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Bilag 1
Budolfi Plads - Opsamling på borgermøde d. 20. april 2015
Som optakt til en kommende omdannelse af Budolfi Plads gennemføres der i perioden 15. april 2015 – 13.
maj 2015 en debatperiode, hvor alle interessenter har mulighed for at tilkendegive deres idéer og
synspunkter.
Som en del af fordebatten afholder Aalborg Kommune d. 20. april 2015 et borgermøde, placeret i Budolfi
Hus, hvilket er åbent for alle interesserede. Mødet varer 2 timer og er tilrettelagt som en workshop med
idédiskussion, hvor byudviklings- og rådgivningsfirmaet SLA´s udkast til området bliver fremlagt og
efterfølgende diskuteret i 4 grupper omhandlende; Byrum og Byliv, Bebyggelse og anvendelse, Trafik og
parkering samt Midlertidig brug og indretning.
Nedenstående følger de input som borgerne gav til kende i de fire grupper på dagen.

Synspunkter givet til kende på borgermødet d.20.april 2015
Byrum og byliv
Officielle tilkendegivelser(7):
1. Louise Leudbeck Krog
Krog.louise@gmail.com
20 98 73 09
Jeg kunne tænke mig arkæologien aktiveret en smule ved at etablere en underjordisk glasgang
mellem pladsen og Historisk Museum. Ligesom ved Sallings bagindgang. Ved nedgang fra Budolfi
Plads kan man så kigge på de historiske lag inden man kommer op i foyeren på museet. Det ku være
en fed oplevelse med god synergi og samtidig ”brande” museet.
2. Carsen Jacobsen
cmj@mail1.stofanet-dk
61 73 68 75
Et favnende/indbydende område for alle aldre, gerne med ”førstehjælp” fra foreningslivet til sikring
af kontinuerlig aktivitet. Senere tænke lokalhistorisk museum, kirke, studenterhuset mv. ind – gerne
med AUC´s indenom brugen af lys i det offentlige rum.
3. Daniel Nyboe Andersen
daniel@nyboeandersen.dk
23 23 61 09
En decideret brugbar legeplads, tak!
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4. Lars Nielsen
Larsnielsen.vadum@hotmail.com
98 27 19 82
Det er vigtigt at det bliver et ”stilleområde” med liv, men ikke en koncertplads så det er tåleligt for
gæster og naboer. Koncerter hører hjemme i parker og ved havnefronten.
5. Morten Valberg Brøns Dyhr
E-mail ikke opgivet
20 85 29 13
Ingen rullebrædder og rulleskøjter
6. Hans Henrik Hansen
Jonnaoghanshenrik@hotmail.com
23 32 58 71
Pladsen skal laves, så at den kan afvikle større arrangementer, som skal understøtte det der foregår
i området(Studenterhuset, kirken, historiske museum o.s.v.).
7. Mariann R. Hansen
Maiann.erik@mail.dk
Tlf.nr. ikke oplyst
Man skal tænke det game Å-Torvs handlende ind i dette projekt. De handlende fra de gamle Å-gade
ha i 30 år haft ringe mulighed for at samle borgerne til en rigtig torveplads. I København har man
nu 2 torvepladser. Og måske udnytte pladsforholdene både rart og godt for borgerne de andre dage
på ugen. Torvet er onsdag og lørdag
Byrum og byliv
Uofficielle tilkendegivelser(33):









Udnyt åbningen i hjørnet ved Vingårdsgade og Budolfi Plads til at have åbent. Ved at
letbanepassager kommer ind der, vil torvedage aktivitet kunne give ekstra omsætning til lokale.
Butikker kan køre en vogn ind. Ligesom i London m. markedspladser. Så vil studenterhuset kunne
aktivere med koncerter.
Lav stor flad plads til at samle folk. Flytte det fra pladsmangel til at det kommer op på Budolfiplads.
Fra kirke til Vingårdsgade. Så byen kan tage flere mennesker til bykoncerter. Tænk på at der ikke var
plads til Aab-guldfest!
Hyggekroge med bænke-land, springvand, mange blomster, plads til teaterforestillinger(udendørs),
råvaremarked(a la torvehallerne i Kbh) og mindre secialbutikker.
Cafémiljø hvor kirkegangere har lyst til at mødes efter kirketid
Bænke hvorfra pladsen kan nydes. Gerne legeplads til børn.
Skab en dejlig og meget grøn plads med beplantning.

3





























Grønt område mellem Museum og kirken.
Grønt torv(Kommentar tilknyttet hjørnet af parken som vender mod kirken)
Pladsen bag Budolfi(nuværende p-plads) skal laves til sillehave med skygge, med
roser/rododendron. Eller lidt ligesom rosenanlægget i Kongens Have i Kbh.
Mere Grønt. Større grønt område.
Mange træer.
Der mangler legepladser.
Undgå ”skumle” hjørner. Tænk kriminalpræventivt.
Pladser med læ fra nord og vest.
Overdækket torveplads. Mange dage er det rart at være under tag – i Nordjylland
Et sted hvor der kan luftes hunde, så efterladenskaber ikke findes i områder hvor folk færdes.
En arkæologisk udgravning som kan kombineres med ”jordrensning”.
Ro.
Ingen aktiviteter(Kommentar tilknyttet pladsen ved Kirke/Sparekasse).
Husk at her var der jo læ og pladsen vil have et optimalt sted at sidde med børn, ”halvgamle” og
studerende.
Inddrag og synliggør byens historie
Overdækket torveplads
Torveplads på Budolfi eller bag kiken.
Aalborg er gold og blæsende – der skal være noget grønt og hyggeligt.
Adgang med ramper fra alle sider – flere steder også ved kirken.
Noget så der ikke er hundeluftning overalt.
Legeplads/legeområde.
Åbne facaderne op.
Mange boliger = liv
Et byrum for byen – unge/gamle/børn. Alene og sammen.
Mangfoldighed.
Masser af aktivitet.
Hvis Torve”hal” skal det være realistisk i Aalborg – ikke københavnermodel.

Trafik og parkering
Officielle tilkendegivelser:
Ingen officielle tilkendegivelser.
Trafik og parkering
Uofficielle tilkendegivelser(17):




Indkørsel til parkering(Kommentar tilknyttet Jernbanegade)
Kan vejen Budolfi Plads lukkes helt for trafik?
Kan man cykle gennem området uden at så af cyklen?
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De 100 tabte p-pladser bør kompenseres samtidig med at de nedlægges – eller før. Evt. med
dobbelt-parkering ved Gåsepigen ligesom på Sauers Plads.
P-plads på Sygehus Nord til langtidsparkering. P-huset på Budolfi kun 2 timer.
Cykelparkering vil optimalt være langs studenterhuset samt ved indgang og opgang til arealet ved
Vingårdsgade.
For at få bilismen væk fra området, så lav gratis kørsel med letbanen de 2 første år, så vil
befolkningen vænne sig til at tage den ind il byrummet.
Byg et stort p-hus bag arbejdernes landsbank.
Lokale p-pladser som ”er” nødvendige pga. tilgængelighed.
Parkeringspladser skal væk. Trafikken skal trækkes tilbage til Jernbanegade.
Parkeringspladser flyttes til Gåsepigen/Rutebilstationen.
Behov for adgang til kirken af østside. Anvendes af bedemænd og store missionsvogne.
Arealet øst og nord for Budolfi Kirke bør bevares med belægning der tillader arbejdskørsel(årlige
kalkninger med behov for kraner og tunge køretøjer). Bevaring af den smukke granit afgrænsning.
P-pladser øges ved Gåsepigen.
Det vil ikke være godt for forretningslivet og ny nærbutik at der bliver færre p-pladser.
Gør letbanen gratis. Parkering lidt længere ude, så folk kan komme ”gratis” ind til byen.
Sivegader og ærindekørsel er vigtigt

Midlertidig brug og indretning
Officielle tilkendegivelser:
Ingen officielle tilkendegivelser.
Midlertidig brug og indretning
Uofficielle tilkendegivelser(16):
















Afprøve trafik i Algade.
Afprøve vand midlertidigt.
Særligt det lille rum er godt til midlertidighed.
Eksperimenterende mobil beplantning.
Strandbar.
Midlertidighed i en LANG PERIODE.
Historisk udstilling, historisk udgravning. Brug Budolfi Hus bygningen til Udstilling.
Midlertidig parkering.
Legeplads for alle.
Løse stole.
Sikre adgang på dækket med trapper/stillads.
Sammenhæng mellem de forskellige byrum.
Mere grønt – færre biler.
Byg by
Når man bryder Budolfi Hus ned kunne man etablere en midlertidig arkæologisk udgravning, så
befolkningen kunne se arbejdsgange, resultater mm.
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Kan vi midlertidigt ”prøvesanere” Algade? Evt. i mindre perioder?

Bebyggelse og anvendelse
Officielle tilkendegivelser(5):
1. Kristian Olesen
kristianolesen@stofanet.dk
20 60 94 69
Der er et behov for e nyt mindere supermarked a la den gamle Brugs. Undgå at bygge for tæt/højt i
byggefeltet ved Kiken. Her må byrummet heller ikke blive for ”privat”. Der bør ikke være indkørsel til
p-kælder fra øst. Tænk på at minimere lokal trafik.
2. Ane Marie Nielsen
amhn@adslhome.dk
60 49 93 33
Husk store og mange affaldskurve og mange beholdere til cigaretskod – i hele byen!
3. Mette Olesen
Metteolesen84@gmail.com
20 32 39 89
Der er behov for legepladser i byens centrale rum med plads til bøn i alle aldre. Der er meget at lære
fra København med lukkede legepladser(Kan også ænkes som midlertidig brug). Tænk på andre
beboere end 50+. Supermarked med specialvarer(a la Føtex food og Irma).
4. Kristina Dahl
Kristinadahl1@gmail.com
28 56 58 40
Grønne arealer, gågade/åbning af plads mod kirke, supermarked, butik/torvemiljø i stueplan,
parkering er gemt væk, placering af bebyggelse – ingen bygning ud mod Budolfi Plads.
5. Hans Henrik Hansen
Jonnaoghanshenrik@hotmail.com
23 32 58 71
De overvejelser og værdier der blev fremlagt af Rasmus skal også have konsekvens for bebyggelsen.
Bebyggelsen skal understøtte byparken og udstråle vame og vække nysgerrighed. En forkert
bebyggelse og alt vil være tabt.
Bebyggelse og anvendelse
Uofficielle tilkendegivelser(20):



Forslag ønskes lagt på kommunens hjemmeside
Mere proces og input i konkrete faser.
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Dobbelte facader på boliger er problematisk(kommentar tilknyttet bebyggelse op til Vingårdsgade).
Tilgang for kørestolsbrugere – så lille terrænforhøjelse som muligt(kommentar til hjørnet af parken
som vender mod parken).
Ingen boliger.
Fasthold planen om at friholde området ved kirken for bebyggelse.
Byggefeltet ødelægger sammenhæng mellem Boulevarden og Budolfi og det grønne
område(kommentar til byggefelt placeret på Algade-pladsen).
Bebyggelsen på nordsiden af Algade, øst for Budolfi, vil ikke fremme sammenhængen mellem
Boulevarden og det grønne område øst for Budolfi.
Ingen bygning(flere)(kommentar til byggefelt placeret på Algade-pladsen).
Byg boliger tæt om kirken.
Flere boliger på pladsen(kommentar til byggefelt placeret på Algade-pladsen).
Mere byggeri øst for kirken.
Specialbutikker som måske kan medvirke til salg af såvel sjove ting som praktiske.
Bygninger i kroppe, Ingen studenterhus, bygninger i tegl, Speakers Corner.
Hvilket byggemateriale.
Materialer; varme, grønne facader.
Materialer der passer til området.
Offentlige toiletter.
Bygningerne ikke højere end B2O.
Forsøg at skabe mindst mulig højde på bygning mod Budolfi Plads, fo at kirken kommer til sin ret.
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Bilag 2
Budolfi Plads
- Opsamling på facebook fordebat i perioden fra d. 15. april til d. 13. maj 2015
Som optakt til en kommende omdannelse af Budolfi Plads gennemføres der i perioden 15. april 2015 – 13.
maj 2015 en debatperiode, hvor alle interessenter har mulighed for at tilkendegive deres idéer og
synspunkter.
Som en del af fordebatten har Aalborg Kommune en facebookside kaldet Ny Budolfi Plads, som lægger op
til borgerdiskussion og debat omkring Budolfi Plads’ fremtid. Ydermere bliver siden brugt af By- og
Landskabsforvaltningen til at informere og ajourføre Aalborgs borgere om udviklingen på Budolfi Plads.
Nedenstående følger de input som borgerne har givet på facebooksiderne Ny Budolfi Plads og Aalborg
Kommune.

Facebook – Ny Budolfi Plads
(7 opslag, 37 shares, 53 eksterne kommentarer, samlet 121 likes af opslag og 2085 likes af siden)





15 april 2015, 19 likes, 16 shares og 2 ekstern kommentarer
Grønt område og stilhed.... Det er selvfølgelig ikke noget en driftig erhvervskvinde syntes om.
http://www.europeish.com/25-amazingly-stunning-european.../



20 april 2015, 25 likes og 1 share






23 apil 2015, 39 likes, 20 shares og 8 eksterne kommenarer
Kasper Lundqvist Johannessen få indflydelse. Udfyld skemaet.
Kanon
Jeg krydser fingre for et åbent og imødekommende grønt område i hjertet af Aalborg! Gerne i
kombination med butikker/bygninger og spændende arkitektur, men for Guds skyld et åbent og
imødekommende område der kan bruges rekreativt! Skræksenariet er en klods á la Kennedy
Arkaden...
Lav en åben plads,så kirken og gl. Posthus og museum bliver fremhævet igen , kan måske laves
sammen med gl torv. Så man kan holde diverse koncerter , julemarked m.m og stop så al kørende
trafik ,så gågaderne kan blive til en helhed uden! Biler
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Man kan slet ikke fatte hvordan man kan bygge sådan nogle bygninger tæt op af så smuk en kirke
som de gjorde i sin tid,bare de åbner op så de fine gamle bygninger kommer til sin ret
Legeplads til de mindste, borde/bænke til picnic, springvand med soppebassin om sommeren,
klatretrær og måske en lille café.
Fix en kæmpe Magasin og en ordentlig portion parkeringspladser så det er til at finde parkering i
centrum af Aalborg 
Fjern den gamle Nordea og lav øverste dæk til en plæne evt med cafe ol. Grav i dybden og lav 2-3
underjordiske p-dæk således der kan komme mere handel i midtbyen.
27 april 2015, 15 likes og 16 eksterne kommentarer
I en tid hvor livet på mange måder kører i højeste gear, ville det være så fantastisk, at få et byrum,
hvor der var plads til langsomhed, nærvær og ro til eftertanke. Vi har så fantastiske pladser på
havnen og i byens parker til leg og musik og sport m.m., så hvorfor ikke gå kontra her og tilbyde et
rum for kontemplation, meditation, yoga, qi gong etc. Lad nære lyde fylde byrummet i form af
træer med blade der rasler, installationer med vand der risler, windcharms der ringler etc. Et tilbud
om at opleve byen i en helt anderledes kontekst.
Bevar Budolfi Hus - den smukke og prisvindende 60 er bygning kan fint indgå i ønsket om at
understøtte større arrangementer for de omkringliggende institutioner ?
Bare ikke man markedsplads mener at al julehalløjet kan flyttes til pladsen. Har intet mod
julehalløjet men lad det blive hvor det er.
Det kunne være rart med et stort halvtag med borde og bænke hvor man kunne sidde og indtage
sin
fastfood.
Og offentlige toiletter synes jeg også der er mangel på i midtbyen.
Masser af natur, men en plads med ro, hygge, det mangler vi i midtbyen.
Jeg synes byen ville blive bedre af en plads med ro og plads til familie-liv
Et stille grønt park-område med buske, træer og græs. Plads til torve/markedsdag og en lille cafe
med udendørs-servering og ellers ingen bygninger.
Det skal være stilleområde
Hvad er "Lokalhistorisk Museum" for en fisk? Den institution har jeg aldrig hørt om, men det kan
være at det er en fusionering, der er gået min næse forbi;-)
grønt stille område
En virkelig lækker legeplads!
Natur, kirsebærtræer og plads til chi gong
Plads til at bo med børn i midtbyen - ingen koncerter, men ro og grønne områder. Ikke fokus på
kunst på legepladsen, ligesom på havnefronten, men i højere grad på natur og funktionalitet. Det
skal være mere grønt at være barn i midtbyen.
Et stille sted, med træer, lidt bænke, blomsterbede, kummer. Jeg tror der er forretninger nok i
midtbyen.
Grønttorvet tilbage til "torvet" midt i byen!
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Et fransk byrum med disse flotte 3-kuplede standere til at give lys og en rundtunde med sti hvor
byens studenter ville lave traditionel sejrsdans. MEN HUSK INGEN ADGANG FOR BYENS
DRIKFÆLDIGE PERSONAGER.

29. april 2015, 11 likes og 11 eksterne kommentarer
 Bare luk pladsen af og se at få ændringerne lavet. Vi har nu gloet på en grim tom brugs i laaang tid,
så jo hurtigere, des bedre. Folk kan få deres nysgerrighed stillet ved at I laver nogle beskrivelser af
hvad der kommer til at ske, som I hænger på hegnene udenom arbejdspladsen.
 Indret biler under jorden først, lidt beplantning, stole, bænke og borde midlertidig, ikke legeplads
for dyrt, stille og rolig plads til alle.
 Idéen med at lave midlertidige, arkæologiske 'udstillinger' undervejs i byggeriet, tiltaler mig meget.
Området er kendt for sine historiske fund, og bl.a. ligger middelalderens Vesterport, eller 'Muret
port' - Aalborgs vestlige 'indgang' - jo kun få meter væk. 'Rakkerens hule' og de strukturer der blev
brugt som byens fængsel, ligger lige ved siden af. Der må være yderligere informationer om
området, der kunne være spændende at besøge og læse lidt om.
 Hjertelig tillykke med fødselsdagen. Rigtig god bededagsferie, husk de varme hveder Kh.Michael
Sørensen
 P.s. Byfornyelsen ved Budolfi kirke er da tiltrængt. Grønt tror jeg mange ønsker, nu Brugsen er
lukket.
 Hvor lang tid er 'midlertidig'? Findes der en skønnet tidsplan for omdannelsen? Eller for
nedrivningen af det gamle om ikke andet?
 P pladserne er virkelig et smertensbarn. Jeg stemmer for grønt og liv og aktiviteter. Men p pladser
er et must. Alt rykker ud til City Syd - nu også en biograf. Og her er p pladser gratis. Hvis I vil Aalborg
centrum det bedste, skal p pladserne ubetinget tænkes med ind. Og ikke færre end der i dag. Fint
nok hvis de kommer under jorden - ned til alle potteskårene Os med forretning på Budolfi Plads
kan bare ikke undvære kunder, der vil have bilen med så tæt på forretningerne som muligt. Også i
den midlertidige periode.
 Gerne en dejlig legeplads, det ville være skønt så centralt i byen
 Håber da ikke der skal være et åbent hul i flere år. Lav et åndehul for byens borgere TAK
 Gerne lidt arkæologi først. Vi glæder os på forhånd..
 Arkæologi som vi kan følge med i. Efterhånden som der bliver plads, så blomsterkummer og bænke.
Det er bedre, at der bliver to år med midlertidig end man får lavet noget bras, der aldrig kommer til
at virke
4. maj 2015, 7 likes og 14 eksterne kommentarer
 Spændende reaktioner! Jeg vil i stedet for at lukke Budolfi Plads - lukke Jernbanegade fra Algade til
Vingårdsgade, så der bliver mere eller mindre tale om en forlængelse af gågaden fra Gravensgade.
P-pladser kunne man "putte" ned i en p-kælder med adgang fra Budolfi Plads/Vingårdsgade.
 Det vil være oplagt og fremsynet at lukke hele området omkring Budolfi plads og hele Boulevarden
for både biler og busser.
 "Aalborg skal være en cykelby", står på kommunens egen hjemmeside. Så skulle man ikke arbejde i
den retning - frem for at lokke den private biltrafik helt ind i kernen af midtbyen? Det vil også gå i
bedre spænd med kommunens beskrivelse af ny Budolfi Plads som "byens grønne hjerte".
 Bør lukkes for trafik.
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Hvis parkering flytte ud i ydreområderne vil mange handlende ikke komme til midtbyen, men vil i
stedet vælge Aalborg Storcenter eller andre byer, som er langt venligere overfor udefrakomne
kunder.
Kunne man forestille sig at P-pladsen ved Gåsepigen fik en gennemgribende renovering, evt. en
udvidelse med parkeringskælder? Så kunne man flytte P-kapaciteten fra Budolfi Plads ned til
Gåsepigen! Det kunne føre til en samlet udvidelse af antallet af P-pladser i udkanten af midtbyen,
samtidig med at biltrafik omkring Budolfi Plads kunne begrænses!
Godt forslag! (kommentar til parkering v. Gåsepigen)
Der er et fint parkeringshus på Kastetvej som sagtens kan være mere fyldt (Kommentar til parkering
v. Gåsepigen)
Kan kun anbefale, at al trafik fjernes fra Budolfi Plads og området omkring - og det fjerner ikke
handlen, men tiltrækker derimod mange ...
Enig at P-plads på Budolfi Plads bør fjernes og erstattes med et P-hus på den nuværende P-plads
ved Gåsepigen !
En P-hus løsning a la Sauers plads, på 'den gamle rutebilstation' , pladsen bag Gåsepigen, ville helt
klart være en fordel! Måske endda med parkering i tre etager, om muligt?!
Lav en stor parkeringskælder, ligesom de har under Friis.
Et P hus under jorden så er der en skøn plads foran Budolfi.
Luk hele området og genskab det gamle Budolfi .
Jernbanegade rummer nogle af byens gamle huse og bygningerne her kan ikke tåle rystelserne fra
mere trafik. Der kom skader på bygningerne sidste man lavede omkørsel med de blot mellemstore
busser. Det var da man brolagde Boulevarden. Løsningen er at mindske trafiktrykket på den
historiske midtby, Budolfi Plads og Vesterbro. Det opnår man ved at lede den gennemkørende
trafik på Vesterbro mest muligt vest om byen. Så bliver der mere plads til de store busser på
Prinsensgade/Vesterbro og hele Teaterkvarteret og herunder Jernbanegade helt ned til statuen
"Kampen mod Haven" kan forbeholdes langsomkørende biler med ærinde i midtbyen. Og ikke
mindst bedre plads til cyklende og gående. I øvrigt mest muligt grønt og mindst muligt byggeri på
Budolfi Plads. Og et Parkeringshus på den Gamle Rutebilstation med en vejadgang under Jernbanen
i direkte forlængelse af Annebergvej.

8. maj 2015, 5 likes og 2 eksterne kommentarer
 Ikke mere byggeri, men en japansk kirsebærlund
 Hold nu op med at bygge mere. Få nu lavet de torvehaller og noget fælles areal med bænke, borde
og hygge.
Private beskeder på Facebook



Budolfi plads bør efter min mening blive til en grøn plads, hvor den går i tråd med de gamle smukke
huse omkring, ikke til fest og farver, men måske til fordybelse og eftertanke.. En oase /åndehul
midt i storbyen for byens borgere.
Jeg går absolut ind for en grøn plads.

Opslag på Facebook
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Ser vi på London og Berlin er pop-up retail områder meget populært! Hos MADE BY CONCEPT
foreslår vi, at kombinere de allerede præsenterede visioner med et mindre område, hvor pop-up
butikker/caféer/mindre lokaler etc. bliver repræsenteret over en kortere periode. Visionen bygger
på foranderlighed og fleksibilitet og det vil skabe en stor værdi for forskellige segmenter. Vi har her
forsøgt, at tegne vores tanker ind på pladsen. Se også www.madebyconcept.dk
Budolfi plads bør efter min mening blive til en grøn plads, hvor den går i tråd med de gamle smukke
huse omkring, ikke til fest og farver, men måske til fordybelse og eftertanke. En oase /åndehul midt
i storbyen for byens borgere.
P pladserne er virkelig et smertensbarn. Jeg stemmer for grønt og liv og aktiviteter. Men p pladser
er et must. Alt rykker ud til City Syd - nu også en biograf. Og her er p pladser gratis. Hvis I vil Aalborg
centrum det bedste, skal p pladserne ubetinget tænkes med ind. Og ikke færre end der i dag. Fint
nok hvis de kommer under jorden - ned til alle potteskårene. Os med forretning på Budolfi Plads
kan bare ikke undvære kunder, der vil have bilen med så tæt på forretningerne som muligt. Også i
den midlertidige periode

Facebook – Aalborg Kommune
(3 Opslag, 34 shares, 14 eksterne kommentarer og 194 likes af opslag)




15 april 2015, 26 likes, 1 share og 1 ekstern kommentar
We need a nice park with cafes there instead of that horrible empty glass building!





20. april 2015, 54 likes og 2 eksterne kommentarer
Camilla Mølgaard
I know, Nicolaj det er bare lidt for sent nu.





