreative faciliteter så som bænke,
shelters bålplads, legeplads, fitness m.m.

Ønsker ikke forbedret
adgang til og i området

Ønsker stier i området
og/eller forbedret adgang til området

Kan acceptere at der
bygges i det rekreative
område

Ønsker projektet med
villa Gug realiseret

Ønsker området fastholdt til rekreativt område uden byggeri

Forening

Privatperson(er)

Nr.

