Indsigelse
Til
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att. Lokalplanlægger Peter Serup

Vedr. Forslag til Lokalplan 6-3-104, Offentlige formål, boldbaner, Frejlev
Skolevej af december 2014 samt Kommuneplantillæg 6.015
På vegne af Grundejerforeningen Griegsvej, vil vi hermed gøre indsigelse mod forslag til Lokalplan 6-3104 samt Kommuneplan tillæg 6.015.
Bevæggrunde for indsigelsen
Indsigelsen beror på, at vi som beboere i området, ikke billigere placeringen af de tiltænkte boldbaner,
som vil støde direkte op til privat bebyggelse.
Vi er af den holdning af boldbanerne, og den påtænkte aktivitet herpå, vil være til særdeles stor gene for
beboerne i det tilstødende område på Griegsvej.
Generne vil først og fremmest stamme fra den uro og støjmængde, som helt givet vil fremkomme ved
brug af banerne.
Man tager det meget smukke, fredfyldte og rekreative område, som markerne udgør i dag, og bygger
boldbaner, som vil frembringe megen uro i form af stor færdsel til og fra banerne, aktivitet på banerne,
tilråb og dommerfløjten. Det er en meget stor kontrast, til den eksisterende natur, som pryder området i
dag.
Da vi som potentielle købere til grundene på Griegsvej, forhørte os hos den sælgende ejendomsmægler
Thorkild Kristensen, blev vi gjort bekendt med at området syd for Griegsvej under ingen
omstændigheder ville blive benyttet til andet en landbrug, eftersom området er kategoriseret som
område med særlig drikkevandsinteresse.
Mange af beboerne på Griegsvej har med dette løfte fra ejendomsmæglerne, turde investere adskillige
millioner i grund og bebyggelse, i den formodning at grundene ikke ville falde i værdi.
Mange af husene på Griegsvej vil være i fare for at falde i værdi, såfremt de påtænkte boldbaner vil
blive opført eftersom der vil fremkomme voldsom støjgener, massiv trafik, blændet udsigt over
markerne. Mange vil måske endda blive tvunget til enten at nyde deres sydvendte terrasse med
boldspillende børn og unge, deres forældre og øvrige tilskuere eller alternativt få deres hus, have og
terrasse blændet af af et vildtvoksende læbælte.
Der er opstået en stor frustration blandt beboerne på denne baggrund. Havde man blot fået
informationen omkring lokalplanen INDEN køb af grund eller inden bebyggelse, så havde man haft
valget mellem at invester sine penge på en anden grund alternativt placere sit hus anderledes på
grunden, således boldbanerne ikke var til for stor gene. Men denne information omkring lokalplan blev
taktisk nok offentliggjort da stort set alle grunde var afsat. Man føler sig meget snydt som grundejer på
Griegsvej.
I Forslag til Lokalplan 6-3-104 side 6 under overskriften ”Lokalplanens indhold” beskrives det hvorledes
området vil udsættes for ”en del jordarbejde” og at der er en ”terrænforskel indenfor området – ca. 5

meter fra syd mod nord” og dette vil kræve at området nivelleres. Beboerne placeret længst op af de
tiltænkte boldbaner ønsker på intet tidspunkt at bo direkte op af en jordvold.
Løsningsforslag
Vi ser en mulighed for at imødekomme både kommunens planer om oprettelsen af ny boldbane samt
beboernes indsigelse herimod ved at vende banen 90 grader. Se illustration heraf nedenfor.
Desuden ønskes der kun oprettelse af en bane i stedet for to, med den begrundelse at en bane helt givet
dækker Frejlevs behov, da tendensen hælder mod færre og færre børn og unge i byen. Dette begrundes
ud fra at der næsten lige er lukket en børnehave, samt at der nedlægges et ud af tre spor på Frejlev
Skole så der så der således kun er to spor i skolen.

I kommuneplanen er der tiltænkt frit kig fra nord mod syd over mark og eng. Dette forsvinder ved at
opføre disse to boldbaner. Vores forslag lyder således på, at lave een bane, og vende den således, at det
tiltænkte stadig kan gennemføres til gavn for alle beboer i området.

I lokalplanen anføres det at der skal oprettes et læbælte på 10 meter. Dette er langt fra nok eftersom
det eksisterende læbælte som er placeret omkring de ”gamle” boldbaner er over dobbelt så bredt og
ikke anses for at være effektivt nok. Læbæltet omkring den nye bane bør derfor som minimun være
ligeså bredt som det eksisterende på ca. 25 meter. Højden bør maksimum være 4 meter.
Vi foreslår desuden, at stier placeres på indersiden af læbæltet, for at lette vedligeholdelsen heraf, og
skåne den nuværende nye anlagte bebyggelse mod indkig i haver og huse.
Banerne krænker privatlivets fred, da der vil komme vildtfarne bolde i tide og utide.
Vi vil ligeledes gerne forslå at der anlægges en grøn kile på 30 meter. Dette er samme afstand som de
allerede opførte kiler mellem grundene på udstykningen på Griegsvej, og desuden helt i tråd med
kommunens ønske om og opdele området i mindre enheder.

Vi håber på forståelse for vores indsigelse, og vi vil meget gerne indgå dialog, omkring den bedst mulige
løsning for alle parter.
Ønskes der yderlige information, er I meget velkommen til og kontakte undertegnede.
På vegne af Grundejerforeningen Griegsvej.
Morten Holmsberg