28. april 2015, 114 likes, 33 shares og 11 eksterne kommentarer
Kan man ikke bruge iPad til spørgeskemaet?
Nu fik jeg den til at virke og syntes det er dejligt at kommunen giver borgerne mulighed for at
komme til orde, som tilflytter fra som førtidspensionist fra Odense i 2000 ca har jeg kun godt og
sige om Aalborg, jeg syntes at Aalborg på mange punkter er foran Odense, eks havneområdets
gode muligheder selv om man er handicappet. Midtbyen med f.eks. Musik springvandet og rigtig
mange ting sker gennem året, glæder mig rigtig meget til Tallship Race.
Tag udgangspunkt i pladsens historie: Brosten, høje træer, torvedag, et åndehul med bænke - hvor
man kan slå sig ned, springvand...
Byen har brug for en oase til afslapning - en rolig grøn plet i storbyen
Enig.
Et sted til refleksion - vi har nok af skønne steder, hvor der holdes store fester og andre
arrangementer, hvor der på en eller anden måde altid går fest og øl i den. Eller hvis der endelig er
en rolig plet, så får en eller anden cafe lov til at have udeservering.
Jeg tænker lidt mere hen i retning af den måde, som assistens kirkegård i Kbh bliver brugt. Til den
stille afslapning eller, refleksion eller at nyde en bog i fred og ro.
Så er den sendt ind.
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Jeg kan ikke få skemaet til at virke på Android
Et grønt område uden restauranter der fylder og gør krav på det offentlige rum ! Det har vi rigeligt
af i Aalborg centrum.
Tilslutter mig det grønne stille historisk inspirerede område, men så meget gerne grønttorvet flyttet
tilbage på byens torv, markedsdage som sydpå med boder af alle slags blandet i mellem hinanden!
Forskøn Aalborg, lad de smukke bygninger omkring pladsen komme til sin ret.
Særlig Budolfi Kirke.
Bevare udsigt til den gamle postmester bygning...OG udsigten til vores smukke Budolfi Kirke...og
pladsen omkring.
Legeplads og fitness.

Bilag 3
Grafisk fremstilling af spørgeskemaresultater
Hvad er dit køn?

Hvad er din alder?
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Hvor bor du?

Hvad er din nuværende beskæftigelse?
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Hvor ofte færdes du i Aalborg Midtby?

Hvad laver du når du færdes i Aalborg midtby?(angiv gerne flere besvarelser)
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Syntes du der mangler tilbud når det gælder følgende?(angiv gerne flere svar)
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Alder krydset med Hvor ofte færdes du i Aalborg midtby?

Alder krydset med Hvad laver du når du færdes i Aalborg midtby?
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Alder krydset med Syntes du Aalborg midtby mangler tilbud når det gælder følgende.
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Hvor bor du krydset med Hvad laver du når du færdes i Aalborg midtby?

Hvor bor du krydset med Syntes du Aalborg midtby mangler tilbud når det gælder følgende?
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Bilag 4.
Uredigerede besvarelser fra åbne svarkategorier i spørgeskemaundersøgelse

”Hvordan mener du fremtidens Budolfi Plads bør se ud?”
Jeg synes det kunne være fedt hvis arkitekturen omkring det nybyggeriet vil blive udformet så man kan lave
parkour på det.
Luft omkring Budolfi, det gamle posthus og museet ville være en stor gevinst for byen. Skal der bygges bør det
være ned mod Vingaardagade.
som en moderne grøn oase! lade os vise et gott eksample på det ut til resten av danmark/verden- nå har vi
allerede gørt det med havnen )
Gør det muligt at opholde sig der! Ved hjælp af siddepladser uden at det ligner bænke. Gør noget lignede som
nede ved havnen
Grønt område/park evt. med en rulleskøjte sti rundt om hele området. Det skal være byens Central Park.
Jeg forestiller mig en plads med torvehaller (som bed Nørreport - men ikke så dyrt) flotte transparente
'drivhuse' der kan åbnes op i stueplan om sommeren, så grænsen mellem ude og inde opløses. Hallerne
indeholder madboder, delikatesser, plads til midlertidige markeder etc. Omkring hallen er der pladsdannelse til
ophold, evt. streetbold og skate, så der en god blanding af aktiviteter for alle aldre.
Jeg synes det er vigtigt at der bliver plads til en masse grønt. Min drøm for pladsen er en park og et stort
foreningshus, hvor byens mange frivillige foreninger kan bliver en del af bybilledet, samarbejde og være med til
at gøre Aalborg endnu bedre
Det skal laves om til et grønt område, med en eller to cafeer. Så central en plads vil vrimle med folk både
sommer og vinter, hvis den bliver lavet hyggelig. Om vinteren kan der være stor julemarked og skøjtebane. Om
sommeren kan der være loppemarkeder og generelt fungere som en lille oase inde i hjertet af byen.
Den skal være åben og indbydende, meget gerne med grønt så som træer, buske og græs
Blandt andet et grønt område, til koncerter,
Bør være et stille område gerne med træer og vandkunst bænke og evt. borde. Skal for alt i verden ikke være
markedsplad og heller ikke musikscener.Julemarkedet er rigeligt og ligger hvor det skal ligge. Ja, der må da
gerne være let adgang til et toilet.
Gerne meget grønt. Skal give både turister og lokale lyst til at stoppe op. Personligt elsker jeg stykket foran
stadsarkitekt. Fantastisk sted!
Jeg synes, at Budolfi skal være en grøn oase med en lækker legeplads til børn, bænke og springvand.
En stor park, hvor der er tænkt på klimaforholdene - der skal helst være læ, da pladsen jo ellers er ret åben.
Grønt område med cafeliv og lignende, liggestole som dem udenfor musikkens hus de er fantastiske,lave
bygninger vigtig et åndehul herinde i midtbyen det mangler vi.
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Lavt byggeri, en åben plads.
En stille grøn plads med træer og buske og græs. Ingen bygninger og ingen butikker udover cafe.
Jeg ser gerne et torv/ grønt område. men stadig mdd mulighed for parkering, der er alt for ofte at der ikke er til
at få parkeringspladser i aalborg midtby, om det så er budolfiplads eller gåsepigen ..,
Meget lav byggeri. Måske parkeringhus med park ovenpå tsget med springvand og mange bænke
Først og fremmest frit udsyn til Budolfi Kirke fra Vingårdsgade. Grønt område, gerne med legepladser( der er
ingen gynger nogen steder) og anden motionsmulighed.
Markedsplads/haller, grønt område
En åben plads - gerne med et par Cafeer/restauranter
grøn plads, park.
Med respekt for den smukke, gamle Budolfi kirke. Jeg er ikke imod et shopping-center, men tænker at for høj en
bygning måske kan kvæle kirkens æstetiske rolle i midtbyens "sky line".
Man kunne evt. Bevare parkeringskælderen og så lave et grønt byrum ovenpå
Jeg synes centrum mangler en grøn oase hvor der er plads til alle, med legeplads, måske en basketball, bænke
og små haver
Grøn og imødekommende... Ikke flere butikker. Der er rigeligt med tomme lokaler i gågaderne..
Lad det blive en lille grøn oase, med masser af bænke, et lille kaffe-/ishus i et hjørne, og en legeplads i det
modsatte. Helt simpelt og uden en masse mærkværdige skulpturer, klatrevægge og skateboardramper.
Åben plads med træer, springvand, bænke/borde og et lille legeområde samt et par caféer.
Jeg synes uden tvivl, at der burde bygges faciliteter til udøvelse af gadeidræt fx skating, parkour osv., da disse er
voksende sportsgrene, der aktiverer stadigt flere og flere. Jeg synes også dette burde tages til overvejelse, da
dette er en mulighed for at aktivere mange børn og unge, der ikke interesserer sig for foreningsidræt.
Bør være en åben solrig plads
En hyggelig åben plads med masser af liv. Evt et par specialbutikker og cafeer.
Stort bytorv
Park med café liv
Pladsen som en grøn oase. En dagligvareforrrtningen som da vi havde Super Brugsen.
Restaurant, cafe. Torvehandlende
Grønne områder i byens midte er essentiel, men det er parkeringsplads for turister og lokale også. så byg en 4-5
lags parkering kælder under grundniveau og placer en park ovenpå
Som en lille oase i midten a byen. Et lille grønt sted hvor man kan tage hen og sidde og hygge sig medens man
nyder det dejlige vejr. Træer, bænke, blomster ville være perfekt! Måske endda en lille hyggelig kaffe shop hvor
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man kan købe en kop kaffe, og nyde den på en af bænkene. Bare generelt et lille roligt pusterum med plads til
alle.
Jeg finder det uhensigtsmæssigt at man nedlægger så mange parkeringspladser. Synes tiltaget et fint men så
burde man tænke parkerings kælder eller noget lignende ind over ligeledes. Evt placere det i nærheden..
Grøn, rekreativ
Meget gerne a la den ny grønne havnefront med græs, træer, blomster og plafs til fysisk udfoldelse/mindre
arrangementer

Optimalt set: underjordisk parkering og bypark i gadeplan. Hvis økonomien kræver at der bygges så skal der
tænkes på at det ikke skygger for kirken men giver mulighed for at se den lidt på afstand
En dejlig, hyggelig - gerne grøn - men jeg er også med på alternativer, hvor man kan søge hen for at sidde med
en kop kaffe, en sludder osv. Ingen aktiviteter - bare ro og fred i midtbyen. Evt. en sandkasse, vippe mv til børn?
(jeg har ikke selv børn). Men en åndehul for os der savner ro og nærvær - blomster, arkitektur... noget smukt og
dejligt. Gerne små indhak med bænke/borde stole, hvor man kan sidde lidt uforstyrret... Og JA jeg ved godt
pladsen ikke er ret stor...
Grønt område, evt. Torvehaller. Med er minimum af kørsel, dog vigtigy at beboerne med parkering i Algade eller
vingårdsgade har ret til at køre ind.

Små Cafeer, hvor man kan hygge med Brunch eller andet. Synes parkeringspladsen er fint nok - men alt andet
ser så forfalmet ud.
Synes det skal være et familievenligt område med mulighed for at udfolde sig indenfor idrætten for både børn
og voksne
Mere grønt område eller mere plads til at hvile sig
Plads til at man kan sidde og nyde vejret og Aalborg. Hold høje bygninger væk, så solen kan komme til
opholdsplads med cafémiljø og/eller små detailbutikker

