Nr. 1
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Aksel Haugaard
Peter Serup
lokalplan 10-6-101 Højageren
4. april 2014 09:39:00

Jeg foreslår,at der etableres en gangsti langs eksisterende bebyggelse på
Schmidtsvej.Begyndende
ved Schmidtsvej33 og slutter ved præstegårdsvej.
Desuden ville det være rart om kommunen ville pleje arealet,som ligger hen som
et vildnis fyldt med dræbersnegle og flåter.En græsslåning 1 gang om året ville
hjælpe.
Hilsen
Aksel Haugaard
Schmidtsvej 25
Farstrup
9240 Nibe

Nr. 2

Til
Aalborg Kommune
By og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

26. maj 2014

Vedr.: Ændring af lokalplan 10-6-101, for Engdraget – 9240 Nibe. Sags nr. 2013-37182

Grundejerforeningen Engdraget har følgende kommentar/indsigelse til den foreslåede ændring.
Alle grundejere har købt og bygget på Engdraget, med den mulighed at kunne holde dyr, da grundene er
betegnet som hobbylandbrug. Hertil skal også tilføjes at der i købssummen er indeholdt en andel til en
fælles eng på 5000m2. Denne eng skulle benyttes til dyrehold, men uden tilladelse til at opsætte læskur,
skur mm da dette skulle holdes på egen matrikel.
Der må som minimum, hvis ovennævnte ændring af lokalplan skal tilsluttes, indskrives en dispensation til at
der må opsættes læskur, skur mm på fælles eng. Ellers fratager det alle nuværende grundejere med
dyrehold (heste), at kunne overholde lovgivningen omkring skur/læ forhold.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Engdraget

Formand
Simon Vej
Engdraget 5
9420 Nibe
+45 30 33 73 30
simon@vejsende.dk

Nr. 3

Fra: Else og Gunner [mailto:elseoggunner@gmail.com]
Sendt: 31. maj 2014 12:03
Til: Plan og Byg, BLF (Fællespostkasse)
Emne: Lokalplan. Farstrup

Til By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby.
Vedr. Forslag til lokalplan: Farstrup. Engdraget, Højageren og
Præstegårdsvej (boliger).
Hermed forslag til en væsentlig ændring vedrørende delområde A
(Højageren):
I stedet for udstykning i storparceller på 2000 - 3000 m2 vil jeg foreslå
parceller på f. eks. 800 - 1200 m2.
Begrundelsen er, at behovet for noget i retning af lokalplan C's oprindelige "hobbylandbrug" næppe er relevant i dag, hvorimod mindre
parceller langt bedre vil kunne dække den fremtidige efterspørgsel og dermed forhåbentlig igen sætte gang i landsbyens udvikling.
Farstrup, den 31. maj 2014.

Med venlighilsen
Gunner Laursen
Nibe
(tidl. Byråd)
Præstegårdsvej
19
.
Farstrup
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