En stor legeplads til de mindre børn, med soppebassin om sommeren. borde og bænke til madpakke. måske en
lille café eller andet. synes generelt de mindste børn er blevet glemt i de andre parker.
Grøn oase...gerne med udendørs motionsredskaber ,lille café...udhus evt.legeplads og skateboard bane
Lav en stor åben plads med fleksible anvendelsesmuligheder. Gerne en underjordisk parkering, men fremfor alt
ikke nogen bebyggelse. Genskab den helt åbne plads.
Dagligvarebutik, p-kælder
Stort Grønt område og bevar Budolfi Hus
En åben plads med mulighed for forskellige aktiviteter, butikker, boliger mm.
Ligesom pladsen var i gamle dage. Stort grønt område med bænke og mulighed for at evt tænde en engangsgrill
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om sommeren. Torvedage kunne også være en mulighed. Et underjordisk p-hus er meget tiltrængt til de
efterhånden få p-pladser der er omkring midtbyen.
Lidt grønt område + mulighed for torvdage, loppemarkeder, koncerter og lignende
Den må gerne være med grønne øer, bænke og hyggelige steder.
Grønt
Noget a la Copenhagen street food hvor folk kan stille deres stande med mad og specialiteter op uden for meget
Beaukrati og til en billig husleje
Grønt område
Jeg synes, det villle klæde kirken og området omkring den at vælte Nordea-bygningen og parkeringsanlægget.
Man ville kunne lave noget alá Torvehallerne i Kbh, så der stadig var mulighed for at benytte området til
shopping og erhverv. 1. prioritet må efter min mening dog være det rekreative element, dvs. grønne områder,
bænke, belysning etc. Se bare hvilken kæmpe succes Jomfru Ane Parken har vist sig at være!
Hyggestemning
Jeg mener, der skal være et grønt område, hvor der er plads og rum til afslapning og fysisk udfoldelse.
En stor grøn plads hvor man kan sidde og hygge i solen. Der skal være plads til små haver og der skal være
frugttræer. Der skal være en rigtig god legeplads samt plads til skating/parkour. Bilerne skal væk og der skal
ingen forretninger være. Måske skal der være en enkelt cafe/isbutik.
Plads til forretninger, boliger og grønt opholdsområde. Jeg tror ikke vi behøver en kæmpeplads foran kirken.
En form for folkets park med salg af kaffe, the, små sandwich mm til folkelige priser. En smuk og kunstnerisk
oase for alle pengepunge og aldre.
Grønt område med pakering under gadeniveau! Der er så mange tomme erhvervslokaler der mangler lejere, at
det ikke kan forsvares at lave flere... Så ender vi med en ny tom "kennedy arkade" med flotte tomme butikker.
Evt kunne et grønt område bygges op i højden som budolfihus, således at støj og skygge minimeres.
Jeg synes Budolfi Plads skal laves om til et grønt område, med mulighed for samvær og tæt til caféer, shopping
og andet byliv. Vores byer bygger altid udad, for at få plads til flere boliger, industri og butikker. Men hvornår
har vi nogensinde muligheden for at lave grønne områder INDEN I en ældgammel by? - De har vi nu! Gør det!
Jeg mener bestemt, at pladsen burde anvendes som et grønt område, eftersom der er mangel på små
åndehuller i centrum. Det skal være et sted, hvor man uforpligtende kan sidde og slappe af på en bænk eller stol
(f.eks. løse stole som på Broadway NY!) uden nødvendigvis at skulle købe en kop kaffe. Samtidig må der gerne
være noget supplerende udendørsservering og lejepladser, der kan skabe liv på pladsen. Tilsammen vil de
forskellige elementer gøre pladsen/området interessant at opholde sig i, lige gyldig hvilken aktivitet man
foretager sig. Og vigtigst af alt: sørg for, at der er "solpladser" og ikke er skygge over det hele. Der må dog gerne
være små træer, så man kan søge i skygge på en varm sommerdag.
Grøn, inspirerende med plads til ophold, samvær og hygge
Det ideelle Budolfi Plads vil være et grønt område, evt. med en lille sø i midten eller noget, og så en stor
parkeringskælder under jorden, da der altid mangler pladser, og i særdeleshed vil komme til at mangle når
pladsen ryger.
Lol
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Lav en park eller med åbne områder, med aktivitets muligheder og muligheder for at sidde og hygge sig a'la den
røde plads eller superkilen, som den egentlig heder, på Nørrebro i københavn.
Jeg syntes at det oplæg der er kommet frem vil passe rigtig got til pladsen. Cafe'er, mindre erhvers bygninger og
et stort grønt område evt med plads til sportsaktiviter
Natur med massere af steder man kan hygge sig (ligesom Østre Anlæg)
Grønt attraktivt uderum
En kombo af læsesal, cafe og et åbent forum. med græs tag, lige som gamle bygninger på færøerne, det er
energivenligt og hyggeligt og folk kan så også sole sig på taget.
Jeg håber at det der bliver lave på Budolfi plads bliver åben grønt område med bænke og borde, så der er
mulighed for at man kan slappe af og nyde området og de mennesker man møder :-)
Cafe, butikker og grønne områder. Men også meget vigtigt for os erhvervsdrivende parkeringspladser, har selv
en vinbutik i Vingårdsgade så det er vigtigt at vores kunder kan parkere udenfor butikken da det typisk er 6 eller
12 flasker vin kunden skal bære på.
grønt område med nogle caféer og mulighed for torvedag og måske en scene. Gerne små specialbutikker.
Park med område til fysiks aktivitet, som fx fodbold, volleybold os,
Grønt område med brosten, bænke, lille torvecafe e.l
Det skal etableres et offentligt rum med plads/luft og grønt til øjet.
Minimum 50% grønt. En rolig og åben plads hvor man kan slappe af. Nyde solen, læse en bog, sidde på en
udendørs cafe, hvor der er læ. Mini torvemarked. Dagligvarebutik. Små detailbutikker. Flyt parkering til P-hus
ved Gåsepigen. Hvis parkeringspladser, så indkørsel fra Jernbanegade, så bilerne holdes ved Vesterbro. Bindeled
mellem gågaderne Algade og Gravensgade. Meget blæst (vestenvind) i Vingårdsgade allerede nu og risiko for
vindtunnel, hvis højeste bygning placeres ved Vingårdshus. Fasthold aftensol på pladsen som nu hvor ingen
bygninger skygger for lav aftensol hen over Sydbank. Undgå vindtunnel mellem Danske Bank og Vingårdshus.
Cykelparkering under dæk. 15 minutters parkering i Vingårdsgade.
Jeg synes man skal bevare parkerings pladsen, der er mangel nok i forvejen, og når man som jeg er i Aalborg så
tit, så er det træls der ikke er p pladser nok! Det er ikke nok med de p huse der er lavet i forvejen...
Et område som giver et pusterum midt i byen, hvor der er træer, bænke, men også nok åben plads til at man
kan lave arrangementer, fx små markedsdage.
torv med plads til cafeer og bænke, samt til grøntorv
Hvor stort et areal snakker vi? Før man kender det er det svært at være konkret. Men, lav fx en overdækket
plads med diverse gadeidrætsfaciliteter.
En levende grøn plads som eks vis en grøn udgave af Israels Plads med Torvehallerne i KBH
Jeg tror ikke, at en grøn park uden caféer bliver brugt. Se bare på slotsparken, som ellers ligger meget centralt.
Så en hyggelig plads. Nytorv og Kennedy er ikke hyggelige og stemningsfulde
Grøn plads hvor pladsen også integreres med Algade. Med mulighed for aktiviteter lageplads + fx. Parkour
En åben plads, hvor man kan tage et pusterum. Sidde på en bænk, En lille legeplads til børn. En grøn oase.
Jeg ser gerne, det bliver et grønt område - evt med vandkunst eller skiftende udendørs kunstudstillinger. Et
sted, der på smukkeste vis er med til at fremhæve vores kirk, og evt kan hænge sammen med Gammel Torvog
bruges som et sammenhængende stort julemarkedet flere spisestederi december. Evt lille cafeområde resten af
året. Et område, man får lyst til at holde en lille pause eller lægge sin vej forbi.
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Så åben og luftig som muligt :-)
Et sted, hvor man kan sidde og nyde mad og drikke. Lidt grønt, men også bænke/borde. Det må ikke blive
ulækkert, og skal ikke være for punkere, hjemløse, indvandrerbander osv
Grønne områder og lidt Torvehaller som Kbh ved Nørreport Station
vi mangler en grøn oase
Hvor fantastisk at blive spurgt :-) tak for det ! Jeg synes der er rigeligt shopping, men midtbyen mangler en skøn
grøn oase som man kan opholde sig i længere tid i, som får folk til at standse lidt op, og ikke skynde sig hjem
efter endt ærinde. Et sted man kan sætte sig og spise en is eller sandwich, og så pludselig tænker, hov nu kunne
jeg shoppe lidt mere, eller tage en kaffe et sted. Vi skal som by være modige nok til ikke at vælge asfalt eller
mursten, og huske hvorfor vi selv elsker at besøge skønne byer som london eller Paris etc. Tricket er at byen
bliver en destination, og ikke et sted man bare forretter et ærinde, og så hjem ! Go Green !! Tak for ordet, sn
Mere plads omkring Budolfi kirke, som er så smuk. Væk med bankbygningen, den paasser dårligt ind her. God
central placering af parkering!! Det må ikke bliv vanskeligt at finde pladser og jeg vil ikke gå langt til byen, så
bliver City Syd, Vejgård hvor jeg bor eller Nørresundby hvor jeg arbejder mere attraktivt. Måske smart
underjordisk automatisk p-anlæg. Det værste ville være at dræbe midtbyens handel.
Helt personligt mener jeg, at vi mangler noget aller torvehallerne, hvor små selvstændige special butikker. Det
er et fantastisk sted de har i København og det er så hyggeligt og sikke et liv der er der selv om søndagen �
En oase hvor man kan slappe af og forældre og børn kan komme ud i det fri og lege. Hjælp forældrene der bor i
lejlighed med deres børn, med at få et udendørs frirum.
Fristed, grøn oase
Større bebyggelse med moderne, storbypræget arkitektur eller turistindbydende varemærke for Aalborg
Jeg kunne godt se er område med grønt og gerne græs. Alternativt skulle der åbnes fra Nytorv til Slotsparken så
den blev en integreret del af city. der er lavet mange fine pladser men i centrum kunne det være dejligt med
grønt område og legeplads hvor alle kunne sidde på bænke og græsset og nyde en pause der må gerne være
træer som giver naturlig ly, skygge og liv. hvis det er muligt kunne en p kælder også lægges ind. Jeg har ikke brug
for flere butikker der er rigelig med tomme også i Nørresundby.
En smuk have a la Botanisk have i Århus, bare i mindre skala
Lille urban park med god skygge, en kommunaldrevet cafe (projekt af en eller anden art), 3-5 andre
specialforretninger og ellers bare et sted til hygge
Bliver dog utrolig træls at skulle undvære parkeringspladsen. Den bruger vi altid. Den pakering bag museet er så
flabet, at taksere 24 timer i døgnet! Jeg hørte der var tale om en park, og ideen er måske ikke så dum. Men det
er også en ideel plads for byggeri og stadig parkering!
Åben plads, så alle gågader bliver en helhed, ingen biler eller busser grønne små oaser med noget for alle aldre
jule marked i hele området
Væk med den grå beton klods, lav noget der passer til kirken og de andre gamle bygninger.
Legeplads for byens små indbyggere i med fokus på sanserne både i udformning af legeplads men også i tæt
forening med omgivende blomster og træer
Vi mangler parkeringspladser!!
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Jeg synes det skal laves til en plads, hvor folk kan opholde sig på flere forskellige måder, en multipark.
Havnefronten fungerer rigtig godt, så måske noget lignende, men med muligheder for andre aktiviteter, så der
er mulighed for forskellige ting i Aalborg midtby. Et kreativt byrum for alle aldre.
Grøn oase med et par kaffebarer i et par hjørner og ellers træer, græs, legeplads og små stier
Grønt område, interaktivt, aktiviteter for børn
Undergrunds parkering med hævet park areal
Jeg værdsætter grøne arealer og savner aktuelt legepladser i Aalborg midtby!
Et grøn område, hvor familier/personer kan samles til afslappende aktiviteter
Kulturelt område. Et område der viser noget om Aalborgs historie
et lille grønt område
Jeg mener, at uanset, hvad der sker med Budolfi-plads, så bør man tænke ind, at det ikke skal være så gråt og
kedeligt, som den nuværende bygning. Jeg mener, at man bør indtænke et P-hus (der er behov for de P-pladser,
der er der nu, da P-pladsen ofte er fyldt), hvor bilerne parkeres under jorden, og på toppen skal der etableres
grønt område eller noget tilsvarende, så det giver et sted, hvor folk kan mødes.
En oase midt i byen. Ikke mere natteliv eller shopping. Området indbyder til ro midt i centrum med kirken og de
gamle bygninger som nabo. Der er ikke brug for mere shopping, men fokus på rekreation. Hvis der skal etableres
cafeer, kunne det være med fokus på økologi, bæredygtighed, råvarer fra nærområdet mv. Lad os promovere
Aalborg som forgangsby og skabe noget nyt og ikke bare endnu et shoppingcenter. Derudover synes jeg, at det
kunne være fantastisk, hvis man omdirigerer busser og biler, så der netop kunne skabes en oase.
Moderne. Flere anvendelsesmuligheder. F.eks. parkering under jorden. Shopping i stuen. Grøntområde øverst
"nyd Aalborg fra toppen", måske med en cafe.
Jeg synes der mangler parkeringspladser i midt byen. Folk vælger midtbyen fra, og vælger City syd. Så byen
dør...
Enxmarkedsplads kunne være fedt!!!
Grønt, rummeligt og hyggeligt. Meget gerne med en god, spændende, udfordrende legeplads til børn i alle
aldre, som kan være attraktiv i sig selv for børnefamilier
Jeg synes I bl.a. skal se på hvordan Geneve har struktureret deres parkering, og skabt en livlig atmosfære inde i
centrum. De har gravet to parkeringskældre ned i jorden, således der er rigtig fin mulighed for turister og lign, at
kunne parkere inde i byen, nemt og bekvemt. Aalborg centrum dør, og har gjort det i mange år, pga. kommunen
- se alle de ledige butikker som har været tilfældet de sidste 5-6 år. Jeg ved godt der ligger en gammel kirke
under pladsen, som koster Jer for mange penge at grave op, men I skylder Aalborg at være visionær og tænke
meget længere frem, og reflektere over hvor meget en underjordisk parkeringskælder sammen med en park
ovenpå vil gavne byen.
Der skal ikke bygges for højt og hvis man bygger skal det være noget alle kan bruge ikke lejligheder der skal være
et grønt område hvor man kan opholde sig og området skal være lukket for bilkørsel så vidt muligt
Jeg kunne forestille mig et grønt parkområde med en café med udendørs siddepladser og opholdsarealer.
Derudover må det gerne være nogenlunde afskærmet fra Vingårdsgade så trafikstøj ikke generer eller skaber
utryghed for eksempelvis forældre som ønsker at lade deres børn færdes frit i området (eller på eventuel
mindre legeplads). Hvis pladsen tillader så nogle områder med høj rekreativ værdi evt. med sø eller træer som
kan afskærme fra trafik. Inkluder Budolfi kirke som vigtig del i bybilledet. Undgå skate-parker, basketball-baner,
multibaner som larmer og kan fjerne det "hyggelige" ved området - der er plads til dem nede ved havnen :-).
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Budolfi plads ville være perfekt som et grønt område.
Det kunne være dejligt med noget parisisk/fransk inspireret. Jeg kunne godt tænke mig en kombination af et
miroir d'eau (som i Nice eller Bordeaux) og Place du tTrtre i Paris. En åben, grøn plads omkranset af cafeet
det skal bare være et hyggeligt sted med kafeer og grønne områder hvor folk kan hygge sig sammen
Park med skaterrampe, mulighed for livemusik (evt. Lille overdækket scene), små boder (barer, cafeer) - gerne
udendørs
Plads for alle. Gerne med liv, små butikker og oaser til ophold.
En kombination af en grøn oase og et summende byliv med små-butikker og cafeer.
Et grønt område med plads til alle med dejlige blomster og bænke
Åben og luftig, evt "fortovsservering" mulighed for udstillinger osv
Jeg synes at der skal laves en struktur der kan benyttes til både bevægelse (fx parkour, skate) og til at hænge ud.
Fx som Carlsberg-området i København.
Grønt område
Jeg synes, at der mangler grønne områder for familier i Aalborg midtby. Ganske vist er der lidt ved havnen og
Karolinelund, men jeg synes, der er mangel på legepladser og grønne områder, for familier der bor i midtbyen.
Hvis man ser på de andre tilsvarende store byer i landet, som Århus og København, synes jeg, der er større
muligheder for børnefamilierne. Jeg bor meget tæt på Budolfi Plads, og da vores datter blev døbt i Budolfi kirke,
nævnte præsten, at Budolfi sogn var dét i Aalborg kommune med størst udskiftning. Dette mente han bestemt
var fordi, børnefamilierne fraflyttede området på grund af for få muligheder for at blive boende i området. Jeg
mener, at det er en rigtig antagelse. Min mand og jeg er bymennesker, men efter vi har fået vores datter
begynder vi efterhånden at overveje at flytte fra midtbyen, da vi ikke mener, at der er nok muligheder for leg
herinde. Både Karolinelund, havnepromenaden og Kildeparken er i relativ lang afstand fra Budolfi Plads. Og i
forvejen synes jeg, at udvalget, med hensyn til legepladser, er begrænset på de nævnte steder.
Synes stadig at idéen om en magasin kunne være en god ide, for at udnytte pladsen og skabe mere liv i området
omkring budolfi plads
Flere parkeringspladser, det er svært at være Aalborggenser på det punkt.
Drop parkeringspladser der. Lav et grønt område, eller et torv, der hænger sammen med Gl. Torv. Generelt er
der for mange biler i det område, det er et rigtig farligt område for bløde bilister.
Der skal være grønt halløj, og så skal der tegnes en oval banen op som roller derby pigerne skal kunne bruge!!!
Det enest det græder er nyt frisk asfalt eller beton, og en optegnet banen. I kan kontakte dem og høre hvor
meget den fylder. Måske lidt parkour ting, og noget grønt.
Blanding af grønne område og pusterum for børnefamilie i form af natur-legeplads. Gerne som en udendørs
oplevelse der vækker børnenes motorik og sanser. opholdssted både for børn og voksen, vedligeholdelsesfrit
som muligt :-) Jeg er selv meget inspireret af Berlin som grønne by og generelt oplevelsedesign ude i det fri :-)
Parkeringspladser/kælder - kombineret med åbne områder - evt cafeområde
Det ville være rigtig lækkert hvis der kom noget grønt ind, og at det blev en form for opholdsplads, med trapper
eller lækre bænke at sidde på.
Der skal være park og så skal der være et cafe/natteliv som står i kontrast til jomfru ane gades hjernedøde
kultur. Hvor folk på 25-50 kan drikke en øl og måske høre en koncert, samtidig med at de kigger udover et pænt
grønt område.
park
God ide med park på taget.
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Det skal være en grøn åben plads
Det må meget gerne passe i stil med kirken, da den er meget flot.
Enten et supermarked eller et grønt område, hvor man kan sidde og spise sin frokost, grille og hænge ud med
sine venner
Rekreativitet, ny smart cafe ala de mange sunde spisesteder der er i Aalborg. Eller evt. et koncept ligesom
torvehallerne, hvor man kan shoppe gourmetvarer.
grønt område med ordelig basketballbane
Der skal skabes et grønt frirum. Evt. nybebyggelse skal placeres så Budolfi Kirke får plads og en flot forplads. Den
nye bebyggelse må ikke kaste store skygger på de grønne opholdsarealer!
Et stort "grønt" areal (I form af miljøet på havnen, hvor det er muligt at sidde udenfor og hygge sig) - evt. med
cafeer og lign.
Et moderne, urban, dog grønt, park område
Et hacker space, ligeso hal 4k
Moderne
En grøn kile midt i Byen - når man har børn med ind i byen, mangler der et sted hvor man kan 'sætte dem fri'.
Tænk i stil med Belrin hvor man har byparker tæt ved hovedstrøg mv.
Grønt sted, plads til alle.
Jo grønnere jo mere lækker. Gerne bænke i retning af solen
P-hus under gadeniveau, kan etableres ved at man fryser grundvandet under støbningen(ligesom med metroen i
Kbh) kælderen fæstes ved og bordes ned i undergrunden, ikke piloteres(ligesom med Kbh's opera) så skader
man ikke de omkringliggende bygninger,og torv/park på gadeniveau evt. med ikke fastinstalleret
uskænkningssteder/cafeer
Et grønt område med plads til hygge og fysisk aktivitet.
It should be a space for exposing outdoors techological artifacts related to culture
En park.
Åben plads. Måske marked 1 gang om ugen ,a la Nordkrafts øko weekend, cafeliv
Der skal være plads til kvalitetsbutikker, og skabes liv ved hjælp af barer/cafeer
Personligt sider jeg på AAU og læser arkitektur og design, og kunne derfor godt se det spændende i at holde en
række workshops for vores urbane afdeling (måske også arkitektur). Jeg tror nemlig ikke at der kan findes et
entydigt svar på hvad der er brug for i Aalborg centrum. Jeg synes at jomfru ane park opfylder rigtig mange af de
behov som byen kan have for grønne rekreative områder, med boldbaner og lignende. Pladser som jeg tror
kunne være inspirerende i for Budolfi Plads i en dansk kontekst kunne være Jamers Plads i KBH, Gammel torv i
Aarhus og Mølleparken i Aarhus.
Grønt område med billige parkeringsmuligheder (måske i kælderplan)
Da havnefronten om sommeren er tæt pakket, synes jeg det er oplagt at lave endnu et grønt
område/opholdsplads i midtbyen
Stor åben fri plads med mulighed for at kunne afholde aktiviteter som eksempelvis torvemarked mv.
Ideén med en park der forener byen mere er en utrolig god idé, men pladsen ligger utvivlsomt rum til de mest
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attraktive parkeringspladser i Aalborg. De(t) kombinerede grønne områder vil kunne i sammenspil med en
parkeringsrobot eller lignende kunne imødekomme begge. Parkeringsrobotten eksisterer allerede på
Islandsbrygge på Amager. Begrænsningen af økonimien til udgravningen af de ærkeologiskefund, der gemmer
sig i undergrunden, har jeg ingen begreb om, hvor stort denne faktor er. Ud fra helhjertet Aalborggensers
synspunkt vil jeg dog, mene at denne løsning med rigeligt med parkeringsmuligheder i kombination med de
grønne muligheder er en god løsning!
Grønt område med lidt aktiviteter :-)
En lille park med masser af grønt og ingen beton eller bygninger. Der skal være græs og bænke og et areal til
torvedag og marked og et lille træhus med en cafe. Ingen større bygninger.
Jeg mener der burde laves en stor park, med mulighed for udendørs aktiviteter, nogle non profit boder, bænke,
springvand, og så synes jeg at hele langsiden af Nordea, skal bevares og laves til en vandfald, der skal give vand
til mindre bække i parken.
opholdsplads, torv, træer, bænke, grønt
En grøn åben plads hvor der kunne være marked med friske varer engang imellem og ellers et sted hvor folk kan
sidde uforstyrret og nyde synet af budolfi kirke, måske lidt cafe liv, men for Gud skyld ingen trafik og parkerings
pladser/parkeringshus
Grøn oase
Grønne og blå strukturer. Et parkområde med små vandløb, mulighed for at side ned
Jeg mener, at man bør lave et rekreativt område. Gerne grønnere end havnefronten (Jomfru Ane Parken), som
har en minimal græsplæne. Gerne et område med lidt for alle, eks. legeplads, bænke, borde. Lidt Østre Anlæg i
midtbyen. Man kunne evt bruge noget af pladsen på mere urbant underlag, således man kunne flytte
grønttorvet dertil om onsdagen og lørdagen, det ville helt sikkert få "torvet" til at vokse og udvalget blive større.
en plads for gade idræt og et sted man ville kunne udfolde sig fysisk
Grønt
grønt område med masser af parkeringsmulighed både over og under gadeniveau
Der må gerne komme noget grønt, men som beboer lige i nærheden ved jeg, at der også stadig er behov for
offentlig parkering. Derudover har jeg idag egen parkering under Budolfi parkeringspladsen, som jeg vil være
meget ked af at miste!
Det skal være en grøn åben plads med mindre bebyggelse (1 etage) til butikker osv - gerne med åben
vandgennemstrømning
En park eller torv med cafeliv og eventuelle shoppingmuligheder
Åbent, grønt, bænke(eller andet at sidde på) og nok skraldespande
Det kunne både være godt, at der kom et grønt område, der var indbydende nok til at blive brugt (ligesom
jomfru ane parken), men en blanding af butikker (ikke kædebutikker), kaffested og specialbutikker ville også
være spændende (men måske ikke i så høj grad i meget høje bygninger). Vigtigst er det at det blander godt ind i
det eksisterende område.
Det skal være grøn og moderne, men passe godt sammen med de flotte gamle bygninger. Ikke flere røde
murstens rædsler som Kennedy Arkaden, tak!
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Gerne åbent, grønt(træer), gjort noget ud af.
Grønt område
Åben og fordre ophold på pladsen. Pladsen bør tilbyde forskellige muligheder for adspredelse der gør at man får
lyst til at blive og observere, eller selvfølgelig engagere sig. Her tænker jeg ikke på multibaner og lignende (det
er der nok af i Aalborg), men måske "skak-borde" som man ser det i mange større byer. Derudover kunne
legepladser være med til at tiltrække liv fra tidlig morgen og indtil eftermiddag hvor shoppere og pendlere tager
over, så der er liv hele dagen. Et grønt islæt ville også være rart.
Bygget op i højde ud til vingårdsgade og 2 niveauer ud til kirken - P-pladser under området
Lejligheder med små butikker på gadeniveauet
En grøn plads gerne græs og træer på en stor del af pladsen. Indhegn gerne hele pladsen af en stor hæk +
dekorative murer/et eller andet der kan skærme lidt for al den trafik der er på alle fire sider. Der kunne både
give mindre støj, læ for vejr og for bylivet. Lav nogle fine porte, en på hver side af indhegningen oder etwas. Evt
få nogle kunstnere til at hjælpe ala det der er sket med karolinelund, men giv dem nogle mere vedvarende ting
at udforme/udsmykke her, ala porte, bænke, borde. Der er rigeligt med påmindelser om byens betonfortid
allerede og modernistisk arkitektur har sjældent bidraget med den store sjælefred selvom det er smukt, så det
ville rart hvis man kunne fokusere på noget mere "levende". Gør pladsen til en intim park, med en lille scene
(transformator eller alborg teater kan måske lave sommeropførelser). Ideen er nok det sceniske ala central park
(lidt voldsom sammenligning), men parken må meget gerne være et by-isoleret åndehul hvor man kan få en
pause, sidde og læse, drikke en øl eller spise madpakke i læ for blæsten og have børn med. Held og lykke
Ikke nogle højde bygninger. Mere godt og åbent. Ingen parkeringspladser. Mere ro
Jeg synes det skal være en park, hvor der er mulighed for at cykle, rulle, skate og gå igennem. Evt. lave ramper
el. lignende til skatere, jeg bor på Godsbanen og ser børn komme og skate og rulle ved os, pga mulighederne for
det. Derudover synes jeg der skal være boede og bænke, så man ikke er nødsaget til at sidde på græsset og har
et bord til evt frokost og/eller arbejde. Men vigtigst af alt, godt udsyn til kirken og med rød tråd til Algade, så
folk kommer vejen forbi.
En grøn plads, evt. med underjordiske P-anlæg.
Optimalt set kunne jeg godt ønske mig et grønt areal med "flyde-stole/bænke" og nogle lette bede og få stier.
Jeg kunne derudover godt ønske at man laver en parkeringskælder for at skabe mere plads til folk med biler der
skal handle.
grøn
Parkeringskælder. Parklignende plads
Grøn og børne- og ungdomsvenlig
Budolfi Plads er placeret i Teaterkvareret, hvilket jeg mener bør forstærkes. Dette kan ske ved hjælp af en kultur
instituion, hvor et mangfoldigt byrum kan åbne sig, og skabe møder på tværs af sociale og kulturelle forhold.
Dette kulturhus kan med fordel i inspiration i Godsbanen i Århus, biddrage til et liv og aktivitet, hvor der skabes
møder og krydsningsfelter. Der skal skabes en balance mellem det kulturelle aspekt samt de grønne og
rekreative tilbud. Der skal skabes et værested, hvor folk kan indtage pladsen uformelt. Et centralt element, vile
være at lukke Algade og Budolfi Plads gade for biltrafik, således ind- og udkørsel til parkeringsanlægget sker fra
jernbanegade - herved mindsker man det eksisterende loop, der ses omkring sitet.
Grøn, grøn og atter grøn. De sidste mange år har vi fået alt for meget asfalt/fliser, når pladser er blevet
renoverede.
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Grønt, træer, blomster, frodigt - minimal bebyggelse
grønt område
Pladsen bør smelte sammen med kirken pladsen ved gammel posthus og lede borgerne / turisterne indmod
City. Starten af Gravensgade skal gøre mere spænden,
Åbnes op og dermed være en bedre ramme for den smukke kirke, som er så klemt nu. Gerne med plads til byliv
- og grønt.
Grøn område med cafe og restaurant
Åben,grøn uden biler
En smuk grøn park, med bænke - og eventuelt en kiosk
En plads med lav bebyggelse der giver plads til Budolfi Kirke, måske en markedsplads a la torvehallerne i Cph. I
Paris har man bygget et shoppingcenter hvor taget udelukkende er en park. En amfiscene
Torvehaller ala københavn. Aalborg har brug for et sted der sætter fokus på gode råvarere. Derudover en grøn
plads med luft
Der må gerner være bænk og stole. Samt liggestol som der findes ved Musikhuset Evt en sø med Ænder og
Ænderhus. Dertil græs områder hvor en kan hold picnic. Dertil busk og træer. Mon ikke også et lille wc block så
vi kan undgår at folk bruger busker som toilet. Husk affald stative og belysning.
Grønt område med bænke.
Måske et sted hvor man kan sætte borde og bænke op til at spise en sandwich eller andet købt på byens cafe'er
eller andet medbragt mad, en legeplads, plads til bymarked med boder ... Måske en betegnelse er folkets plads
:)
Grønt miljø afskærmet fra vejen og med uforstyrrede små oaser
stort grønt område, med cafeer og evt restaurant.
De seneste ideer er rigtige gode
Byg et phus med gratis parkering 24/7
Jeg syntes der skulle komme et stort grønt torv med massere af stemning hvor folk kan mødes, væk med de
grimme bygninger omkring kirken!
Kirken er ikke bygget til at have luft og rum omkring sig. Hvis pladsen bliver helt åben, forsvinder kirken. Sidst
der blev åbnet omkring den, endte det i 40'erne med, at der blev bygget til kirken, så den igen fremstod potent.
Ingen bygninger skal skæmme/skjule vores smukke domkirke, Budolfi Kirke. En åben plads med mulighed for
varierede aktiviteter for mange forskellige aldre og et grønt oase-område. :-)
En bypark der med muligheder for afslapning og ophold midt i byen. En oase
smuk og grøn
Det skal være et grønt område der giver liv og luft i et meget gråt område i byen. Man skal kunne tage sin is med
og sidde og nyde træer, buske, blomster og græs der.
En åben, grøn plads - gerne med et område udlagt til byhaver
Åben plads med begrænset beplantning, altså ikke en egentlig park. Budolfi Kirke skal være klart synlig fra
mange vinkler.
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Som ved havnen hvor der er lidt af det hele. Et hyggested
En lille oase med masser af træer og bænke. Og for alt i verden IKKE nogen af disse kolde lamper og
betonklodser, som vi ser andre steder i byen. Gerne gammedags lamper med kupler og lavet i smedejern. Stilen
skal passe til vores smukke kirke overfor. Og spar endelig ikke på træer og grønne planter. Tak, det var alt fra
mig.
Blanding af park med træningsmuligheder (lidt som det findes i Østre Anlæg: Pull-Up Bars + Beach Volleyball) og
fri-luft Café/Bar, måske endda Street Food og madmarked som på PapirØen i KBH
Mere shopping, og gerne lokaler der tiltrækker større mærker/butikker. Ikke flere H&M, Vero Moda mv. Gerne i
sammenspil med grønne områder, men dette skal ikke være det bærende element. Parkering skal være et must!
Generelt et sted man har lyst til at være - ligesom ved Havnefronten
grønt og åben med bænke omkring kirken , så det ses fra Vingårdsgade , alt det grimme beton væk
der skal være åbent så man kan se kirken
Pga. pladsens placering, vil jeg mene man skulle istandsætte det, så det passer til det mere moderne by liv, evt.
til unge, men et stort grønt område, lidt ligesom havnefronten, da jeg af personlige erfaringer, ved at
havnefronten er et stort hit blandt unge.
Både grønt og bebyggelse.
Vi skal have flere parkeringspladser i midtbyen. Man skal ikke fjerne nogen uden at lave nye, da det lukker byen
for folk, der ikke bor derinde. Der er sllerede lukket for både de store traffikårer og en masse parkeringspladser
og traffiken er blevet meget værre pga dette. Biler forsvinder ikke, så vær ansvarlige og indse, der ikke kan
skæres ned på p-pladser uden det får ud over restauranter og butikker. Personligt handler og spiser vi mindre
derinde nu fordi det er blevet for besværligt at komme derind. Byg et parkeringshus.
Et område der indeholder torv med mulighed for at slå sig ned, shoppe, lege, gå på cafe et kønt og grønt
område der indbyder til at bruge
Et grønt område med forskellige muligheder for fysisk aktiviteter fx legeplad. Pladsen kan give rum og luft til de
flotte bygninger som kirken og det gl. Posthus. Området kan også bruges til koncerter fx under blå festival,
Aalborg i rødt mm.
Der skal være plads til fysisk aktivitet, helst i form af faciliteter der understøtter forskellige typer gadeidræt.
Aalborg kommune kommer til at skyde sig i foden hvis fjerner de parkerings pladser der på budolfi plads da der
simpelt hen magler parkerings pladser lad os heller få noget dagligvare foretning der som da brugsen var der så
man har flere muligheder end netto og føtex
I en tid hvor livet på mange måder kører i højeste gear, ville det være så fantastisk, at få et byrum, hvor der var
plads til langsomhed, nærvær og ro til eftertanke. Vi har så fantastiske pladser på havnen og i byens parker til
leg og musik og sport m.m., så hvorfor ikke gå kontra her og tilbyde et rum for kontemplation, meditation, yoga,
qi gong etc. Lad nære lyde fylde byrummet i form af træer med blade der rasler,installationer med vand der
risler, windcharms der ringler etc. Et tilbud om at opleve byen i en helt anderledes kontekst.
et grønt område
De gamle bygninger skal bevares og fremhæves, når den nye plads etableres. Bilerne skal under jorden og
cyklister og gående skal prioriteres. Der skal skabes et stort åbent rum, der kan udnyttes flexibelt til koncerter,
opvisning, start og målområde.
grøn oase, hvor der også er mulighed for at være børnefamilie
Grønt m udendørs fitness
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et sted man kan opholde sig med borde og bænke måske
Stadig mulighed for P.plads, gerne underjordiske, eller grønt P.hus. Det mangler og er en grund til sjældent at
besøge Aalborg, City syd har det meste og P.pladser er gratis og nærved. Ønsker en flot grøn plads med cafe og
mulighed for at nyde synet af Budolfi.
Et grønt åndehul uden en masse gøgl. Man kunne skabe et nyt vartegn i form af et spektakulært springvand som
er "synkroniseret" med Budolfi Kirkes klokkespil. Kan også tænkes udnyttet til julemarked og/eller andre
tematiske folkelige begivenheder - uden for meget gøgl.
Parkering gerne flere pladser end nu , og grønt område
Grønt område. Vil pynte på midtbyen og give Budolfi kirke plads.
Det vil være fedt at sætte mere fokus på gadeidrætten og det fysiske liv. Mange af områderne der benyttes til
udendørs idræt ligger længere væk end midtbyen og det er besværligt at få samlet folk fra forskellige byer når
transporten er for lang.
det ville være lækkert med et stort område, med opholdspladser, i grønne områder og med mulighed for at lave
fysiske aktiviteter - såsom parkour og/eller pole.
Grønt område med legeplads, bænke, grill, springvand og evt nogle cafeer.
Fri for trafik. En plads, hvor budolfi kirke kommer til sin ret. Få noget luft i området. Ingen bygninger.
En cafe oase med græs og hygge fir hele familien
en grøn plet i byen, der kan tilbyde noget vi ikke ser andre steder i byen
Det kunne være vildt fedt, hvis der blev sat redskaber op (voksen legeplads) parkour ting og poles (går selv til
poledans) og vi elsker at street pole, så hvis der kom nogle stænger op ville vi klart dukke op :)
Parkmiljø
Grønt område, med pluk selv af krydderurter ☺
Grønt område
Inspireret af bryant park i new york og KBHs fælledpark, hvor der er grønne områder til ophold og et område,
hvor der er mulighed for funktionel træning - ligesom i fælledparken! http://b.bimg.dk/nodeimages/701/6/620x/6701843-10fritrx-traening-i-faell2jpg.jpeg
Pladsen kunne bruge til opholdsted, flere bænke eller små skater ramper
Der skal være grønt, summe af liv, og gerne lidt cafe og shopping. En moderne, større, grønnere version af
Mølleå.
grønt område. Underjordiske p-pladser.
nyt Aalborg teater
Der skal være en park! Masser og masser af grønt.
mange p-pladser under jorden
En grøn park med en lille sø og en lille bro som går over den
Jeg kunne godt tænke mig en enkelt café med et stort grønt areal som tilhørsstykke. Det kunne virkelig være
dejligt med sådant et pusterum.
an open area with multicultural outlook and perhaps offering more diverse food options from around the globe.
Eventuelt en parkeringskælder, så er der plads til parkering i midtbyen, men uden at det "fylder" i det smukke
bybillede. Et grøn område "ovenpå" parkeringskælderen med plads til at nyde en is, en picnic eller gå en tur
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med hunden.
Parkour faciliteter
Synes der skal noget "luft" omkring, bygningerne ikke er klemt inde.
Lad os få et fedt udendørs område til parkour, streetfodbold og crossfit. Dette kunne gøres med nogle
barstativer, kunstofgræsbane eller asfalt fodbold bane.
Riv betonbyggeriet med parkeringspladserne ovenpå ned og anlæg Budolfi Park
Jeg synes det er synd med betonkasse-brugsen. Og ville da foretrække et fint grønt område med sidde
mulighed. Så ville kirken også komme mere til sin ret O)
Gratis eller billige (delvist) indendørs faciliteter til basketball, fodbold og øvrig sport. Der er begrænsede
muligheder for at spille basketball i Aalborg når vejret er dårligt.
Jeg synes der skal laves en underjordsk p.plads, og shoppingcenter i een etage ovenpå
Jeg synes at Budolfi Plads skal emme af samme stemning som Klostertorv. Det skal være et sted folk kan slappe,
sidde på café og måske lave fysiske aktiviteter ala boldbanerne nede på havnefronten.
Aalborg mangler flere P-pladser og Budolfi plads er nu engang også brugt til dette. Lave et stort underjordisk phus og oven på det lave et stort græs areal. Så har man P-pladser til bilerne og center af aalborg plus du får et
stort lækkert græs areal. Det er et perfect sted til det og man tjener penge på parkering.
mulighed for fysisk og funktionel træning for alle aldersgrupper. kreative løsninger der tilbyder mere
dybdegående træning end der er tilfældet ved eksempelvis haraldslund hvor der kun kan trænes med
kropsvægten. parkour bane kunne også være et skønt tiltag.
Vigtigt med træer og planter. Gerne udendørs cafeer. Gerne noget, hvor museet bliver taget ud af bygningen,
helst på en interaktiv måde.
Ud fra alt det, som jeg har læst på jeres side, på facebook. Synes jeg det lyder rigtig godt. Og jeg glæder mig til at
det er helt færdigbygget.
Grønt område med gode muligheder for at slappe af med familien, måske en god legeplads
Jeg ønsker mig et grønt område, en form for hyggelig park, hvor man kan gå tur med barnevognen i rolige
omgivelser, selvom man er midt i byen. Man kunne så evt. lave marked der med frugt, grøntsager, fisk osv. en
gang om ugen eller i weekenden. Det er noget, som Aalborg mangler, og som jeg elsker, når jeg er på ferie i
storbyer og i udlandet. Blomstermarked og små delikatesseboder, hvor man kan købe snacks at spise på sin
gåtur, kunne det også være.
Der bør etableres en åben grøn plads der spiller op til domkirken.
Der skal være et grønt område, en markedshal, cafeer, gerne i forbindelse med markedshallen. Gerne en slags
orangeri, så man kan sidde udendørs indendørs, hvilket der er behov for det meste af året.
De offentlige p-pladser skal bevares
Det ville være fornemt med et grønt område, som omgav en skaterpark med bænke og mulighed for en mindre
restaurant.
Jeg mener at man skal skabe grønne områder der vil stå som en flot og meget tiltrængt kontrast til de mange
beton-klodser der bliver opført. Det samler ikke mennesker, men det gør skøn natur og især hvis man gør det
funktionelt for flere målgrupper.
Et grønt område kunne være meget lækkert. Da der pga. af mange nye byggerier ikke bliver taget forbehold for
så mange grønne områder som man burde.
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Et åbent grønt område - et åndehul..
Ønsker et grønt område, der åbner område op, og gør det behageligt at færdes og opholde sig.
Jeg synes pladsen skal være en fri, åben plads, hvor markeder og grønttorv kunne være. Evt med pariserhjul
fast, ligesom til jul (bare flottere og uden så mange skæmmende lys)
der skal bygges op så der er mere bo plads inde i midtbyen of flere parkerings muligheder
Kunne være lækkert med park med mulighed for aktiviteter. Parken nede ved havnen kan godt blive kold på en
dag med vind.
en hyggelig plads der fremhæver de gamle bygninger omkring
Jeg er næsten ligeglad bare det for pokker passer ind i miljøet. Dvs ikke noget beton-halløj, som det er nu, og
ikke noget vildt højhus. Byen er i desperat mangel på p-pladser, især til os, der bor i bymidten, så kunne man
ikke lave nogle p-pladser - evt med en masse træer/buske/blomster. Måske i kombi med en lille park i midten?
En grøn bypark. Jeg ved godt CW onkels plads ikke er langt væk, men der er intet grønt over den. En park med
græs, blomster og træer er hvad der mangler - et åndehul i midtbyen
Skal være ret åben, gerne med forretninger omkring, P- mulighed, helst i kælder, men Budolfi Kirke skal mere til
sin ret.
Noget der stadig muliggøres parkering da det er fuldstændig umuligt som det er nu og gør at alle butikker og
byliv rykker ud til citysyd i stedet for, hvilket virkelig er en stor skam.
Faciliteter til gadeidræt som fx parkour!
Grøn
Der skal være endnu et pænt torv til udendørs musik kunst og teater, der er butikskæder nok og tomme lejemål
til udlejning.
Det kunne være et opholds sted/mini park med mulighed for atsidde og få en is eller andet & slappe af med sine
nærmeste. Det kunne også være et mini marked af en slags, eller et sted hvor der kunne ske noget kulturelt fx
musik, teater eller andet.
Jeg så gerne et grønt område med små hyggekroge, asfaltbane til boldspil til børnene, som med fordel kunne
bruges til afholdelse af torvedage og andet salg/ indsamlinger. IKKE!! stort byggeri a la Magasin- de må ud til
Ikea, hvis de tør/ vil binde an med Aalborg igen! Tak fordi, I spurgte! og tak for alle blomsterkummerne herinde
samt havnefronten, som er indbydende. Dog synes helt sikkert, de nye ungdomsboliger med fordel kunne have
ligget andre steder, end omkring havnefront og Løkkegade.
Det må gerne være et sted man kan opholde sig i byen. Et samlingssted som Nytorv eller området omkring
Kennedy
Shopping center
Ville være skønt hvis det var noget mere grønt. Med smukke kirsebærtræer, græsplæne, smukke bænke i.lign.
Sådan lidt mini park agtig.
Jeg så engang nogle modeller i Friis lavet af arkitektstuderene. Det ene var et moderne, meget stort, teater som
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passede rigtig godt ind på Budolfi plads.
grønt område hvor folk kan grille, træne, lave lektier mm.
Åbent og imødekommende byrum med plads til alle aldre og generationer. Grønt område ala Østre anlæg og
havnefronten... Dog med en eventuel p klæder så derøt ikke er umuligt at stille sin bil
Fjern Budolfihus, så Domkirken kommer til sin ret og lav et åbent grønt område midt i byen
Jeg synes pladsen skal opdeles i lige dele parkering og lige del sol teresse til fri brug. Desuden kunne det gamle
Netto udemærkes bruges til nye muligheder
En grøn plet midt i byen, måske med plads til lidt udendørs servering, legeplads og måske noget vandkunst.
Grønt område uden for mange høje bygninger.
Jeg har benyttet muligheden for parkering på Budolfi Plads meget og ønsker at denne mulighed skal bibeholdes.
Det må gerne være en oase i den travle og stressende by :-)
Grøn park med træer og springvand
Moderne, enkelt og simpelt. En park, noget at kunne samles ved og om. Men vi kommer til at mangel
parkeringen fra budolfi
Grøn og med mulighed for udendørsservering.
Et grønt område, som kan tiltrække lige så mange mennesker som havnefronten kan. Jeg synes dog samtidig, at
kommunen bør tænke på P-pladser. Hvis pladserne på Budolfi Plads bliver fjernet bliver det endnu sværere at
finde en P-plads i Aalborg midtby.
Grønt rum hvor der er lavet plads til forskellige udendørsaktiviteter og koncerter
En lille park ville være dejligt! Evt med noget rummelig cykelparkering - der står tit cykler alle mulige og umulige
steder i gadebilledet.
Det kunne være flot med et grønd område - Alternativt luk nytorv for alt trafik og åben op til vandet. Og brug så
Budolfi Plads om til busstation i stedet.
Kirken skal stadig være der
parkour plads! en rigtig en af slagsen. der er mange i KBH åbne pladser og det virker til at aktivere mange
forskellige mennesker.
med område til gadeidræt fex parkour ting
et område for den lille familie. der mangler muligheder for børnefamilier i midtbyen. der kunne fx være en
legeplads der inspirere børn og forældre til at udfolde sig fysisk men også hygge sig sammen. Unge studerende
har nok steder i midtbyen. jeg et selv ung og studerende
grønt område, hvor man kan sidde og spise, hyggesnakke og lade børn lege. husk gode toiletforhold.
et nyt teater og p-plads dertil
P kælder med grønt område oven på og beboelse og små butikker i den ene side
gerne et grønt område med cafe og lidt aktivitet måske torvedag
Jeg synes man bør rydde hele SuperBrugsen bygningen, den gamle Nordea bygning og den bank overfor
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historisk museum og lave en park med træer, bænke, springvand og blomsterkummer. Vi har allerede flere
pladser til udendørs koncerter og events (Gammeltorv, CW Obels Plads, havnefronten og Toldbodsplads), dem
behøver vi ikke flere af.
Det burde være et grønt område med parkering under, også til cykler
Grønnere, opfordre til samling
Et grønt opholdsområde, med toiletfaciliteter, evt. springvand og som egner sig til små børn, deres forældre og
ældre borgere. Det grønne område ved fjorden, henvender sig meget til unge mennesker uden børn, hvilket er
rigtig godt, men det andet er savnet.
Park, hunde'skov' (indhegnede område). Mange har ønsker om dette og Aalborg er i mine øjne samt min Kbhfamilies øjne en hundefjensk by. Dagligvarerbutik, endelig IKKE et storcenter, udendørs fitness, café med
mulighed for at købe udendørs
It should be multi use, able to handle reasonable crowds, have green and maybe multi level. Parking entry and
exit should be on west extremity of land to lower street use around square, which should be integrated in the
space, provide access way only on this visible street, and in front of church.
En plads med grønt - en lille park - en plads som giver lys til kirken
Syntes det skulle forblive en p plads
Torvepræg som førhen. Bygge på det historiske. Brosten. Høje træer. Bænke. Torvedag. Oase.
Caféhjørne med kaffe/is/siddepladser, hvorfra man ser på gadelivet, der passerer forbi Budolfi. Jeg boede ved
pladsen som barn - til 6 år - og husker pladsen :-)
Rekreativt område - plads til aktivitet og eftertænksomhed. Cafeer, lege- og fysiske aktiviteter m.m.
Grønt område hvor vand evt. Er inkluderet. Plads til torvedage mm. Legeplads og evt. Workout redskaber mm.
Grønt
respekter historien og de omkringliggende bygninger. lad være at bygge for tæt
Mere parkering tak
Jeg ønsker en rekreativ plads med masser af grønt
Udendørs træningsaktiviteter! Ikke de her designer/pensionistvenlige-kropsvægt-maskiner, som findes i
Fjordmarken, Østre Anlæg m.fl. steder, men reelle bars og stativer, som bl.a. findes overalt i Kbh.
Grønt hyggemiljø
Det kunne være meget spændende med noget finkultur. Evt små pop-op butikker. Sakura træer til at gøre
pladsen et sted hvor man tager hen og hvor det tiltrækker folk.
Grønt område
Synes bygningen hvor banken er og parkeringspladsen er, ikke lever op til de andre smukke gamle bygninger der
er omkring. Arkitekturen lige der kunne godt blive udbedret med nogle flotte facader
fjenr den grimme beton og glas bankbygning og bevar p ladser der midt i byen der arbejder og bor også

37

mennesker der og husk så at lav plads til turistbusser der kommer udenbys fra der er Aalborg for dårlig
Stor åben plads med grønneoaser og siddepladser. Mulighed for cafeer og lignende i ydersiderne
pakerings kælde og grønt areal ovenpå
Der skal være en parking plads.
Der skal være et grønt areal med træningsredskaber, til aktiv fritid. Et par springvand, træer, buske og bænke så
der bliver skabt et grønt frirum i centrum af byen. London har mange SF den slags åndehuller.
Grønt område
Grønt, markedsplads, legeplads, spisesteder i det fri.
Pladsen skal helt klart leve op til sit navn >>Budolfi Plads<<, hvor kirken på en eller anden måde er i centrum,
uden kirken stjæler alt opmærksomhed. Jeg ser det som en fantastisk mulighed for at skabe et pusterum i byen,
hvor folk kan gå til og slappe af med en kop kaffe, cola, osv. Denne park skal selvfølgelig ikke "konkurrere" med
de andre byrum, såsom Jomfru Ane Parken. Dette sted ligger op til at det måske går lidt langsommere og der er
flere muligheder for "stille aktiviteter", hvor Jomfru Ane Parken har lidt mere fart på med den forbipasserende
vej og sportsaktiviteterne har lidt mere fart på. Jeg håber det giver mening :)
Grøn, måske en cafe, lidt borde og bænke...
Bør laves om til en grøn oase med bænke til eftertanke i Aalborgs hektiske byliv
Grønt hyggeligt område
Lad kirken og det gamle posthus komme til sin ret. Ikke en ny Kennedy Arkade eller storcenter
Jeg synes man skulle skabe et miljø for de lokale leverandører og forhandlere af eks grønt, madvarer,
specialiteter, kulturelle produkter. Det kunne være her man kunne handle lokale varer og et sted hvor man kan
opholde sig. Evt kunne grønttorvet på Frederikstorv flytte herind istedetfor. Synes det vil være en oplagt plads
hvor der kan skabes fokus på de lokale ressourcer, kvaliteter, kompetencer og råvarer "i butikkernes
åbningstider " og en plads der kan bruges til ophold, nydelse og udfoldelse i butikkernes lukketid. En
flerfunktionel plads der tjener de lokale kompetencer og ressourcer. En plads til de lokale leverandører men
også en plads der kan anvendes til ophold, aktivitet, kulturelle arrangementer og afslapning uden for
åbningstiderne.
Det er vigtigt at have i mente at der er mange centrale parkerings pladser på budolfi i dag, dem ville jeg mangle
hvis de bliver slettet helt.
plads, farver, kunst og organiske former, hvor man kan udforske omgivelserne og opholde sig i længere tid uden
at føle sig generet
Gerne grønt ,dejligt med mulighed for cafe måske
Bevarelse af parkeringspladser. Hvor skal bilerne ellers holde??? Det er for dyrt med offentlig transport
Parkering!!!!! Bedste og hurtigste sted at parkere..�
Små butikker
Det skal være en oase i midtbyen - et hyggeligt sted til en "pause" med beplantning brugt til at opdele pladsen i
mindre rum - og så skal den smukke kirke have luft, så man endelig kan se den.
Ligesom forslaget der er sendt ud af Aalborg Kommune
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Så stor og åben som mulig, så den kan bruges af byens borgere til udendørs førnøjelser. A la i gamle dage. Ikke
alle de bygninger på pladsen. Og jeg er sikker på, at det bil blive et yndet opholdssted. venlig hilsen Bente
Ohana.
Brostensbelagt, stor og åben, fri for (grimme) bygninger! med MASSER AF GRØNT. Fungere som byens
"gadekær", med samtale bænke, gerne enkelte med overdækning (aht regn og sol)få evt centralplaceret
fortorvscafe eller kaffe/the/is bod, med plads til ro og fordybelse. Flytte grønttorvet hertil.
Jeg ønsker mig et grønt område med skyggefulde træer, blomster og muligheder for fysiske aktiviteter. Borde at
sidde ved. Et sted, hvor man kan finde lidt fred midt i byens pulserende larm.
Mit bud må være noget "storslået", lige hvad ved jeg ikke. Men een ting er sikkert, der må ikke gå provins
beskedenhed i det som der gjorde med musikkens hus. Det ligner jo kun en skygge af det oprindelige design.
Hvis det skal gøres, så gør det ordentligt!!! :-)
Jeg synes, at det kunne være fint med et lille park-område ved Budolfi Plads
Grønne områder, bænke måske nogle grills og nogle skateramper/multibane med basket/fodbold. Ska designes
så der altid er mulighed for læ og måske en lille scene.
Et grønt, spændende område med mulighed for aktiviteter evt. kombineret med noget a la torvehallerne i Kbh.
grønt område med plads til hygge, fysiske aktiviteter og lignende.
Grønt område med mulighed for aktiviteter - lidt ligesom Kildeparken/Østre anlæg, mulighed for at mødes og
grille/spise sammen, et sted man kan nyde solen og naturen midt i byen
Et koncept med mulighed for udendørs fysisk træning ville være optimalt. Der er enkelte steder rundt i Aalborg,
hvor der findes de små udendørs træningsstationer. Men jeg savner et mere urbaniseret område hvor der er
mulighed for fysisk udfoldelse i en mere ekstrem form. Her tænker jeg umiddelbart nogle parkour fasciliteter.
aktiv aalborg
Grønt område, udendørs aktivitet, sport
grønt område hvor man kan gå ture, grille og være fysisk aktiv.
Gerne en hyggeplads hvor der skal være mulighed for at man kan komme ned at sidde og nyde vores smukke
Budolfi kirke . Grønne oaser er guld værd. Bare se på central park i nev York den er da skøn
grønt område med mulighed for grill eller liggende.
Jeg synes, det skal bygges noget Aalborg kan blive kendt på - lidt ligesom Aros regnbue. Det er Aarhus kendt for
og det er et godt sted at komme for at opleve kunst og kultur. Der bliver også afholdt events om aften, hvor
flere unge deltager. Vi Aalborg skal måske have noget, som mangler her i byen.
Vi mangler en skater bane I cemtrum hvorfor ikke her )!!
Åbent trænings/lege-areal med stativer, mure og andet udstyr til fysisk aktivitet. Gerne på en græsplæne.
Skal høres til et samlingspunkt for dem der bor i midtbyen et lille åndehul, al la parkerne i London. Jeg tror at
grønne områder er vejen frem, også i forhold til udvikling af byen.
En dejlig grøn plads midt i byen :)
Jeg synes fremtidens Budolfi Plads, skal være en grøn og aktiv perle midt i Aalborg. Med dette mener en park
med mulighed for rekreation, aktiviteter og afslapning.
kunst park
At man åbner for en mere kreativt miljø åbner pladsen op eller evt torvehalkoncept
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Grønt område/park på det nuværende parkeringsdæk. Træer, græs, bænke og et lille torv, hvor det nuværende
grønttorv i Danmarksgade flyttes op. Den eksisterende parkeringskælder inde under parkeringspladsen
istandsættes og bruges til offentlig p-hus. Derudover et supermarked i Vingårdsgade. Bor selv på Netop Budolfi
Plads og ville elske dette scenarie :-)
Mere flora og cafeliv, med mulighed for musiske indslag evt. unge fra musikkonservatoriet?
Som grønt areal, med masser af liv, legepladser og cafeer
Park til afslapning med bænke og infotvaler om Aalborgs historie. Underjordisk parkering til biler og cykler,
gerne den automatiske af slagsen.
Noget moderne der symboliserer Aalborg som en studieby
Jeg savner flere muligheder for foreninger at få fornuftige lokaler. Pt er det kun meget store foreninger som kan
få adgang til ordentlige lokaler
Et grønt område, hvor der via afskærmning bliver skabt ro fra de mange biler. Jeg synes der skal laves byhaver i
området. Vi i Karolinelund vil gerne hjælpe (aalborgbyhavekarolinelund@gmail.com)
Den skal i hvert fald være godt oplyst og åben. og IKKE noget med rå beton, lige som Kennedykollegiet og IKKE
lige som de nye kollegier ved Alexander Foss Gade. Måske er det billigt, man mal det lige hvidt? Rå beton er
virkelig ikke pænt. Prøv med noget hvidt eller elementer/detaljer af træ, som får det hele til at virke lidt varmere
og mere indbydende.
en form for åben plads, med en del bænke, eller andet at side på
En park, eller et stort område med små cafeer eller ligenende. Gør nu Aalborg lidt storby agtig og lav en park
inde i byen. Dette ville give et godt åbent byrum!
Flere cafeer så man har mulighed for at sidde udenfor ligesom man kan i Århus. Altså sidde udenfor hele året
rundt ligesom man kan nede ved åen i Århus, med flere cafe og varmelamper. Og gerne studievenlige priser :)
Park eller åben plads - evt med sø i stil med østre anlæg.
Kreativt, nytænkende og urband inspireret
Jeg kunne forestille mig en åben plads, der fungerede som marked i dagtimerne som erstatning for grøntorvet
alle dage med boder. Det ville være godt både i forhold til faste beboere og turister - a'la Torvehallerne i
København, men åbent. Om aftenen vil der så være mulighed for at afholde arrangementer, som lige nu bliver
klemt ind på Gammeltorv.
Jeg ved det er hamrende ukonkret, men noget som vil gøre Aalborg mere attraktiv - noget som vil få Aalborg til
at skille sig ud fra andre byer. Gå amok med kreativiteten! Vær innovative - gør noget vildt udseende-mæssigt,
men samtidigt brugbart. Se på storbyer i Europa - hvad er de kendt for? Gør noget anderledes - måske rettet
imod de studerende siden Aalborg satser så stort på dem!
Grøn, indbydende til samvær, caféer, m.m.
Jeg er åben for muligheden omkring en offentlig plads, eller evt. en kultur institution som Aalborg Teater
(Mener de er ivrige efter nye lokaler), og pladsen ville give fortrinlig eksponering til et kultur samlingspunkt som
dette. Det er dog vigtigt at evt. byggeri tager højde for Budolfi og Gammeltorv, som eksisterende 'landemærker'
i Aalborg bymidte..
Grønt område, butikker og cafeer
Et smukt grønt område med legeplads til børn og gode side pladser - borde og bænke. Så der er god mulighed
for at grille om sommeren.
tul en lille oase i midtbyen hvor alt bare er helt stille og grønt
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Det er en dårlig idé med højt og tæt byggeri. Vi har brug for rum i storbyen - som ved havnen. Aalborg bør
adskille sig fra andre storbyer, ved at der er "rummelighed" i midtbyen.
Grønt område med plads til besøgende til kirken.
Det kunne være skøndt med en plads hvor der er plads til at ose fx en lille park med græs, bænke og gerne et
sted med fokus på bæredygtighed. Evt nogle nye skulpturer lavet af lokale kunstnere i naturmaterialer som
passer til de nuværende bygninger. Gerne et sted hvor der kan være kulturelle arrangementerog skabe mere liv.
small green area with benches and open air cafes
Det kunne være helt fantastisk, hvis der blev et grønt område, lige der i midten af byen. Her ville man også
kunne lave en lille dam måske, en pavillion der sælge kaffe og is. Nødvendigvis behøver der ikke være plads til
boldbane eller ligende, da der allerede er noget nede ved havnen.. ved at anlægge en græsplæne, ville der også
være mulighed for at benytte denne til mindre arrangementer.. jeg mener dog, der skal være nogle flotte træer
og buske, og helst ikke bøgetræer, som ses så mange steder nu til dags.
Jeg synes at pladsen skal laves til en dejlig grøn park med græsplæne, træer, beplantning og stier med bænke.
Stor parklignende område med masser af borde og bænke hvor alle kan sidde og slappe af i fredelige
omgivelser. Evt. Bål/grillplads til sommerhygge
Som et torv med plads til ophold
Udstråle fremtidens aktitektur samtidig med at man har en klar historie at fortælle!
Parkerings kælder, grønt område... Legepladser...
Alt andet end det nuværende vil være en forbedring. Parkering, rekreativt område, udendørs gym, Magasin,
eller andet kan bruges
Grønt område/park, evt med udendørs servering fra en café. Dog synes jeg maden burde være anderledes end i
de alt for mange ens cafeer vi har i Aalborg i forvejen. Der kunne afholdes koncerter i parken/området.
Gerne et grønt område, med bænke, så man kan nyde stedet i ro og mag �
udendørs grønt opholdrum med legeplads, vandhane, bænke ...til børn, forældre og bedsteforældre. De unge
har havneområdet.
et åbent grønt område, som kan give luft og lys i city.
Det kunne være fedt med et diskotek, der ikke ligger i gaden som alternativ til dette. Ellers er grønne områder
altid et hit.
Der er mange muligheder. Et grønt område er altid fint i byen, selvom vi efterhånden har nogle stykker af dem,
men man kan ikke få for mange af disse. Aktivitetsmuligheder ville også være rigtig fint.
Form for grøn område, ligesom der lavet ved havnen. Både med areal til aktivitet og mulighed for at sidde og
grille mm.
Det kunne være rigtig fedt med et grønt område med bænke og gynger, hvor man kan grille en dejlig
sommerdag!
Jeg mangler at se byens historie præsenteret under værdige forhold. Historisk museum bør renoveres og
udvides!
parkering til gavn for både service håndværkere og andet godtfolk, der ellers skal bruge en halv time på at finde
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en plads at smide bilen når de bare skal skifte en sikring.
Magasin shopping center
Et sted hvor man kan slappe af, evt med springvand, bænke, skulpturer osv.
Åben muligheder for flere restauranter. Der mangler et alternativ for vegetarer. Et torv miljø.
En park i midtbyen - åben for alle
Grønt område
Grønt område. Evt parkering nedenunder. Der alt for mange tomme bygninger rundt om i Aalborg, så ikke mere
byggeri i centrum.
En samlende plads omkring kirken, så man kan se den rigtigt fra alle sider, og så der tages hensyn til det unikke
ved det gamle rådhus og Gammeltorv. En plads til ophold , til passage til fods og med cykel og en på æstetikken.
En markeds plads, som torvet. Med boder hvor der sælges blomster, grøntsager, brød, ost, æg. En mulighed for
at landmænd kan sælge deres vare
Udgrav til parkeringskælder og lave bebyggelse i forskellig højde på pladsen således, at Budolfi Kirke lægges frit
og de højeste bygninger kommer til at ligge der, hvor advokathuset i vest ligger nu. Lav en anvendelig park a la
havnens Jomfru Ane-park.
Det vigtigste er at byens smukkeste bygning og vartegn (kirken) kommer mere til syne. Derfor børn der laves en
åben plads et med lave bygninger, som ikke skjuler kirken. Så boder/spisesteder a la Israels plads i kbh.
I min optik ville et grønt område være helt perfekt midt i Aalborg. Evt. lukke for noget af trafikken og lave et
sted, hvor man kan hygge sig, tage sine bøger med ned og læse, eller spise sin aftensmad udenfor :-)
plads til leg og ophold for børn voksne og ældre.
Masser af udendørs faciliteter, der gør det mere attraktivt at færdes i midtbyen.
Beholde faciliteterne og benytte dem til en bazar/markedplads
grønt opholdsområde
grønt område m legeplads og caféer
Et sted hvor man kan komme og slappe af.
Det er helt fint med parkering, men det kunne godt trænge til at blive pænere - mindre beton!
Randbebyggelse med varierende højde ogcmange enheder, så der bliver plafs til forskellige former for
forretninger og institutioner/ virksomheder især langs den nu meget døde strækning på Algades sydside mellem
Strandstien og Jernbanegade. I midten en plads, der åbner sig mod Algade , meget gerne kombineret med et
gadeforløb på skrå fra Algade ned til Vingårsgade. Det er vigtigt at de oprindelige højdeforskelle genskabes, for
at give liv i det nye bylandskab.
Pladsen skal være et sted hvor man let og smidigt kan parkere bilen. Der mangler MANGE parkeringspladser i
det centrale Aalborg
P-kælder under jorden og, hvis ikke shopping, så noget smukt for øjnene over jorden, fx med markedsdage og
lign. man kender fra større byer, grønt/kød/fiske marked ell. Lign
Grønt område, springvand, blomster, skulpturer,borde, bænke.
Torv med grønt samt plads til småhandlende feks boder
åben,luftig, grønne - med god plads til kirken
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gerne et udendørsareal
Grønt park område
Der skal være grønt og åbent! Og en legeplads lig den der er i Skanseparken i Nørresundby.
Noget som Torvehallerne i København
Et stort grønt område, hvor man kan opholde sig i solen fx lidt som rådhusparken i Århus. Der mangler grønne
områder centralt i Aalborg, hvor man kan tage et tæppe og en picnic med - som det lille nye stykke græs på
havnen.
byen skriger på åndehuller. havnefronten er ved at blive kvalt i høje bygninger og der er brug for mere plads
hvor borgerne kan trives. den lille grønne plet der er lavet ved havnen er propfyldt så snart solens stråler kigger
frem. der er et enormt behov. parkering nedenunder kunne være fint.
Shopping m. parkering og luk algade for kørsel og lav et spændende grønt område
Der skal åbnes op. Den store sorte klods fjernes, så den smukke domkirke endelig kan komme til sin ret. Lav en
lavtvoksende park lidt som ved havnenmåske gør plads til lidt gadekøkkener eller små cafeer. Men endelig ikke
for tæt bygget eller tæt bevokset, der skal åbnes til kirken, så den faktisk ses.
Det kunne være lækkert med et grønt og hyggeligt område, hvor man kan opholde sig. Det må også gerne kunne
bruges til at være fysisk også, noget gadesport!
Opholdssted med træer og blomster. Gerne rigeligt med bænke. Mulighed for at købe "forfriskninger". Et
"åndehul" midt i byen.
Grøn Oase
Grøn oase og åben plads foran domkirken
Eksproporier de nyere bygninger sær i Algade og skab en STOR åben plads om kirken Med grønne
område,måske noget vand/søofficer mulighed for udendørsliv med cafeerog andre åndehuller
Flade brosten (så det er nemt at gå på dem) som det er lavet uden for Vor Frue Kirke, masser af flotte træer, et
græsareal, så man kan slå sig ned på et tæppe, australsk barbier (altså faste gasgriller, så man kan medbringe sit
kød og grille) og kommunen betaler gassen, kan vel kobles på bygassen? Borde/bænke og massevis af blomster,
evt. en pergola med blåregn, som giver læ.
Bilfri
Som mand er shopping ikke yndlingstidsfordrivet, men Aalborg har flere meget fine specialbutikker med ansatte
med høj faglig kompetence. Og de er det faktisk morsomt at bruge tid i, så jeg har udviklet en ny personlig
shoppingkultur, efter at jeg flyttede til byen. Kædebutikkerne i de store byer og på gågaderne i de små byer er
oftest uinteressante, så for mig vil det være vigtig med flere fine specialbutikker i Midtbyen. Jeg har bil og elsker
at køre bil men foretrækker at cykle, gå eller køre kollektivt også på strækninger op til 5-10 km, medmindre jeg
skal storhandle dagligvarer eller andet, som kræver bilen. Derfor ville jeg foretrække en nedrivning af
parkeringshuset og erstatte det med et kombineret miljø med specialbutikker, caféer, opholdssteder og mange
cykelparkeringspladser. Ved at fjerne parkeringspladser i Midtbyen OG lave cykelmotorvej fra Vestbyen og fra
Nørresundby, så kunne man måske mindske presset på / få løst den gordiske trafikknude på Limfjordsbroen /
Vesterbro ud til hotel Hvide Hus. Jeg cykelpendler over broen hver dag fra Nørresundby til Vestbyen, og det er
ikke trygt og sikkert at køre på broen frem til krydset ved Borgergade. Kapaciteten på cykelstien er sprængt i
tidsrummet før kl. 8 og tilsvarende i myldretiden om eftermiddagen.
Grønt område -ala Kongens Nytorv i Kbh bare med cafeliv også
Bynært område, med kultur, marked m.m.
Grønt område - En lille oase midt i den travle byhvor man kan høre fuglene synge, rislende vand og prydhave.
grønt område med plads til picnic, marked mm
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Grønt område, evt lidt udeservering i begge ender
Det kunne være godt med en grøn park med en cafe som har åbent året rundt og udendørs servering om
sommeren. Et hjørne med plads til fysisk udfoldelse som f.eks legeplads og motionsmaskiner.
Mener der skal være en god blanding mellem grønne områder og pulserende byliv. Det skal være et sted, man
vil lægge vejen forbi, og som viser Aalborg fra sit bedste. Med den centrale placering burde det være det
skønneste sted i Aalborg.
En dagligvarebutik og ellers et stort grønt område
et fri område som før der blev bygget
Aalborg mangler en stor og veludviklet legeplads med plads til børn i alle aldre. Efter at have boet en årrække i
København var vi rigtig ærgelige over at flytte hjem til der nordjyske og opdage så få og så ringe muligheder for
udendørs leg for børn. I Kbh har de store og bemandede legepladser med plads og aktiviteter. Der mangler
Aalborg i den grad for at blive mere attraktiv for børnefamilie i og omkring byen. Så dette bør der skabes mere
plads til, og meget gerne på Budolfi plads!
Opholdssted for studerende/læsesal.
Universitetsbygning
Stort historisk korrekt torv.
Et grønt område, som "i gamle dage". Plus mere parkering, gerne i form af en parkeringskælder, hvis I kan love I
ikke underminerer domkirken! � Parkeringen er der hårdt brug for - også flere pladser, end der er idag. Men de
må gerne blive gemt lidt mere væk. En grøn plads med træer man kan læne sig op af og spise sin frokost. Tænk
evt. muligheden for et "street-food"-mekka ind i billedet og lej evt. noget af pladsen ud til spændende
madboder osv..?
gerne mulighed for at sidde i noget natur, eventuelt at grille.
Ser gerne at parkeringsmulighederne bliver bevaret, men måske hvor Brugsen havde lokaler og derfor brugte
toppen af bygningen til et lækkert grønt område, hvor der næsten altid er sol, mangler et grønt område helt
inde i midtbyen.
Jeg savner flere læsesale. Det eneste i midtbyen er hovedbiblioteket, og der er proppet, der er larm og
internettet er dårligt når der er så mange. Ellers kunne jeg tænke mig et fællesområde med grønne planter og
noget kunst.
Jeg syntes byen kunne bruge et aktivt fritidsrum på aktivitetsniveau med havnefronten, hvor det er lykkedes, at
forene et grønt rum med aktivitetsområder, de giver liv til området. Ved at lave et udelukkende grønt område,
kan det nemt blive et "livløst" område, der ikke passer ind i byens puls.
Masser af spændende udendørs arkitektur / kunst. Masser af ro og lys til fordybning og følelsen af at vi bor i
Danmarks bedste kommune!
Åben plads med små butikker/ boder. Træer, grønt område, springvand, kunst, bænke, evt en lille markedshal.
Området skal hovedsageligt være rekreativt.
Flere parkeringspladser
Jeg synes pladsen indbyder til et åbent grønt område. Man kunne evt. flytte markedet på Grønttorvet i Ågade til
Budolfi plads. Det sidste der må ske er flere shoppingcentre. Også af hensyn til turismen tror jeg et grønt
område vil være indbydende
Jeg mener, at der skal være mere grønt i byen. Man kunne evt. lave et grønt område, hvor der vil være marked
en gang om ugen. Synes det er svært, for hvor skal alle de biler som holdte der nu kører hen? Det er ikke alle
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som kan og har lyst til at tage bussen, selv om i gerne vil have det sådan.
Helt klart en dejlig grøn plet, hvor man kan nyde sin Paradis-is, en kop varm kaffe, sidde i solen og hygge med
god veninde! Jeg tror det vil give mere liv og flere besøgende. :) Så er der jo også mulighed for at lave et fint
bindeled til Gammel Torv.
park (evt. med nedgravet parkeringsmulighed?)
Grøn, græs, træer, blomster, tulipantræer, japanske kirsebærtræer
Mix of residential, shops and restaurants.
Grønt område
Åben - Så man fornemmer Budolfi kirke, Mange siddepladser, grøn, mulighed for leg og boldspil, forskellig
belægning, såsom græs, gummibelægning, stødabsorberende, meget beplantning både store træer til skygge og
blomster. Borde og stole/bænke, så man kan lave picnic eller grille. Muligvis små byhaver eller bede med
spiselige ting.
Jeg kunne tænke mig en Basar
Kirken ligger godt nok noget indekelmt. Lidt grønt omkring kirken ville klæde den.
En åben plads med cafeer/restauranter og et grønt område
Et anvendeligt fleksibelt rum, der i dagtimerne kan gi en pause fra byen, i byen. Grønt ville være godt.
Som en lille park med springvand. I denne tætte bebyggelse mangler grønt. Vi skal lige hæve os op over at være
arbejderby.
Grønt område med træer, bænke og græs - ovenpå en stor skjult parkeringskælder, så handlende kan parkere
fremfor at vælge City Syd
Som grøn oase der indbyder til ro, og sjov bevægelse
Synes det kunne være rigtig hyggeligt med en lille park:)
Grønt område med mulighed for krammermarked plads
En grøn oase i midtbyen:)
Der skal et p-hus på minimum 5 etager til, for parkering er allerede nu en kæmpe udfordring i midtbyen for
både byens borgere men ligeledes for besøgende fra oplandet. Hvis i vil have grønt område, må i lave
ppladserne under jorden i minimum 5 etager - kig nu på behovet frem for egen næsetip - Aalborg har masser af
grønne områder og områder der kan bruges til at nyde udelivet - senest hele jeres havnefrontsprojekt - giv nu
byen det den virkelig mangler i stedet for.
der ska være nogle vimpler og noget med basket og roning
Jeg synes at det ville være en ideel plads til et park-område, evt med mulighed for udendørs kulturelle
oplevelser.
Jeg mener at at grønt område er tiltrængt og at det er det som Budolfi Plads skal bruges til.
Jeg synes der skal graves en kæmpe parkeringskælder ud under niveau og så et grønt område ovenpå.
Jeg ved, at der har været snak om, at Magasin skal tilbage til Aalborg og jeg synes, at det ville være fantastisk.
Jeg ved dog ikke lige, om jeg synes, at den skal ligge på Budolfi Plads. Jeg mener, at pladsen i stedet skal
udnyttes til et grønt fællesområde, måske suppleret af nogle lækre og lidt anderleder caféer end vi har i dag.
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Parkering under jorden, mulighed for at lave forskellige events på en plads hvor der er feks mobile træer, buske
og grønt. Gerne med mulighed for udendørsservering, men ikke nødvendigvis helårsservering.
Jeg synes det er synd at det bliver ødelagt som det er nu, men når nu I vil nedlægge det der engang husede
Super Brugsen så synes jeg det er synd at I vil lave en ny bebyggelse, der vil overskygge Budolfi Kirke
Grøn område med vand og cafe hvor mennesker kan nyde solen ud og drikke en kop kaffe eller øl.

sælg den til højestbydende
Det der er der nu skal fjernes og der skal så være markeder, også loppemarked lige som i udlandet

Grønt og flot
Græsk katolsk
Mit største ønske for Budolfi Plads er, at vores pragtfulde kirke kommer til at stå fri i alt sin vælde, på en fri og
åben plads med cafeborde, boder og feks rødtjørn som beplantning. Det skal nemlig ikke være store træ sorter,
som vil tage udsyn væk, både fra kirken men også fra det pragtfulde rum som dette gerne skal blive - når jeg
bestemmer . På forhånd tak fra en vaskeægte Aalborgenser !
Der skal bibeholdes en eller anden form for parkering, for at undgå kaos eller måske endda affolkning af
midtbyen. Hvor meget man end ønsker at folk skal benytte kollektiv trafik, så er det et luftkastel og manglende
p-muligheder vil kun bidrage yderligere til butiksdød og affolkning af bymidten. Derfor essentielt med p-pladser.
Dernæst behøver der ikke komme nye butikker (fx Magasin) på pladsen. En større. åben plads med
opholdsmuligheder, grønne arealer og lignende vil klart være at foretrække. Fx ovenpå et underjordisk
parkeringsanlæg med min. samme kapacitet som den nuværende Budolfi Plads.
Grønt område evt kombineret med mulighed for markedsplads
grønne områder, med parkeringskælder
Vi har mange dejlige frirum rundt omkring i byen, men kendetegnet for dem alle er desværre at de besættes af
enten de unge eller de hjemløse, så det ville være dejligt med et frirum, der satser på det voksne publikum. En
plads med hyggekroge, borde og bænke, smuk beplantning, cafe/kiosk og gerne et par torvedage. Torvedagene
kunne feks. bestå af af de boder der idag holder til på grønttorvet, men det kunne også være byens forretninger
eller en blanding. Nej tak til fysiske aktiviteter på denne plads..
En plads (rekreativt område) hvor man, fra eksempel af Ingerslev Boulevard i Aarhus, vil kunne lave ugentlige
loppemarkeder og/eller madstande
en grøn plet i byen, som borgerne har medejerskab i til at gøre til et levende sted
jeg mener, at pladsen bør have fokus på Budolfi kirke og primært være et grønt område.
Grønt med bænke og plads til at smide et tæppe på græsset. Læg en parkeringskælder nedenunder, der ikke
syner.
Magasin
Lav en street park
Lav et sted hvor både børn og voksne kan færdes. Måske ville et grønt område være perfekt! Gerne med en
scene, så der kunne laves sommerkoncerter som dem i Karolinelund
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Åbent og grønt.
Jeg ved godt de fleste politikere gerne vil have bilerne ud. Men det er et købestærkt publikum som jeg ikke
mener man bør overlade til city syd alene. Gode parkeringsforhold er centrale for om jeg "orker" at tage til
midtbyen. Derfor mener jeg at der i planen for stedet skal indgå et parkeringhus/kælder.
Fremtidens Budolfi Plads BØR, laves til et grønt område hvor man kan slappe af, lave forskellige aktiviteter, med
respekt for de omkringliggende bygninger. MEN der er et problem. Et grønt område vil være populært og
velholdt (af kommunens folk) i en årrække. Derefter vil det ikke blive brugt, området vil være misligeholdt osv
osv.. Jeg syntes der skal bygges noget som mangler i den del af byen, nemlig PARKERINGSPLADSER. Ja, der er
Friis, og parkeringshuset nede ved jomfru ane gade. Men jeg mener der er et behov for parkering på Budolfi
Plads. Man kunne selvfølgelig lave stedet til en markedsplads, med en eller flere ugentlig torvedage. Problemet
er bare, at det så vil ende som grønttorvet er nu. Nemlig intet værd.
Grønt område med bænke.
Gågademiljøet bør trækkes gennem Algade og helt op til Vesterbro. Samtidig skal der etableres cafe- og
butiksliv for at sikre liv i denne del af byen. Parkering kan evt. flyttes til Den gamle Rutebilstation, hvor en flerplansløsning kan etableres som på Th, Sauers Plads.
Det kunne være en god plads, med mulighed for forskellige aktiviteter.
Jeg synes vi skal have byhaver i Aalborg midtby, samt muligheder for gadeidrætsfacilitetet!! Basketball, parkour
og streetfootball.
Fjern det gamle kvickly og lav et grøn område der
grøn område måske en lille cafe og lidt legeområde til børn blomster dufthave
Lad det være en åben plads, evt. med cafeer, restauranter etc. - men lavt byggeri. Lad nu være med at lade
mammon styre, men giv pladsen tilbage til folket.
Parkering!
Der mangler grønne områder i sentrum, og det ville være ideelt om Budolfi Plads blev omgjort til en park med
benker, planter og med plass til å ha picnic.
Grøn plads med cafe udendørsservering. Legeplads med motionredskaber.
Underjordisk parking lyder rigtig godt, 2 Etager er vel ikke så krævende rent økonomisk? grønt område ovenpå
med skulpurer lyder rigtig godt, evt. med overdække terrasser, som kan skabe en hyggelig aften atmosfære.
overvejende mere grønt. Erstatte det nuværende med et parkanlæg, hvor det er muligt at holde pause uden at
skulle købe noget.
jeg mener det vil være praktisk med nogle bedre parkeringsmuligheder.
Jeg kunne godt tænke mig en stor åben plads, som det var før bebyggelsen. Jeg er bare bekymret for at ppladserne kommer til at mangle.
There should be green space, places to sit, and a playground for children.
Et sted hvor folk har lyst til at være ( et sted som ved Nørrebro st. I København)
Det skal være et område der indbyder til bred benyttelse. Frygten er at det bliver et monofunktionelt område og
der derfor ikke kommer mange brugere. Havnefronten og keddelhallen er nok de bedste eksempeler på god
udnyttelse i Aalborg. havnefronten med sportsfaciliteter, parkområde og muligheden for at slentre forbi, men
det ved særlig lejligheder kan omdannes til festival, koncerter eller loppemarked. På samme måde funegrer
kedelhallen i Nordkraft både som butiksområde, kunstudstillinger, koncerter, fødevaremarked og meget mere.
Personligt drømmer jeg om et område hvor ideen om grøntmarked kan udfoldes og vokse, så det kan blive et
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tilløbsstykke fra oplandsbyerne - lidt a la Ingerslev marked i Århus.
Den skal være flottere. Gerne med mere natur og pæn udsmykning - IKKE noget nymoderne bygning med glas
og rør alle vegne!
Meget grøn, masser af opholdsmuligheder, kunst
B udolfi Plads skal være en stor åben plads, som det kendes fra storbyer i Europa. Aalborg må forberede sig på
at ville være en storby, og hertil hører en spektakulær stor plads, hvor man kan flanere, sætte sig i fred og ro
med avis eller i samtale, lave events, frilluftskoncerter, evt. en ugentlig torvedag, timg, der tiltrækker mange
mennesker og hvor man på afstand kan glæde sig over smukke bygninger, først og fremmest domkirken. I
kanten af pladsen skal der være caféer og restauranter, bænke og et flot risslende springvand, men ingen
supermarkeder eller stosre magasiner med visuelt støjende fasader. Det skal være et fredfyldt storrum for ro, og
afstresning. hvor man kan få et pusterum i smukke omgivelser og møde venner , inden man vender tilbage til
det pulserende liv i forretningsgaderne. Det er nu eller aldrig.!!! Hvis parkeringspladsen og de 2 skæmmende
bankbygninger bliver erstattet af nogen form for nybyggeri, er chancen for at give Aalborg storbyrpræg for evigt
mistet.
grønne område. punktum.
Det skal være et grønt frirum midt i byens travlhed. Så solrige siddepladser, med buske, træer og græs
Jeg håber, man vil prioritere butikker/erhvervsliv, så "midtbyen" bliver lidt større og ikke begrænses til
gågaderne.
Grøn, lækker, indbydende til fysisk aktivitet! Ikke så meget beton!! Mere farve og mere urbant liv
Vi har da mega meget brug for gadeidrætsfaciliteter!
underjordisk p kælder med grønt område ovenpå. et område med både plafs til sport og agslapning for folk i alle
aldre - læs uden ungdomsgrupper som i Kildeparken og Kennedy Arkaden
grøn
Der må genre være noget der ikke koster penge, gerne noget kulturformidling og EN LEGEPLADS
Det kunne være rigtig fedt med et område hvor man kunne mødes og fortage sig noget, som ikke koster penge.
Udendørs aktiviter med mulighed for leg/træning/udfoldelse er lige hvad byen mangler!!!!
P-pladser det kan vi ikke undvære. men også skønne oaser. kan dette mon kombineres?
Budolfi Plads skal indeholde parkeringspladser og shoppings muligheder og lejligheder. Intet grønt.
En park med et træningsområde designet som parkour/skatepark ville være fantastisk

”Har du forslag til bestemte aktiviteter, som skal tilbydes på den Nye Budolfi Plads?”
Parkour
Luft, lys, grønt, kultur, café...
noget for de allre mindste! eller byens flotteste og mest spænende lekeplass!
Street baner er altid et hit for mange!
Rulleskøjtesti rundt om hele området. Grusstier til spadereture (grus for at holde rulleskøjte/skatere væk)
mellem områdets buske og træer. Enkle bænke i både sol og skygge områder. Det vigtigste er at skabe ro og
meget grønt.
Street fodbold, skate, ophold, torvehaller til madboder, lækker kaffe og specialiteter, midlertidige
madmarkeder etc. Vil passe godt til stemningen og det eksisterende forretningsliv i vingårdsgade.
- hygge - plads til frivillighed - aktiviteter - nyde naturen
48

Udendørs fitness maskiner. Der er masser af dem rundt omkring i Århus og de bliver brugt flittigt. og ellers er
det altid godt med siddepladser så man kan hænge ud der.
grønt område, en plads til udstilling og koncerter,
Se svar under pkt 8
Tæller hygge og samvær som aktivitet? kunne være fedt, hvis man kunne bruge Vesterå til noget! Her mener
jeg, at åbne op for Vesterå.
Legeplads
Jeg vil egentlig helst bare have en stor grøn græsplæne, hvor man selv kan lave, hvad man vil. (ikke skatere det giver for meget larm)
Kunstnere kan udstille,
Musik og markeder. Man kunne lade letbanen dreje indenom området for derved og gøre området mere
attraktivt.
Torvedag - markedsdag og en lille legeplads
Den park som skal laves skal der hele vejen ude i kanten etableres en løbesti og gerne redskaber også som
nede ved Fjordmarken
Noget der kan glæde alle alders grupper
Gynger, rulleskøjteløb, BLOMSTERnydning.
Markedsplads, legeplads, cafeliv
Restauranter og cafeer, samt mulighed for afslapning på bænke.
små arrangementer som mindre koncerter
skak bord
Parkering!
byhave, legeplads (også for de større, fx klarevæg eller parcour), en bane af en art fx basket, en pavillon så
folk kan holde fødselsdag i det fri selvom det regner
Ro, afslapning, meditation, hygge, gåture, leg og avislæsning!
Parkour/freerunning, skating og lign.
En rolig og stemningsfyldt plads præget af kirkens nærhed og den lette tilgængelighed fra de omgivende
kvatrerer!
marked
Kæmpe springvandet og fed permanent byscene
Musik koncerter
Grønt område med mulighed for fysisk aktivitet
legeplads for byens mindre borgere
Hyggelige sommer aftner. Husk at lave rigeligt med muligheder for at komme af med affald da det kan
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motivere til at folk rent faktisk rydder op efter sig selv.
Loppemarked, plantebyttedag, grønttorv, kaffe
Evt cafe med udeservering. Der er reelt kun to pladser i dag uden trafik om ørene (Mølleå og CW Obel)
INGEN aktiviteter... der er så mange muligheder for aktiviteter i byen. Hvad er der galt med ro og fred...? Men
el IKKE noget fysisk... det forstyrrer os, der gerne bare vil sidde og nyde det. Så skal det være noget kulturelt...
IKKE sport.
Grønt område, gerne med torvehaller
Hygge i indre by
lege område for børn og evt multibaneområde eller et fitness område til voksne
Ved ikke
Fysisk aktivitet og afslapning
Cafér, gerne aktiviteter (skater, streetbasket mv.)
en god legeplads, soppebassin, "trafikskole" stier til løbecykler, klatretrær.
som punkt 8
Ophold, børnelegeplads, en rolig plads med grøn beplantning.
Grønne kvalitets oplevelser
Udstillinger, cafeer, legeplads?
Torvedage
Torvedage, loppemarkeder, koncerter forskellige arrangementer
Marked
Markeder, streetfood
Markedsplads, Kunstudstillinger, måske en legeplads, da der jo også bor mange forældre i midtbyen for hvem
det måske ikke er så attraktivt at være i Jomfru Ane Parken (kig f.eks. på Steen Billes Torv i Aarhus, og I vil se,
hvad jeg mener)Koncert
Afslapning, f.eks. med en sansehave. Der kunne også være en legeplads for børn. Det kunne også være smart
hvis der var plads til Cityforeningen, så de kan komme væk fra Gammel torv.
Legeplads, skating, parkour,
Grønt område midt i byen ville vøre dejligt.
Torvedage
Nogle spande til brugt grillkul! Det kunne i også lige sætte op i kilden nu i er i gang. I tvinger folk til at smide
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det på jorden eller i skraldespande...
Bænke, græs, legeplads, parkour, skatermuligheder, fitnessudstyr (som i Kildeparke)'
Lejeplads, afslapning, køb af diverse (kaffe, juice, brød)
gode attraktive siddepladser
Afslapning, fodring af ænder, hygge, generelt grønt område
Basketball, udendørs fitness område. Som det der er vestbyen.
cafe, åbent forum hvor folk kan side og tale sammen og arbejde i grubber sammen
Der skal være noget for alle alder, så genrationer mødes på tværs af hinanden :-)
grønt område, afslapning - og leg for børn
Marked
se tidligere.
Fodbold, volleybold, at kunne grille
Picnic, legeplads
kig på carl's torg i stockholm
Marked, mindre events
grøntorv
Skating, panna, parkour og basket. Integrerede højtalere med Bluetooth. Spots der tændes om aftenen.
Musik, steder til afslapning og samvær
Legeplads, parkour, yoga,
Legeplads, Pentangbane, en klatrevæg, en hoppepude/ eller trampolin.
Fordybelse. Cafeliv.
Koncerter, Torvedage, loppemarked, fødevare salg osv.
"pe.ton" spil.....digtoplæsning/litteratur.....stemning hvor pulsen kan hvile.....kunst der udstilles
Det er skrevet. tænker nemlig både legeområde, shopping., øl og sport til fædrene. en multi familieplads med
mulighed for at alle kan lave deres yndlingsbeskæftigelse�
scene til diverse gadeteater, musik mv
små bålfade.. sansehave og lignende
Opholdssteder, hvor man kan sidde og spise is fx.
Park med bænke, bede, grusstier til løbere, en cafe
Et skønt legeområde for både børn og voksne. Græs og muligheder for fysisk udfoldelse.
En legeplads til børn i stil med den ved havnen. Bænke, ikke de iskolde stencirkler som ved Toldboden.
Udendørsservering skal være PÆNT, ikke som den skændsel på Mølleplads.
Hygge og handel - torvehaller
Kan der blive plads til en kreativ småbørnslegeplads, hvor forældre og bedsteforældre også kan lide at være.
Se til københavns centrum.
Danmarks sjoveste legeplads for børn og voksne.
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fristed, ro, hvile.
Stormagasin, museum eller en større turistindbydende aktivitet, som skal fungere som et
varemærke/kendetegn for Aalborg
legeplads+ trænings aktiviterter+ græs/bænke, "lille scene" (amfiteater)
Leg, grill, koncert, biograf under åben himmel, hygge, bar, skøjtebane
Lille kunsthal
Er selv blevet mor nu - Havneområdet virker til at være meget for de "unge". Hvorfor ikke lave noget til dem
med børn.
Vinter julemarked
noget der passer til skøjtebanenm små gammeldags boder.
Mindfulness.. En oase i byens pulserende liv, med plads til byens små borgere i lærerig leg
Parkering
Et grønt åndehul for byens borgere og besøgende - en legeplads til børn vil ex. skabe byliv for de familier som
bor herinde i midtbyen, og som gerne vil blive boende.
Magasin
gerne nogle med fokus på børn
Jeg er butikschef i en sportsbutik og de sidste par år er der kommet meget fokus på sundhed og fitness. Det
kunne være skønt med et udendørs træningscenter, ligesom de har nede ved havnen i vestbyen.
Park areal, små arealer til at spille basket og andre bold spil, lave parkour og lignende, ulig det kolde fjord
areal
Et værested i form af et grønt areal og evt. en legeplads hvor børn kan lege, mens forældre sidder på
sidelinien
Grill, Petanque, Musik, Som det grønne område ved Aalborg havnefront
spiller skak,bordtennis, måske kan bygges en lille pavillon til promenade-musik
Ro/afslapning, økologisk cafe, udendørsaktiviteter, som forenes med oasen.
street skating, café besøg og grønne områder
Parkering under jorden, shopping.
Parkering
En markedsplads samt et sted hvor man kan sætte sig ned og nyde bylivet.
Handelsplads/hal med frugt, grønt, blomster og andre specialvarer
Legeplads, springvand, grønt areal til benyttelse
Koncert, petangue, hygge og grill - I har ubevist overgået Jer selv med det grønne havneområde. Det er som
fluer-pål-lort om sommeren, så mange der sidder dernede og griller og nyder byen. Det kunne være RIGTIG
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fedt, hvis I snart var bevidst om at havnen er Aalborg største attraktion.
Hvad med en eller anden form for kunstner park hvor kunstner kan sidde og male tegne eller på anden måde
udføre deres kunst
Café, udendørs sommerkoncerter/shows, mulighed for studerende at læse og skrive opgave (i forholdsvist
stille omgivelser, evt. indendørs med udsigt til området), grønt-marked, mindre-butikker.
Mulighed for afslapning om sommeren, cafeliv, optrædener på pladsen, familieliv
Skaterrampe, volleyball (både Beach og alm), musik
Plads til torvedage, spil, fitness, yoga
Ophold
Petanque-bane
Udendørsservering og udstilling, petanque.
Parkour, skate, leg, bevægelse, siddepladser/bænke
Legeplads og grønne områder
Nye muligheder for shopping, eller et pulserende cafe miljø, i stil med reberbansgade. Herudover kunne der
være mulighed for at dekorere med udstillinger fra f.eks. kunsten, for at skabe en ramme om aalborgs
kulturelle liv og som en præsentation af den gode række muligheder for aktiviteter Aalborg udbyder.
Parkering
grønne opholdsområder med klimasikrende tiltag
Koncerter og afslapning. En grøn oase
Roller derby!!!!
Blanding af grønne opholdssted og oplevelsesdesign der vækker sanser hos alle, og motorisk legeplads for
børn der er vedligeholdelsesfri
se pkt 8
Udendørs spil, plads til træning.
Parkliv, Koncertliv
skate
Legeplads til børn, generelt grønne områder, sidderpladser
Torv med handel grøntorv loppemarke alt slags salgsboder lidt gøjl m.m. Det vil give liv på pladsen som i
gamle dage, som bl.a. Rundskuedage men se tilbage og i har nok nogle gamle film fra dengang, det skal ikke
kun være en plads med bænke og grønne træer det giver ikke liv på pladsen
Redskaber til udendørs træning fx streetpole, parkur etc.
Der skal grøn beplantning ind i centrum
En scene til udendørs koncerter/teater og lign, mini-fodbald bane, bænke og græs til fri afbenyttelse til
alverdens ting
SMå koncerter, men intimitet er vigtigt
Parkour bane- street Ball anlæg, grønne områder med siddepladser
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Hygge med venner, kan være en sportsplads
Leg og bevægelse for alle aldre, hvilkepladser for ældre, et sted man kan slå sig ned. De unge har havnens
områder at skate og spille vilde lege på, her kunne det være godt med lidt mere stille bevægelse i form af
legende børn, petanque mv.
Nogle træningsredskaber.
Bænke, områder med måske gynger (også for voksne)
A la Bryant Park i NYC
open museum for outdoor technological artifacts related to culture
Noget hvor bevægelse er en del af oplevelsen, legeplads, skatebane, forhindringsbane etc. Men gerne pakket
ind i noget grønt.
parkour, skate, grafitti/ kunst.
Legeplads, cafeliv, grønne oaser de opfordre til ophold, markedsstemning
Shopping/restauration
Boldbaner, grønne områder og skate områder findes i Jomfru Ane Park og Karolinelunden, så spørgsmålet er
om man vil have de aktiviteter ind på en så attraktiv plads. De før nævnte områder er i det billede jeg har af
byen meget domineret af ungdommen, men jeg tror samtidig også det er et naivt håb at lave andet i centrum
af en studieby.
Grønt område - måske med en lille scene til byens musiker.
Gril, fodbold (I indelukket bur), masser af gras til at kan sole sig på.
Afslapningsaktiviteter. Græs og bænke. En lille cafe. Torvedag
Markedsdage, cafemiljø, wifi hotspots, turistinformation, et ultra grøn rekreativt Relax område uden for
meget beton.
Pétanque for de ældre, legeplads til børnene og café/kaffebar/juicebar til forældre/alle
Evt legeplads, sportsplads. Rekreativitet. Gør plads til foodtrucks i byen. Byen trænger til at få ny mad
inspiration og at give tilladelser til foodtrucks, hvad det så er små varebiler, cykler eller whatever.
Lejeplads
Streetplaza til skate bmx løbehjul rulleskøjter, parkour mm lavet i en akitektur som er anderledes og
indbydende. Kulturel amlingsplads
som jomfru ane parken , og cafeområde , børnelegeplads, PARKERING
Multibane og skateboardrampe
Ingen skateboardplads, legeplads med børn, basketbane (alt der larmer). Gerne bænke/siddepladser (gerne i
en nytænkt version), vand, stier, fede bygninger hvis der skal være butikker
Mulighed for at sidde og nyde en kop kaffe og en god bog. Mulighed for shoppe-pause i grønne omgivelser
Grønt område, med opholdsplads, måske mulighed for kafe eller mad sted. Parkering under pladsen.
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tetater
Skak-borde, opholdsområder, legeplads
Parkering og shopping
Komplekser der giver mulighed for boliger fra 1. Etage og opad, sim samtidig gør det muligt for små og
mellemstore forretninger at etablere sig ud til gaden i stueetagen
teater, læsning (kroge, bænke), dyreliv kunne også være fint: opstil nogle bikuber hvis det vurderes at de vil
være istand til at klare sig, plant sommerfuglebuske, sæt fuglehuse op. Mere have end plæne til grill og druk:
dem har vi allerede. Skakborde, en bæk
Supermarked, da folk oppe mod hasserisgade har lagt til lignende
Mulighed for at cykle, rulle, skate osv igennem. Især rulleskøjter er besværlige at stå på i Aalborg Midtby,
grundet rigtig mange brosten, pæne er 'de, men upraktiske.
Roterbare "liggestole" som havnefronten har nede ved Musikkens Hus kunne være dejligt.
En lille bold-bane i stil med den lukkede del på havnen og eventuelt mulighed for noget udendørs "Lounge"
hvor man selv medbringer mad, drikke og musik.
legeplads
skaterramper til børn og unge
Værksteder, gallerier, multisal (plads til udstillinger, forestillinger m.m.), cafemiljø, detail - et miks af
programmer der danner møder mellem forskellige menneskegrupper. Rekreativitet og opholdsmuligheder,
der giver brugeren en mulighed for deltagelse, beskuelse, som giver brugeren en oplevelse - det midlertidige
eller performative byrum
Grønt område - park
Markedsdage, måske noget á la Farmers Market - markeder med lokalt producered varer. Borde og bænke,
hvor man kan spise/drikke sit medbragte (vi har masser af dyre caféer, så det ville være dejligt at kunne sætte
sig ned, uden at det skal koste en mindre formue. Vh.
legeplads, markedsplads a la torvehallerne,
afslapning / afstressning
Lege rum for voksen og børn.
Grønt, kunst, bænke/siddepladser, åbent. INGEN store bygningsklodser.
Aalborg har været i en utrolig god udvikling de seneste år forsæt med det.
Markeder - et hjørne med grønttorv og ellers andre markeder som idag holdes på fx. havnen. Forskellige
kulturelle events - som fx foredrag af forfatter/maler under åben himmel og som selvfølgelig er gratis!
Nope
Amfiscene til symfoniorkesteret, musik, teater, torvedage, byttemarkeder, blå festival etc. åben
gudstjenester. tattoo,
Kunsterisk tiltage.
Udendørs fitness, skate faciliteter,
Fitness, workout
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Bl.a legeplads til børn.
Grønt torv m.m
En ny afdeling af universitetet. Flyt basis fra Strandvejen til centrum.
plads til 'simren', cafe-servering, mere stilfærdige markeder, grøntmarked,
Syntes der mangler noget til børnefamilier inde i midtbyen fx. En legeplads
Noget grønt og økologisk, eksempelvis giftfri byhaver
Hvis et grønt område bliver sat op, så kunne udendørs koncerter over sommeren være en mulighed. Dette
kunne være rigtigt fedt for mange og desuden skabe liv i centrum.
markeder om sommeren for kunstnere som der er mange steder i verden
Ingen - det skal være et stille og roligt sted at besøge.
Sport, mad, chill-out
god parkering som det er nu
gerne torveplads
markedsplads
Ikke mere til skaterne og ikke mere boldspil. I har med jeres ændring af havneområdet hevet en masse
utilpassede unge fra Aalborg Øst ind til byen.
Parkering under jorden
Se spm 8. Kreativitet og hygge hånd i hånd måske
jeg ønske der tænkes stort og at hist. mus. bliver nybygget på pladsen og det gamle mus. evt. brugt til
andet....musikken har fået , kunsten har vi .....men historien mangler
Legeplads, koncert oplevelser fx med en form for amfi scene, græsplæne til skovtur lige som jomfru ane
parken, som på de gode sommerdage er lidt for lille til alle dem som vil bruge den
Streetbasket, parkour, frisbeegolf, streetsoccer og skate.
dagligvareforretninger evt lidl
mindfulness, yoga, qi gong, meditation, sidde stille og læse.
svømmingpool
Start/mål, opvisninger, markedsplads, udendørskoncerter
legeplads, kaffe
Fitness parkour skatebane til både cykel og skateboard
Café og restauration
Gerne streetart og streetsport
P hus, og cafe, og legeplads, det ville være super.
Sanseoplevelser (vand, lys, duft), julemarked, cafe, mindre legeplads, INGEN skaterbane
legeplads og skøjtebane
Græs, bænke, evt. springvand.
Parkour, Pole. Generelt et street-idræt
Parkour, street training, pole - Altså nogle former for trænings stativer, hvor man har mulighed for at træne
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udendørs og dele en sportslig kultur.
Lækker cafe, måske sammenhængende med Magasin. Udendørs siddepladser
Udendørs koncertområde, cafeer, kunst og skulpturer, legeplads, petanque, grill, træning
Ingen aktiviteter ud over afslapning, men det er vel også en aktivitet. En oase med ro. Der er nok aktiviteter
på havnen, så kan man jo trække den vej, hvis det er det man ønsker.
Pole, opholdssted med hyggelige bænk/stole og borde og evt musik
Mindre koncert sted, park ala Østre anlæg
Generelt ophold og træning. Udstyr som i fælledparken, se linket billed på forrige svar. Og udstyr til parkour!
Græsarealer!
Skater ramper, mere opholdsplads og flere arrangmenter
Shopping, Cafe/restaurant, grønne områder
cafe. boldbane. teater
legeplads
Solbadning
Musikere med mulighed for blød dans
Food from around the world and more affordable shopping and eating out.
Parkour
Der skal være café/restaurant - oase. hvor man har lyst at opholde sig. Grønne områder, springvand. Speakers
corner, 2nd hand kunst, brugskunst, bøger à la Seinebredden i Paris. Havnefronten har allerede muligheder
for at skate og boldspil, så det er ikke nødvendigt
Streetfodbold, crossfit og parkour
Ophold og fysisk aktivitet som på havnen.
Bænke, Udendørsscene, Plads/Boder til marked, Kiosk, Sø, Træer, Altsammen ting der indbyder til at man
bruger tid der.
Basketball og fodbold, samt andre sportsgrene.
Shopping - p.plads
Hvis det bliver gaden hvor busserne skal køre ud til Vesterbro, skal man i hvert fald tænke over hvilke
aktiviteter der passer til det lydtæppe.
underjordisk P-hus med stort græs areal (park) oven på er helt perfect. Det behøver ikke være så fancy folk
skal bare have plads til at kunne slappe af, træer og græs og bænke.
udendørsfitness,styrketræning,forhindringsbane til forhindringsløb, parkour, gadeidræt
Museet må gerne komme ud i fri luft. Fx opstilling af redskaber man kan prøve, gabestokke majstang og andet
efter årstid
Der kommer sikkert koncerter, men det er ikke rigtigt daglige aktiviteter. Jeg synes sagtens man kunne lave en
multibane, eller noget i den stil. Det kunne være dejligt at sidde derinde og få en øl og spille noget
basketball/fodbold.
Legeplads, spiseplads til madpakker
afslapning, ingen musik, legeplads til børn og et sted de unge gider hænge ud om aftenen
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Skateboarding og hygge
Åben plads giver mulighed for spil og leg (tilgodeser børn og unge). Lukkede og mere beplantede områder af
pladsen vil give den ro-i-natur-følelse som mange byboer sukker efter . Et område der både kan være kreativt
udformet, men samtidig fungere som et lege-område for de mindste. Det er vigtigt med den helt rette
beplantning for at give pladsen funktionalitet - ser den "bare" flot ud bliver den ikke nødvendigvis brugt.
Grønne områder med overdækning så der er mulighed for at opholde sig og lave noget socialt inde i byen.
Borde bænke skraldespande fugle blomster og træer
Legeplads, boldbane, borde, bænke og græsplæne..
Grønttorv, loppemarkeder, pariserhjul
nu er der en masse for de unger på havnefronten, så vil syntes måske muligheder for at samles når der feks er
byvandringer, eller for 30 + gruppern og gerne helt op til 90 år
Ro!
Hygge, åndehul i byen, måske nogle udendørs fitness faciliteter...
Torvehaller
Der mangler en stor udendørs legeplads i centrum, hvor man fx kan holde shoppe pause med sine børn

Musik teater dans bænke et stort tv tårn man kan komme op i og se byen og kirken for oven
Afslapning, små trænings baner for børn/voksne. Musik/skuespil sted.
Som ovenfor beskrevet: en fleksibel multiplads med mange forskellige funktioner og muligheder for
fritidsaktiviteter.
Gratis koncerter. Familieoplevelser med Tivoli attraktioner ind imellem.
træning, gril og hygge
Café, koncert og venligt grønt område (a la Jomfru Ane Parken)
En super alternativ terresse hvor folk frit kan indrette og bestemme. Eks. som parkingday
Sjove lege - f.eks. stangtennis, kæmpe mikado, Tarzan bane, måske petanque..
Markedsplads. Afslapning
paketingsplade med reketiv område oven på
Bænke og udendørsservering.
Lad Aalborg fortsætte den kulturelle kurs, som foreløbig er sat. Aalborg skal være førende på det kulturelle
område. Gør plads til at Aalborg Symfoniorkester kan holde udendørskoncerter om sommeren med filmmusik
eller andet. Det kan blive en succes!
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ikke en ny havne front
bænke - afslapning
parkour og hænge ud. man skal kunne færdes der uden at skulle træne eller lege.
gadeidræt
leg. glem ikke børnene i midtbyen
borde-bænkesæt, så man kan sætte sig og indtage mad og man kan spille medbragte spil. snakkehjørner og
med træer og flotte blomsterkummer, som er så flotte de andre steder i Aalborg.
teater og p-plads, grønt område
Mini koncertplads med med et flot springvand
torvedag
Jeg har lyst til at sige en forhindringsbane/junglesti eller sjove udendørs fitness-redskaber, så der er noget for
børn og voksne der kan få pulsen op.
Siddepladser
Borde/bænke til spisning, græsplæne til boldtle, legeplads til de mindste, fitness redskaber til motionister.
Udendørstræning. Gerne med træner, tilbud fra kommunen for at fremme folkesundheden
Lege område til børn. Hvile område til dem der måtte ha brug for det. Område der egner sig til udendørs yoga
eller lignende. Et sanseområde med springvand ol. Evt. udendørs motions ting.
Udendørs fitness, gangstier, grønne arealer til bl.a. udendørs yoga, samtale-bænke
Multi use
Hvad med ro og fred - bænke - behøver vi altid at gøre noget
Nej
Oase med mulighed for hvile, is, kaffe osv. Aktiviteter er der nok af ved havnefronten. Byen mangler mere et
grønt åndehul, hvor man kan slå sig ned!
Klatring, rulleskøjtebane, plads til diverse optrædener med musik og plads til at sidde - spise- tale m.m.
Se pkt. 8
Picnic område
hvis der bliver en plads kunne grøntmarkedet flyttes dertil
Det som Gammel Torv i dag bliver brugt til: events, udendørs scene med sport, koncerter mv. Budolfi plads
ville være oplagt til dette. Når der ikke er koncert kan den være rekreativ med masser af grønt der opfordrer
til ophold. Der er jo masser af solskinstimer på den plads :-)
Butikker, kultur. INGEN parkeringspladser!
Bordtennisborde. Legeplads.
Offentlig udendørs fitness/forhindringsbane? �
det bør være det samme antal p pladser og isør parkering til 10 turiskbusser se bare på andre eropæiske byer
der er ikke plads til turistbusser i Aalborg midtby det kan ikke passe de skal holde ude ved Bika
Samtaleplads evt som Hyde Park taleplads, ellers hygge, ro, åndehul, cafeer
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pakering og fritids areal
Ingen
Træningsredskaber til aktiv fritid.
Jeg synes den ligger op til aktiviteter der er mere stille og rolige, end dem resten af byens parker tilbyder.
Aktiviteter kunne dog være en legeplads, se evt. mod New York, hvor Union Square Playground (mener jeg
det er), udfordrer børns motorik og de bliver udfordret på denne måde under legen. Derudover kunne
bordtennis, massere af siddepladser, små lommer hvor man kan være mere intim og sådan være eftertragtet.
Man kan måske finde elementer fra byen eller en mere direkte reference direkte fra kirken, som man har set i
Tyskland (kan ikke huske navnet på projektet). Jeg kunne blive ved, men i bund og grund, synes jeg det er en
stille og rolig park byrummet indbyder til.
Kæmpe legeplads
Er besvaret før
Bænke og grønt
Som tidligere spørgsmål
springvand man kan interagere med, dyppe tæerne i om sommeren (gerne mindre som det på slotspladsen og
mere som det på KUNSTEN), græshøje hvor man kan slænge sig og ligge i læ for mennesker og larm
Måske legemuligheder for mindre børn

Vi skal kunne komme til med bil
Der kunne være en mindre scene - opsættes motionsredskaber som - et hjørne med en legeplads, men frem
for alt træer, bede og bænke
Måske nogle indretninger børn kan klatre på. Siddepladser. Kunne bruges som samlingssted. Marked.
grønttorv, udendørs filmfremvisning, bord/bænke, mere grønt, ordenligt legeplads til børn - der er jo ingen i
midtbyen!
Fysiske aktiviteter, madpakkespisning, kaffedrikning, en scene
Der skal være plads til kulturelle events såsom musik, teater osv, ellers bare plads til folk som vil sidde og
slappe af.
Hvis der kommer street art andetsteds, så aktiviteter for seniorer fx. petanque
yoga, parkour, grill
Parkour, Street-soccer, basket.
Udendørs træning/sport
gåture, grill, udendørs træning. ikke nødvendigvis baner, som der jo allerede er i østre anlæg og på havnen.
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Igen noget kulturelt. Måske et moderne museum eller et teater
skating, parkour, grønne områder )
Parkour! Aalborg er som den eneste danske storby langt bagud på denne front. KBH, Odense, Århus, Næstved,
Fredericia, Kolding, Viborg, selv Vadum har parkour-parker beregnet til formålet!
Mulighed for boldspil som basketball og beach volley
GRAS !!!! og træer :)
Udendørs trænings former. Eksempelvis stativer til calisthenics (Træningsform hvor der kun trænes med egen
krop) som også findes i Fælled parken. Ydermere grønne områder til afslapning og sociale arrangementer.
torvehalkoncept
Grønttorv
Et sted hvor man kan slappe af, midt i al travlheden omkring pladsen.
Krocket, minigolf, bordtennis, legeplads mm
Pentaquebane.
Steder at kunne grille, drikke øl og hygge
Byhave, Park
Gadeidræt! For eksempel stativ til parkour.
Små cafeer, og aktiviteter for alle andre af udendørs grønne områder
Man kunne afholde festuge en gange om året ligesom man gøre i Århus og har et nyt emne hvert år. Eller
nogle ting som appellere til alle aldersgrupper
Sø med mulighed for skøjtebane om vinteren.
Marked, arrangementer, der nu afholdes på Gammeltorv.
samvær, bænke o.l., koncerter, lille legeplads, grøn oase
Jeg ser gerne Budolfi plads spille sammen med Gammeltorv og de allerede fine arrangementer der bliver
holdt der. Julemarked, Udendørs musik osv.
Udendørs bordtennis, legeplads
legeplads
skøjtebane om vinteren, julemarked evt. teater, koncerter, afslapning, legepladser mangler vi i Aalborg. se
f.eks. omfanget af disse i Berlin og warzschava
Park, Dam, hyggested
Der er mange der går ture ved havnen og det kunne være fedt at de og de handlende kunne komme og sætte
sig og kigge på unge der skateboarder, måske parkstemning med en naturlegeplads til både børn og voksne.
En hyggelig cafe som fx bryant park i NY. Cafeborde, funktionelle skulpturer mv
hygge, afslapning, leg, kulturarrangementer mm.
Rekreation (Der er rigelig plads til aktiviteter ved havnefronten)
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Et sted hvor mennesker kan mødes, og hygge sig med hinanden. Både unge og gamle.
Grønne områder fri for røg og os fra biler og tog!
Parkeringskælder, legepladser.
Sundhedshus, læger, fysioterapi, gymnastik, udendørs gym, græs, bænke, sunde cafeer, dvs. Sundhedens
plads�
En legeplads er der oplagt - der er langt til den nærmeste
Evt trænings område
Udendørs træning, bålplads, grønt område med træer, små oaser man kan nyde mellem højhusene omkring
for dem uden have og terrasse..
Fitness redskaber som der findes mange steder sydpå, især i Alanya området (Tyrkiet)
legeplads 2-6 år.
Udendørs scene? Kreativt parkmiljø?
Multibane, udendørs træningsredskaber
Udendørs fitnessredskaber, gynger, plads til hygge!
Et bedre og interessant historisk museum - evt suppleret med restaurant/cafeliv.
Synes der skal laves nogle flere parkeringspladser. der er alt for lidt og i vil åbenbart heller bygge
ungdomlejligheder end sørge for der os kommer flere parkeringspladser.
Jeg har altid gerne ville se en slags opbevaringsplads, som dem vi har til cykler. Bare til biler istedet... tror det
ville være innovativt og nytænkende.
Magasin shopping center
Et stort skak, en lille legeplads, en lille isbod
udendørs træningsfaciliteter
Volley, petanque, fodtennis. Legeplads, udstilling af billeder af Aalborg fra gammel tid, ( burde i gør alligevel)
Næh, egentlig ikke udover, at der godt må være gode cykelparkeringsmuligheder rundt i hjørnerne, og gode
steder at sidde,mhvor der er lidt mere læ end på Toldbod Plads.
Mulighed for at samle familien - Grill, legeplads, skak spil, sandkasse. Park
Se tidligere besvarelse..
Borde og bænke hvor man kan spise medbragt mad. Solstole som ved Musikkens Hus. Rulleskøjte plads
Afslapning, borde og bænke, stier, gril
markedsplads, kunstnerisk salg og udfoldelse.
yoga legeplads mødesteder aleneplads ro fælles spisning
Fokus på grøn energi. Lære folk om hvordan man indvolvere naturen i byen, og hvordan vi udnytter naturen
til energi.
Vi mangler, som Århus/Odense/Kbh har en bazar med alt fra markeder, cafeer, spisesteder, boder mm
bevægelse
legeplads, hyggeligt samvær
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Feks noget handicappede mennesker, lidt flere handicap p-pladser
Udendørs
Et grønt område til alle midt i byen :)
Bold baner er altid godt! Volleyball mangler i midtbyen!
Torvedag måske med mere faste og lukkede boder. Bevægelsesmuligheder for de kropsglade i den ene side sf
pladsen: Faldet mod Vingårdsgade må kunne udnyttes. Pladsen måbfor alt i verden ikke bare blive erobret af
en flok ølsælfebde restauratører, som det er sket med Ovels Plads i hele sommerhalvåret. Restauranter og
cafeer vil være rigtig godt for pladsen, men de må ikke opsluge den. Lille fast scene til diverse former for
optræden.
Sommerfest, loppemarked, friluftsteater, offentlig grillplads
Markedsdage med frugt/grønt/kød og vin osv. Kræmmermarked, loppemarked, isboder og mulighed for at
købe drikkevarer...
Naturlegeplads, cafemiljø.
Handel, ro, grønt, fysisk aktivitet
park, flere siddepladser, koncertområde, parkeringsplads
Petagnue ophold, bænke.. Lidt alla Mølleparken Århus
Børn og voksne skal prioriteres, mange siddepladser og forskellige installationer til børn.
Grønttov or rekreativt område
Et grønt område evt. med skiftende skulpturer/kunstværker (3-4 stk. af gangen)
afslapning og grønt åndehul
Udendørs småkoncerter, gadekøkkener,
Gade sport, det kunne være fedt med noget som kunne bruge til streetpole
Cafeer legeområde bevægelsesaktiviteter grønne pletter
I Sydney kan man på offentlige pladser bruge sin mobiltelefon til at spille fx snake på vinduerne i en
femetagers bygning. Man kan også lave en meget stor sandkasse og så i forskellige felter have noget
vandpjaskeri for børn de kan stå og lege med fx en rende m små træskibe
Område for alle sanser (føle-, lugte-, syns-, høresansen)
Den er vanskelig men noget, som skaber liv og inkluderer alle. Snævre tilbud virker ekskluderende, uanset om
det er optræden for børnefamilier, bestemte musikgenrer eller en skateboardbane.
Grønt område /park
Gerne et onsdags og lørdagsmarked, er mere centralt end grønttorvet, med kultur og underholdning, godt for
turismen ,
legeplads, udendørs fitness,
Musik, siddepladser, grillmuligheder etc
marked, boules spil
Hænge ud, nyde blomsterne, IKKE fitness osv
Cafe, motions maskiner, legeplads, mega ludo eller skak
Afslapning, Skating, kulturelle ting såsom udstillinger (Måske noget i retning af Karolinelund, hvor der kunne
tilbydes pladser hvor man kunne sætte sig eget præg på byen, såsom vægge der kunne males på) Noget hvor
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man som borger eller besøgende i Aalborg kunne være med til at sætte sit præg på pladsen, og som dermed
forandrer sig hele tiden.
afslapning
petanque ,bord bænke og legeplads til børn
Legeplads, fodbold, klatring, områder til grill og hygge for alle aldre, evt soppebassin til om sommeren.
Der er meget få legepladser til vores børn i midtbyen...
Lav en pendent til den flotte aktivitetsplads på havnefronten med skate, basket, fodbold osv. Gerne med
nogle fitness muligheder a la østre anlæg eller fjordparken. Fokus på bevægelse og sundhed!
ro, stilhed, ingen skrald, grønt, små kroge/rum til eftertanke
Grønt område, lav forskellige områder - åben stykker til afslapning, et overdækket stykke med bænke, måske
cafe/kiosk eller ligende med mulighed for at købe forplejning
Et lille område hvor man kan gå rundt og kan lære noget (som f.eks. planetstien). Gå rundt og se på ting og
læse lidt om dem på et lille skilt. Så skal det have et bestemt tema som nordisk mytologi eller andet. Et stort
(gavl)maleri ville også pryde og indbyde til kreativitet.
Sansepark, med dufte og naturens forskellige former og farver. Kaffebarsområde. Kunstnerområde, hvor
forskellige arbejdende kunstnere kunne holde til.
Nyskabende arkitektur / kunst med mulighed for at blive overrasket / inspireret. Mulighed for at se
sammenhængene mellem det moderne liv og kristendommen.
Markedsplads, evt markedshal. Scene. Bænke. Springvand.
Flere parkeringspladser
Grønt område til at mødes med venner, markeder, legeplads. Generelt parkagtigt område
Et ugenligt marked med kræmmere eller noget der ligner.
Is-spisning, kaffedrikning - og gerne med "legeplads" til børn og unge. Det er altid dejligt at se på.
grønt åndehul. Evt mulighed for markeder el. udendørskoncerter i forb. med byfestivaller o.l.
Bænke, ro, ingen aktiviteter, intet Tivoli der
whatever it is it should not be single activity place. Plenty of those in Aalborg and they work only in specific
times, at other times they are useless: Jjomfru emty by day, Algade empty on Sunday, Havnefronten
underused on normal weekdays
Bænke og afslapnings faciliteter
Afslapning, leg og sport, picnic, læsning.....
Næh jeg synes vi mangler et spændende område med madvarer
nej
Park og eks. udendørs biograf. Træningsmuligheder/udstrækningsmuligheder ville også være en god ide.
Teater under jorden, bypark med springvand ovenpå. Evt et hjørne ved teaterindgangen hvor der kan sættes
forskellige kunst op
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Petanque og streetcsport samt afslapning
Bænke og borde med mulighed for at spise en madpakke
udendørs fitnes
grønt område
roning
Ikke specifikke aktiviteter, men noget i retningen af park med fx udendørs teater, koncerter og lignende.
Skaterpark og mulighed for sidderpladser/liggepladser til de solrige stunder. Gratis wifi til de unge mennesker
Parkområde med hvile/slappe af steder, aktivitetsområde sport, legeplads m.m.
tilbud til det modne publikum. +30 år
Jeg synes, at det skal være en grøn oase i Midtbyen, hvor de folk, der bor i Aalbporg Midtby kan tage hen og
slappe af, solbade m.m. Jeg synes,at det vil være synes at der ex. blive anlagt en skaterbane, som jo vil blive et
sted med megen larm. Synes at der skal laves en sted, som også Aalborg turister vil tiltrækkes af, vi har jo den
smukke Budolfi Kirke lige bagved ).
Koncert, udstilling feks fotoudstilling eller mobile museumsudstillinger:kunsten, garnisionsmuseet, springeren
som en slags reklame, markeder både med lopper men også med fødevare. Dog ikke som hver måned men
måske en gang på en sæson, så det bliver attraktivt for både udstillere og stadeholde men også for publikum.
Mobile idrætsdage.
Det kunne måske være en superfed legeplads for børn. En der vil kunne udfordre dem
Det afhæger af hvem der køber den
alle slaks markeder
Børneleg
Liggestole som nede ved havnen. Bålsteder, så man kan hygge om bål. Mariekiks. Dyr: geder, æsel, mini hest,
ænder, bette sø, springvand. Isbod. Liggestole med solcelletag, så man kan oplade enten mobil eller computer
- så man kan arbejde. Motionscykel, som kan oplade telefon. DET ER JO SKIDESMART FORHELVEDE
Mulighed for udendørs træning
Torveaktiviteter- grønttorvet tilbage tak, cafeliv, springvand, en diskret lille scene, boder , loppemarked ect.
Ville være super hvis pladsen kunne få samme anvendelse som Jomfru Ane Parken ved det nye havnebad. Det
summer af stemning og liv og vil være en kæmpe gevinst for livet i bymidten. Desuden ville en større åben
plads have mange anvendelsesmuligheden når byen lægger sted til større arrangementer som fx
demonstrationer, koncerter og lignende events.
Er beskrevet i punkt 8
Plads til markeder og små spisesteder
Loppe marked, foodfestival, koncerter
motionsplads til styrke/balance træning, udendørs spil, fælles grill område
Afslapning og pusterum midt i byen
Magasin med tagterrasse
Parkour, skate
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Musik, leg, frirum..
Skakborde
Park, udendørsscene, ishytte, julemarked + parkering!
Hvileplads for Aalborgs borgere og turister.
Gode restauranter, kulturelle aktiviteter i sammenhæng med museet, plads til fysiske aktiviteter
Nej
har besvaret.
Nej. Der er masser af muligheder for aktiviteter andre steder, men vi mangler et sted, hvor man kan sidde i
fred og bare nyde livet, evt. over en kop kaffe/en øl.
Kunst
Benker til å sitte på grønne områder der man kan ha picnic, spille volleyball, musikk etc. lekeplass for barn.
Motionsredskaber.
Kunst i form af skulpturer - giver komfort og noget andet at tænke/se på. Borde med skakspil i, hvor borgerne
selv medbringer brikker. Springvand for at give liv og bevægelse. Undgå mure så i undgår graffiti, der er nok af
andre områder i byen, hvor den kunst kan nydes/udføres. Skulle i vælge at tilegne noget af området til
bevægelse i form af skateboarding eller andet i den stil så vil jeg sige at der er nok af dette for byens skatere, i
mangler til gengæld noget parkour relateret, hvilket Concrete Club Aalborg sikkert ville sætte pris på.
afslapning
PARKOUR
Bare det er noget der forskønner området og hvor man kan tage fredeligt ophold.
Music concerts (not big) and activities for children
Fri kunst( graffiti), musik, ønsketræ
Grøntmarked
ophold, af og til fx muisk/teater eller lign.. kunst af høj kvalitet
Rekreation, fred og ro, nyde livet til lyden af et plaskende springvand, events, folkemøder, koncerter,
udendørs servering fra caféer i begrænset omfang, et ugentligt levnedsmiddel-marked, måske et ugentligt
antik-marked
koncerter
Volleyball/basket-bane er nemt at vedligeholde og kræver ikke så meget plads. Omkring området kunne man
lægge en blødunderlagsmasse, som kan bruges til at løbe på eller lave andet aktiv udfoldelse.
Butikker og cafeer.
Ophold, udendørs træning (!!!!), noget rart at se på (kunst, gadekunst eller lignende)
skate, Parkour, Streetbasket, Streetfodbold
boldbane og græs til picknic og afslapning
Legeplads, gerne til flere aldersgrupper
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Ja en udendørs pole- en lodret jernpæl i jorden. Parkour og trænings anlæg. Forhindringsbane og Beach
Wolley
en fed legeplads som dækker 0-99 år. leg og fitness ☺
Der er masse af aktiviteter rundt om i byen og derfor mener jeg ikke at der er behov for at der kommer flere
aktiviteter i byen. Der er mere behov for shopping og lejligheder! og parkering.
Parkourpark, Skatepark, udendørs teater scene

Bilag 5
Officielle tilkendegivelser tilsendt pr mail direkte til By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg
Kommune.
1.
Poul Rasmussen, 13. november 2014
Fjern den grimme bankbygning, og lad os få den gamle Budolfi Plads igen.

2.
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Hans I. Hansen, 23. februar 2015
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3.
Carsten Nielsen, 25. marts 2015
Forslag til ny planskitse for ny Budolfi Plads.
Den nuværende planskitse ser således ud(forslag udarbejdet af By- og Landskabsforvaltningen den 9 Marts
2015):

Min indvending er, at planen ikke vil blive brugt, fordi en stor del af de planlægte ændringer ikke er vendt
mod beboede områder.
Jeg har indrammet de problematiske områder med rødt i den følgende skitse:
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Problemet med disse områder er, at der ikke er nogen beboelse i hhv Vingaardshus og Banken (Markeret
med blåt), samt i de områder, der ligger lige nord for pladsen (museum, posthus og kirken) Derfor vil de
med rødt markerede områder ikke blive brugt af nogen, fordi områderne er tomme for mennesker
hverdage efter kl 16 og i weekender.

Hvis man i stedet roterer den planlagte bygning der tilstøder vingårdsgade 90 grader med uret, og desuden
flytter den sådan at dens længste side i stedet vender mod vingårdshus og banken, vil man opnå et større
plads område, der vil blive anvendt af beboere fra Vingårdsgade og Budolfi plads. Dette vil desuden
minimere generne af denne bygning for beboerne i Vingårdsgade

4.
Arkitekt Christian Lomborg, 12. april 2015
Modtag hermed venligst mit forslag.
Jeg har i nogen tid fulgt debatten om Budolfi Plads, – og det der undrer mig meget er,at ingen rigtigt ser ud
til at have forståelsen af hvad et byrum / bytorv er, – derfor harjeg selv arbejdet med en ide om hvordan
pladsen kunne fremstå, så den på bedstemåde kunne understøtte byen, og byens sociale liv, – og sidst, arkitektonisk, atunderstøtte den eksisterende arkitektur, i særlig grad kirken, se vedhæftet.
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Vi har nu, – hvis vi vælger den rigtige udformning af pladsen, en mulighed for atskabe et byrum hvor Budolfi
Kirke, danner en historisk og monumental afslutningmod nord, som det “landmark” den er for Aalborg. En
plads på samme æstetiske niveau som den nye domkirkeplads i Ribe, der heltsikkert vil blive en attraktion i
sig selv.
Da jeg ved at debatten tages op igen, – vil jeg gerne understrege, at der er andremåder at udnytte pladsen
på, end at tilføre den unødvendigt byggeri og installationermm., som vil fastlåse pladsens funktion, mange
år fremover.
Vedhæftet: Beskrivelse, Perspektiv 1 og 2, samt: ”Til hvem….”
Med venlig hilsen / Best regards,
Chr. Lomborg, Architect m.a.a.
Halkærvej 166, Lundby
DK 9240 Nibe
Denmark
+ 45 20615162
Budolfi Plads, Ålborg
Ålborg har nu, lige præcis, en helt enestående chance for at genvinde det centrale torv, der i mange år
dannede rammen om en væsentlig del af byens sociale liv, og det som man bl.a. opfattede som et
særkende ved Aalborg.
Jeg har arbejdet med nogle ideer omkring Budolfi Plads, - ud fra en tanke om at give pladsen tilbage til
byens borgere, - i stedet for at opføre endnu et varehus i Ålborgs bymidte, - et synspunkt, som jeg
formentlig deler med et flertal af byens borgere.
De midler der evt. kan genereres ved et salg af pladsen, vil næppe på lang sigt, kunne måle sig med det
fremtidige potentiale, og den effekt en stor plads i Ålborg bymidte ville kunne skabe.
Omkranset af forretninger, cafeer og restauranter, vil pladsen kunne tiltrække og fastholde lang flere af
byens borgere, besøgende og turister, - endvidere kunne pladsen danne ramme om større udendørs
events, foruden ugentlige markedsdage, mm.
Den ”frilagte plads”, vil være med til at styrke den centrale bys mønster, ved at sammenknytte
Gammeltorv, C.W. Obels Plads, videre til Boulevarden og Mølleplads, skabende et spændende og
trafiksikkert bevægelses forløb.
Alle betydelige byer i Europa, har et eller flere torve af anseelige dimensioner, - som fx Piazza Navona i
Rom, og tilsvarende, ( se fx Google Maps ) - hvor pladsens udformning består af meget få elementer, omkringliggende bygninger, belægninger og evt. træer, - og selvfølgelig, det helt væsentlige - det sociale liv,
som pladsen generere.
Derfor tænker jeg mig mere pladsen som et egentlig bytorv, som pladsen oprindelig var, brostensbelagt,
omkranset af træer, svagt hældende mod syd, fremhævende kirkens dimensioner.
Pladsen tænkes friholdt for objekter, som fx på Toldbod Plads, der virker uvedkommende, bekostelige og
pladskrævende. Som et lignende eksempel kan nævnes Store Torv i Aarhus, hvor man overvejer at fjerne en
tilsvarende installation.
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Historien viser, at kun de grundlæggende elementer der indgår i et byrum, som belægninger, træer,
pullerter, steler og lysstandere, er de eneste ele menter der på lang sigt overlever, - dvs. træ, sten og stål,
og selvfølgelig, menneskelig aktivitet.
Under pladsen kan der etableres flere underjordiske parkerings-etager, der betragtelig vil forøge den
nuværende parkerings kapacitet. Trafikken kan reguleres så gaden ”Budolfi Plads” blev bilfri, ved at vende
trafikken i den nordlige del af Jernbanegade, - dette vil frigøre plads til serveringsarealer for cafeer og
restauranter, på pladsens østlige side. Ved at ændre trafikken, vil der i Vingårdsgade og Algade, kunne
skabes, dels ind og udkørsel fra de underliggende parkeringsetager.
Mod vest tænkes opføres en smal bygnings-krop, - dannende en stor neutral skærmvæg, som afgrænsning
mod vest. Bygningens plads-niveau, kunne udformes som en arkade, indeholdende butikker, cafeer,
restauranter mm. Enkelte facader, der udgør en del af byrummet, kunne undergå en slags facadetilpasning.
Den nye bygnings vægflade, der danner pladsens vestlige begrænsning, tænkes udformet som en
’storskærm’, til fx udendørs cinema, informations-tavle, eller blot som en svagt lysende baggrund, der kan
ændre farve og mønster, som et slags skiftende Nordlys.
Det ville være en sand katastrofe, at gentage den fatale fejltagelse det var, da man i 1962, - direkte overfor
Budolfi Kirke, opførte den bygning, som museumsinspektør Peter Rismøller benævnede som ”pissoir arkitektur”. De forslag ½der indtil nu har været ”på bordet”, ser alle ud til at have en underliggende
”agenda”, der meget ligner, det det nok er, - hurtig profit.
Chr. Lomborg, Arkitekt maa.
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Til hvem …………………………………….
En faglig bekendt, har gjort mig opmærksom på, at der i princippet mangler en trafikplan, - men jeg har rent
faktisk udarbejdet en skitsemæssig plan, – omfattende trafik, parkering, tilkørselsforhold mm.
Grunden til jeg ikke har “publiceret” den, er at jeg ikke, på nuværende tidspunkt vil tilføre mere “støj”, –
eller risikere at der, kommer mere “grus i maskineriet”, – det skal nok ske, - på et eller andet tidspunkt, –
når forskellige interessegrupper manifesterer sig.
Det jeg opfatter, som det vigtigste, er: 1 - at friholde pladsen for unødvendigt byggeri, 2 – at undgå at
pladsen bliver optaget af uvedkommende og pladskrævende kunst-installationer mm. 3 – at pladsen ikke
bliver udlagt til, udelukkende, et grønt område.
Det sidste, “haveanlægget”, - er der set mange uheldige by-eksempler på, fx. bliver græsarealer, især på
skrånende og “landscaped” arealer hurtigt nedslidte og eroderede, og plante- og blomsterbede bliver
genstand for hunde-luftning, henkastning af affald mm.
Grunden til at man i sin tid, i byerne indførte stenbelægninger, var for at slippe for jord og snavs, – nu er
man på en måde, parat til at introducere det igen.
Et egentlig haveanlæg er fremmed på det sted, – og det kan ikke modstå den “belastning og slitage”
området formentlig vil blive udsat for, og endelig vil det kræve rigtigt meget vedligeholdelse.
Vi har allerede, Kildeparken, Skovdalen, og flere andre, centralt beliggende grønne områder, har vi brug for
flere ?..
Med venlig hilsen / Best regards,
Chr. Lomborg
Architect m.a.a.
+ 45 20615162
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5.
Hans Jakobsen, 12 maj 2015
Vedr.: Fordebat for omdannelse af Budolfi Plads.
Det fremlagte forslag til omdannelse af Budolfi Plads bør ikke realiseres.
Det er simpelt hen ikke godt nok.
Først og fremmest fordi den skitserede spredte bebyggelse ikke skaber nogen opfattelig, bymæssig
pladsdannelse i sammenhæng med de eksisterende gadeforløb, Budolfi kirke og det gamle posthus.
Helt håbløst er det gaderum, eller mangel på samme, der dannes i gaden Budolfi Plads mod øst, hvor der
foreslås en ny bygning i 1-2 etager indbygget i det hævede plateau.
Bebyggelsen langs Vingårdsgade skaber ikke et attraktivt byrum, men en ”død” supermarkedsfacade, som
vi kender alt for godt på det sted. Der mangler simpelt hen facadeplads til nye spændende butikker, som
kan få en attraktiv placering tæt på busstoppestederne og den kommende letbane på Boulevarden.
Det er ikke rimeligt, at kommunen forgriber sig på alle de parkeringspladser i to niveauer, som Danske Bank
etablerede i sin tid i forbindelse med opførelsen af bankbygningen. Disse arealer er ikke nødvendige at
inddrage for at skabe en ny Budolfi Plads.
Det hævede grønne område, som kun nås ved at forcere trappe- eller rampeanlæg fra de eksisterende
gadeforløb, vil komme til at ligge næsten ubenyttet hen. Forretninger her oppe vil højst sandsynligt ikke få
et tilstrækkeligt kunde-flow til, at de kan drives rentabelt.
Der etableres generelt ikke nok muligheder for nye små butikker i området, som kan retfærdiggøre, at der
etableres et så stort bilfrit gågade-område. Der bliver ikke nok aktiviteter til at skabe liv i gaderne.
Der bør være mulighed for, at der kan køres i bil forholdsvis tæt på Budolfi kirke, for at sætte passagerer af i
forbindelse med kirkelige begivenheder.
I Nordjyske Stiftstidende af 11. maj giver rådmand Hans Henrik Henriksen udtryk for, at hvis der kommer
nogen og slår nogen streger, som er endnu mere kreative end det fremlagte forslag, så er han åben overfor
dem.
Den opfordring tager jeg gerne imod, så på næste side har jeg ”slået et par streger”, som viser et forslag til,
hvordan Budolfi Plads kan få en meget mere attraktiv udformning, som råder bod på de skavanker ved det
fremlagte forslag, som jeg har påpeget ovenfor.
Som ekstra gevinst får byens borgere også en ny plads på nordsiden af Vingårdsgade ved
busstoppestederne.
I forslaget får den nye Budolfi Plads en størrelse, som er mere i harmoni med den eksisterende bebyggelse,
specielt Budolfi kirke og Hack Kampmanns smukke posthus.
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Forslag til omdannelse af Budolfi Plads.
Bebygget areal: ca. 2.300 m2.
Samlet nyt etageareal: ca. 10.000 m2
Med venlig hilsen
Hans Jakobsen
Poseidonvej 33
9210 Aalborg SØ
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6.Hans Jakobsen, 22. april 2015
Vedr.: Fordebat for omdannelse af Budolfi Plads.
Af de fremlagte planer for omdannelsen af Budolfi Plads fremgår, at det er tanken at genbruge den
eksisterende parkeringskælder, dog med justeret indretning og adgangsforhold samt suppleret med 34 ppladser i kælderrummet langs Vingårdsgade, så der bliver 199 p-pladser i alt.
I den forbindelse bør politikerne være opmærksomme på, at den eksisterende p-kælder fra 1962 er opført
med et søjlemodul på 675 cm, som svarede til 3 p-pladser efter datidens forhold/bilbredder, altså kun 225
cm i bredden. (Dette mål er genbrugt i den skitserede indretning med 199 pladser).
I Nordjyske Stiftstiende, d. 22.4., understreger rådmand Hans Henrik Henriksen, at det projekt, man nu
gennemfører, ”skal være noget, vi kan stå på mål for bagefter”. Jeg vil derfor foreslå, at parkeringskælderen
nyindrettes med p-pladser, som minimum får en bredde på 250 cm, som har været standard gennem snart
mange år. Idet bilerne erfaringsmæssigt har det med at blive bredere, risikerer vi ellers, at den nye
parkeringskælder ikke engang er tidssvarende, når den tages i brug.
Ikke nok med at eksisterende p-pladser kun er 225 cm brede, de Ø 42 cm store bærende betonsøjler står
placeret langs kørevejene, hvorved der er stor risiko for påkørsel af disse under ind- og udkørsel.
Hvis p-kælderen skal indrettes med nutidige p-pladsebredder, så reduceres antallet af p-pladser med ca. en
tredjedel, og hvis den planlagte indretning af 34 p-pladser i den eksisterende kælder ikke er mulig, f.eks. på
grund af bærende søjler i kørearealet, så reduceres de skitserede 199 p-pladser til ca. 110 stk.
Er det acceptabelt, vurderet på baggrund af, at planerne i øvrigt fører til nedlæggelse af mindst 300 ppladser på terræn og p-dæk i området?
Med venlig hilsen Hans Jakobsen
Poseidonvej 33
9210 Aalborg SØ
7.Hans Jakobsen, 30 april 2015
Vedr.: Fordebat for omdannelse af Budolfi Plads.
Af de fremlagte planer for omdannelsen af Budolfi Plads fremgår, at der åbnes mulighed for en bygning i
fire etager langs Algades nordside og ganske tæt på Budolfi kirkes kor.
Det er en meget uheldig disposition, fordi det fine kig mod kirken fra øst i Algade går tabt ved at opføre en
nybygning på dette sted.
Hertil kommer, at et nybyggeri her vil skygge for sydsolen i den byhave, som påtænkes etableret i det
område øst for kirken, hvor der nu er parkeringsplads.
Denne byggemulighed foreslås derfor ikke medtaget i den videre planlægning.
Af det fremlagte materiale fremgår i øvrigt, at teknikerne som grundlag for planerne for selve Budolfi Plads
har vurderet væsentlige sigtelinjer og kig mod kirken samt gjort sig overvejelser om sol-og skyggeforhold i
forbindelse med nybyggeri på pladsen.
Det kan derfor undre, at man ikke har gjort sig de samme overvejelser i forbindelse med en evt.
byggemulighed på dette sted langs Algade.

77

Til venstre er vist, hvordan en bygning på dette sted vil ødelægge det fine kig til kirken.
Med venlig hilsen
Hans Jakobsen
Poseidonvej 33
9210 Aalborg SØ
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8. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 24. april 2015
Arkitekt, Grethe Pontoppidan og arkitekt Peter Hee

Vedr. Fordebat for omdannelse af Budolfi Plads.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er igennem lokalforeningen blevet orienteret om
Aalborg Kommunes planer for Budolfihus og Plads, samt invitationen til fordebat om omdannelse af Budolfi
Plads.
Landsforeningen vil hermed opfordre til, at Aalborg Kommune – i stedet for endnu engang at totalsanere
byen - gentænker området med Budolfihus bevaret, idet både hus og plads fremstår med meget store
arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der også i fremtiden kan tilføre Aalborg bymidte oplevelse og
værdi.
Om Budolfihus.
Budolfihus og Plads blev præmieret af Aalborg Kommune i 1963.
Budolfihus blev anlagt i 1962-63. Det er resultatet af grundige overvejelser om bedst muligt tilpasning til
den middelalderlige bykerne og Budolfi Kirke.
Byggepladsen er opstået som følge af ekspropriering af middelalderkvarteret og en efterfølgende rydning
sidst i 1930’erne, der resulterede i en frilagt og ubenyttet byggetomt ind til starten af 1960’erne.
Budolfihus’ placering i byrummet er nøje overvejet og tilpasset den eksisterende kontekst i samarbejde
med Aalborg stadsarkitekt. Bygningen afgrænser kirkepladsen, der efter rydningen 1930’erne havde mistet
sin oprindelige kant og derfor flød ud og mistede sin gode rumlighed. Bygningen spiller med sit lave,
stringente og blanke volumen op til kirketårnet, ligesom den korresponderer med de omkringliggende
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bygninger, Aalborg Historiske Museum, etageejendommen øst for pladsen i højde og drøjde. Budolfihus er
bygget i 1960’ernes modernistiske formsprog. Den fremstår skulpturel og enkel, med en elegant
modernitet, der accentueres af kontrasten mod Budolfi Kirke. Nordfacaden spejler Kirken og Algade på
smukkeste vis. Efter samtidens forbillede var privatbilismen tænkt ind fra projektets start og det opførte
parkeringshus betjener stadig midtbyen.
Bodolfihus er arkitektonisk gennemarbejdet både som byrum, volumen, rumligt og i detaljer/materialer.
Lokalforeningen beskriver i Nordjyske 2013 det dobbelthøje centralrum, de fleksible vægge og oprindelige
fornemme detaljering med slanke aluminiumsprofiler, polariseret glas og glaserede fliser. Bygningen var en
teknologisk bedrift med den dansk producerede curtain wall, udkragningen over soklen, en særlig
installationsetage og gennemtænkte tekniske anlæg, jernbetonkonstruktion.
Budolfihus blev beskrevet i en lang artikel i Arkitekten i 1964. Forfatteren, Finn Monies skriver blandt
andet: ’Folk, der taler om monotone og intetsigende glaskasser i forbindelse med arkitektur, bør tage til
Ålborg og se, hvor megen poesi og kunstnerisk kvalitet et sådant hus kan indebære til berigelse for dem, der
skal færdes i huset og ikke mindst for dem, der oplever huset i bybilledet.’
Kulturarvspotentiale
Der har i mange år været meget lidt forståelse for kvaliteterne i 1960’ernes arkitektur og planlægning, men
i disse år får netop denne arkitektur større og større bevågenhed i frednings- og bevaringsøjemed. Aalborg
har i Budolfihus et særdeles fint eksempel på 60’ernes bymidtetænkning, som ikke findes i tilsvarende
kvalitet andre steder i landet. Hvis Aalborg Kommune vælger at totalsanere og nedrive Budolfihus og plads,
så fjerner man en bygning, der har potentiale som kulturarv og man fjerner et historisk lag, der giver byen
dybde og variation. Totalsanering af området er en kortsigtet og voldsom løsning uden historisk sans og
kulturel forståelse for Aalborgs nyere historie.
Langsigtet planlægning med historisk dybde
Landsforeningen opfordrer til, at Aalborg Kommune lader foretage en langt mere grundig kortlægning af
Budolfi Hus’ arkitektoniske, kulturhistoriske og ikke mindst miljømæssige betydning for bymidten, inden
der arbejdes videre med planerne for området. Budolfi Hus burde helt klart indgå i Aalborgs kommuneatlas
med en meget høj SAVE værdi.
Landsforeningen mener ikke, at Budolfi Hus er urørlig, men den kan genbruges. Underetagen kan åbnes,
parkeringspladen kan måske åbnes mellem øvre og nedre dæk samt mod tilstødende vej mod syd. Der kan
på denne måde opstå en ny helhed, der har vitalitet, kraft og historie i sig – på en gang moderne,
respektfuldt og radikalt.
Landsforeningen mener, at Budolfi Hus og Plads repræsenterer en epoke i byens udvikling, der har
væsentlig kulturhistorisk, arkitektonisk og miljømæssig værdi. Budolfi Hus afspejler, at Aalborg har udviklet
sig over en lang periode. Ved at bevare Budolfihus videreføres byens historiske lag og identiteten som
dynamisk by slås fast.
Landsforeningen anbefaler
Landsforeningen anbefaler, at Aalborg Kommune værner om Budolfihus og Plads og genopdager
efterkrigstidens bygningsarv i det hele taget.
Aalborg egen stadsarkitekt Knud Rohbrandt og arkitekterne Stokholm og Pedersen skabte med Budolfihus
et tidssvarende, moderne og smukt hus med stor respekt for omgivelserne. Bygningen placerer Aalborg på
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kortet over velfærdssamfundets mest interessante bygningsarv og den har klart potentiale for Aalborgs
videre kulturarvsarbejde.
Landsforeningen for Bygnings – og Landskabskultur stiller sig gerne til rådighed for videre dialog og I er
velkommen til at kontakte Landsforeningen på tlf. 70 22 12 99.
Med venlig hilsen
Grethe Pontoppidan, arkitekt maa, Formand for fagudvalget for Nyere Tids Arkitektur i Landsforeningen og
Peter Hee, arkitekt, Formand for Landsforeningen
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10.
Lokalforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg, 25. april 2015
Pernille Nymann Jensen
Vedr. fordebat af omdannelsen af Budolfi Plads.
Lokalforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg ønsker at bevareBudolfi Hus og mener at en
vurdering og inddragelse af bygningens kvaliteterrummer et større perspektiver for omdannelsen af
området, end en nedrivninggør. Derfor er vi ikke tilhængere af, at man river Budolfi Hus ned. Vi
menersagtens at Budolfi Hus kan indgå i en planløsning og samtidig bidrage til stedetsudvikling og
transformation til et nyt og spændende byrum.
Bevarelsen af Budolfi Hus rummer en egnestående mulig for at bidrage tilområdet transformation gennem
en italesættelse af bygningens arkitektur ogbyplanmæssige rolle, alt andet ville være et kulturelt tab.
Faktisk rummer en bevarelse af Budolfi Hus, større perspektiver for udvikling afet grønt byrum, end det
fremsatte situations forslag pga. af bygningens placeringmod nord, hvis man beregner dette udfra microindstrålingens værdisættelse afområdet.
Lokalforeningen for opbakning fra landsforeningen som på vores foranledning harfremsendt en selvstændig
vurdering af bygningens bevarings kvaliteter.
På bestyrelsens vegne
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Pernille Nymann Jensen, Formand
Formand for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg
Http:// www.byogland-aalborg.dkEmail: byogland@utzoncenter.dk
--"Those who have the privilege to know, have the duty to act" Albert Einstein 1879-1955
De bedste hilsener Pernille Nymann Jensen
Landskabsarkitekt Mdl.
Gerdingvej 29, Fræer
9520 Skørping
Tlf: 98370460/ Mobil: 21484992
Ambassadør og dommer for Nordic Green Space Award Http:// www.greenspaceaward.com
Fonden til Bevarelse af Gamle AalborghuseHttp://www.gamleaalborghuse.dk/Formand for Foreningen for
Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Http:// www.byogland-aalborg.dkEmail: byogland@utzoncenter.dk
Bevar Budolfi Bank Boxen, saml byens kreative kræfter og plant de første træer i kommunens
baghave for det kommer til at tage tid.
Mandag aftens var det en stor poetisk oplevelse af at opholde sig i Budolfi Hus’ central højloftede
banklokale, hvor en varm forårssol oplyste det lyseblå lokale og gjorde synet ud over karren mod syd til en
bymæssig oplevelse. Nutidige lufthavns terminaler og design lounger ville skrige efter de
arkitektoniske kvaliteter som Budolfi Hus rummer og bygger på. Den er nemlig deres vugge.
Fordebat om Budolfi Hus og Plads
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur har gennem længere tid i møde set, den netop i gang satte
debat omkring fremtidsplanerne for Budolfi Hus og Plads. Og debat mødet i mandags var første gang vi
kunne høre om de konkrete fremtids planerne for området.
Det at kritisere, debattere og offentligt at understøtte de demokratiske processer, er et vigtigt
værdigrundlag for foreningen og derfor rummer en offentlig kritik og fremsættelse af ændringer til forslag,
ideer og løsningsforslag altid det udgangspunkt, at det skal komme planlæggere og projektet til gode, med
henblik på vores alles bedste.
Parkeringsstrategi
Planlægningen for området er en svær byplanmæssig klods, som er afhængig af den omkringliggende
infrastruktur og speciel kommunens parkeringsstrategi. At planlægge for netop dette byrum, viser både
tidligere total saneringer af pladsen og den midlertidighed som parkeringsdækket og den tidligere
dagligvare butik på stedet, har været et fremsyntes tiltag for, at den hidtidige planlægning, netop har
vurderet at det nu er tiden til, at denne klods er klar til at komme i spil. At vurderer områdes bymæssige
rolle ind i den bymæssige tænkning tager tid. Og det er netop parkeringsstrategien som skal være med til at
synliggøre nødvendigheden af parkeringspladser netop på dette sted.
Derfor er en diskussion af netop parkering udgangspunktet for områdets første rammesætning, som skal
vægtens. Her virker det som om, at en større om mere integreret løsning med parkering ved Gåsepigen
med et nyt stop på nærbanen, kan samle og skabe et nyt adgangspunkt til midtbyen, både for den
udgående trafik til lufthavnen og for billister fra oplandet. Hvis nærbanen forsættes fra Lindholm til
Lufthavnen, kan vi andre som kommer sydfra, også bruge forbindelsen til Lufthavnen, og her er der brug for
et mere bæredygtigt koncept, så vi slipper for at tage bilen.
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Tilsvarende vil etablering af et parkeringshus ved Gåsepigen for billister fra oplandet som nemt skal kunne
orienterer sig i byen, være en ligefrem parkeringsløsningen, den ene gang om året man ønsker at besøge
Aalborg Midtby.
Udarbejdelsen af sammentænkte og gode løsninger tager mange overvejelser og aspekter at få på plads,
men vil også kunne efterlader et større råderum for udviklingen af Budolfi Plads og Budolfi Hus, end det
fremsætte oplæg med betondæk og parkeringshus rummer. Råderummet for en investor for et
veletableret parkeringshus ved Gådepigen, skal vi vel næppe bruge plads på her.
Det vil være en god ide fra starten af og netop der af også en tanke værd, at kunne skabe et større råde
rum for udviklingen af Budolfi plads og Budolfi Hus.
Bevar Budolfi Hus og stedets kvaliteter
Budolfi Plads er først og fremmest defineret af Budolfi Kirke og den højderyg og terræn som Algade og
kirken ligger på. Netop Algades forløb og kirkens højde og foranliggende byrum, er nøje indarbejdet med
indplaceringen af Budolfi Hus bygningen. Bygningens avantgardistiske og poetiske udtryk rummer store
oplevelsesmæssige kvaliteter som trækker tråde direkte tilbage til Bauhaus bygningerne i Dessau og
modernismens vugge, og altså også det fundament som den danske arkitekt, møbel, design og
havearkitektur bygger på. Denne bygning vil med et meget let strejf af kyndige møbelfabrikanter,
tekstildesignere og nordisk madkultur, skabe et nyt oplevelses mekka til forretningsmøder, iværksættere,
cafekultur og ikke mindst, byens bedste eftermiddags terrasse mod syd. Også her vil skal der arbejdes for at
finde frem til gode løsninger som kan integrere alle forretningsmæssige koncepter, men bygningens
åbenlyse arkitektoniske og poetiske kvaliteter er tidligere blevet værdsat og har fået en pris i 1963. Men
kræver altså også et modspil i bybilledet mellem boxens maskuline udtryk og byområdets øvrige
arkitektoniske udtryk for at skabe balance. I det hele taget rummer Budolfi Plads en serie af maskuline
bankboxbygninger, hvor netop Budolfi Hus indgår i denne serie af designikoner med Bang & Olufsen,
ParadisIs og plakatkunst. Et samlet arkitektonisk udtryk som dog kræver et mere feminint udtryk for at
kunne balancere, et grønt område.
Aalborgs grønne hjerte
Visionen om Aalborg grønne hjerte er sympatisk og yderst tiltagende og det kan man kun ønske sig mere af.
Udviklingen af grønne områder i Aalborg midtby skal ses sammen med den øvrige by fortætning, udbygning
af byens samlede indbyggertal og det grønne områdets karakter og kvaliteter. Her er det igen byrummets
placering i relation til kirken, Algade og museet, som definerer området som grønt rum, og de kvaliteter
som et grønt rum netop på dette sted skal kunne rumme og bidrage til de øvrige byrum med.
Algades naturlige forløb i terrænet og områdets gågadestatus gør, at turister naturligt vil færdes langs med
Algade, besøge Museet og ”lede” efter byens centrale byrum. Byens centrale byrum ligger faktisk i den
serie af byrum som starter foran kirken og løber diagonalt ned over Budolfi bakke, Gammel Torv, Aalborg
Rådhus, Jens Bangs sten hus og munder ud i et fladere plateau ved Ny Torv bagved Salling. Her var der
nemlig tidligere plads til at have boder og køretøjer placeret på det flade areal. De tilstødende byrum som
C.V. Obels Plads, Mølle Plads og Tolvbod Plads, er til ophold, gennemgang, men med plads til et lavere
tempo, ro og betjening.
Byens eksisterende grønne rum er i dag defineret af Jomfru Ane Parken og Aalborg Hus Slot, men også
mindre områder til ophold indplaceret i byrummet tæller med. Her har havnefronten og det rekreative
forløb langs med havnen en utrolig stor rolle at spille for et mere aktivt byrum af urban
karakter. Men som også samtidig påkalder et tilsvarende grønt rum af en mere rolig karakter til sansning,
ophold og fordybelse.
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Byens grønne hjerte skal først og fremmest fremme borgernes sundhed og rekreative opholdsmuligheder,
og her er størrelsen og kvaliteten af det grønne område af betydning for den rekreative oplevelse og
kvalitet. Et grønt område skal være køligt om sommeren, have en naturlig vandbalance og kølende effekt
med planter og vedmaterialer, være rumskabende og bibringe til læ og opholdsmuligheder hele året,
specielt tidligt om foråret, rumme en sansning, tekstur og æstetiske kvalitet, samt udgøre den forbindelse
til naturen som tidligere by bygnings filosofi med Mies van der Rohe i spidsen, var bygget op omkring:
Nemlig at fast holde det grønne rum som en reference til den oprindelige natur og bygningens tilpasning og
forholde sig til det omkring liggende landskab.
Det har tidligere været samfundets rolle, at planlægge og etablere grønne rum. I norden har vi en tradition
for, ikke at overdrage finansieringen af grønne områder til ejendomsmæssige investeringer og har dermed
også en tilsvarende forståelse af, at områderne er offentligt tilgængelige og gratis at benytte. Derfor er det
nødvendigt at se på de afledte værdistigninger,
sundhedsmæssige effekter og den sociale forankring for at finde et muligt økonomisk råderum for at skabe
så grønt et byrum til Aalborg grønne hjerte, hvis det skal have den kvalitet som pladsen lægger op til og
som området faktisk kan rumme. Og ikke mindst som Aalborgs borgere, gæster og
turister fortjener. Start med at plante de første træer i kommunens baghave, så de er klar til at flytte ind,
når processen er nået så langt, for der er lige noget andet som vi også skal tage højde for, kvalitet tager tid.
Den æstetiske arv
Derud over rummer den underliggende arkæologi et potentiale for Aalborgs oplevelsesøkonomi, men så
stort et projekt, kan kun financierens gennem et filantropisk projekt. Og så langt er den offentlige debat
ikke kommet endnu.
Foreningen for Bygnings og Landskabskultur i Aalborg arbejder for
- at bevare Budolfi Hus og har bedt Udvalget for nyere tidsarkitektur i
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur til at vurdere Budolfi
Hus.
- et større grønt byrum ved Budolfi Plads gennem debat og indsigelser i
planprocessen.
- fremme en demokratisk proces for omdannelsen af Aalborg By gennem
dialog og værdiskabelse gennem indmeldelse i foreningen.
- fremme de landskabelige, bymæssige og arkitektoniske kvaliteter i byen gennem formidling, både gennem
offentlige debatter og gennem foreningens aktiviteter.
10.
Lokalforening for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg 11. maj 2015
Pernille Nymann Jensen, Preben H. Rasmussen og Erik Iversen
BUDOLFI PLADS – den inkompetente gave
I 2013 blev planlægningsprocessen vedrørende Budolfi Plads kortsluttet med det katastrofale Magasinprojekt, som ville tilgodese ejendomsudviklerne. Nu er man tilsyneladende tilbage på det demokratiske
spor igen. Et nyt projekt er lanceret som en gave til Aalborg. Kan man være kræsen overfor gaver? Ja. Man
kan, Aalborg fortjener bedre.
Problemets kerne er, at man vil bevare de eksisterende parkeringspladser under tag, fordi man ikke vil
fremskynde bygningen af et nyt parkeringshus på arealet ved Gåsepigen. Det betyder, at den tænkte
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grønne plads bliver et kunstigt plateau, et betondæk, der befinder sig 1 til 3 meter over det naturlige
terræn. Det grønne areal vil blive en isoleret lomme, en taghave på første sal. Det er ikke den samlende
grønne plads i Aalborgs hjerte med nem adgang, som borgerne havde ønsket.
Algade er navlestrengen i Aalborgs historie, langs denne gade, der ligger på toppen af en sandbanke er
byen bogstaveligt talt bygget op. Forslaget med taghaven har ingen relation til det historiske terræn.
Den sarte Budolfi Kirke tager sig bedst ud, hvis den visuelt bliver indrammet af mindre bygninger. Nu
foreslås genboen Budolfi hus nedrevet, og erstattet af et åbent kunstigt bakket terræn, som dels opløser
rummet omkring kirken og dels trykker kirken ned i et hul. Det er respektløst.
Det er ikke en gave til Aalborg, forslaget er ikke kompetent, det er en ommer. Aalborg fortjener et
visionært forslag, en grøn plads på terræn, med respekt for Aalborgs historie og Budolfi Kirke. Vi foreslår en
time-out i processen, indtil økonomien rækker til et parkeringshus ved Gåsepigen, Budolfi hus foreslås
bevaret og inddraget til borgeraktiviteter.
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg
Pernille Nymann Jensen
Preben Højmark Rasmussen
Erik Iversen
11.
Ole Færch 12. maj 2015

Det grundlæggende udgangspunkt for planerne for Budolfi Plads er forkerte.
1. Hele planen bygger på forskrækkelsen over omkostningerne ved arkæologiske udgravninger, som
dukkede op da Magasin var inde i billedet. Det har gjort planerne til en spareøvelse, hvor der opereres med
en dårlig parkeringskælder, med både færre pladser på papiret, men som p.g.a. dårlig indretning reelt vil
indeholde endnu færre, hvilket er det sidste der er brug for i området. I betragtning af, hvor mange år et
nyt anlæg skal være i brug, hvor store investeringer, der i øvrigt gøres i hele omformningen bør denne
tanke opgives og der bør etableres en moderne parkeringskælder i stil med den, der er lavet under Friis og
med mindst samme antal pladser, som der er nu i området, men gerne en pæn udvidelse. Planen om at
køre ud gennem Danske Banks parkeringskælder bygger på ikke sikrede forudsætninger.
2. Tanken om at skabe udsyn til Budolfi Kirke har ikke rod i historien. Kirken har bortset fra en kort periode
altid været omgivet af huse. Lad derfor Budolfihus blive stående, eventuelt i en ombygget form.
3. Tanken om at lukke parkeringspladsen øst for kirken, ved posthuset og forbud mod bilkørsel på Algade
bør opgives. Sammen med letbanen, der vil lægge centrum øde i flere år i etableringsfasen, vil det med stor
sandsynlighed tage livet af mange forretninger i området.
Venlig hilsen Ole Færch
Under Lien 16
9000 Aalborg
Fastnet 9818-4180 Mobil: 2980-9766
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12.
Budolfi Sogns Menighedsråd, Oluf Garnst, 29. april 2015
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13.
Erik Worm, 13. maj 2015
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14.
Thomas Bjerregaard Nielsen, 13. Maj 2015
Vedr. Ny Budolfi Plads
Jeg har med glæde læst debatoplæget vedr. omdannelse af Budolfi Plads. Beskrivelsen af pladsen i
fremtiden stemmer meget godt overens med de tanker jeg gik med, da der var snak om etablering af
magasin, hvilket jeg ikke kunne forliges med, så det nye forslag er klart en forbedring.
Synes materialet virker gennemarbejdet, dog undre det mig, at cyklister og cykelparkering ikke er nævnt.
Der er generelt for lidt plads til cykelparkering i Aalborg midtby, så det skal helt sikkert tænkes ind i den
kommende lokalplan.
Jeg ser frem til at se den endelige forslag til lokalplan.
Mvh.
Thomas Bjerregaard Nielsen
15.
Studerende fra Urban Design, Aalborg Universitet, Søren Borg mfl. 27. april 2015
Hej Plan og Udvikling
Vi er en gruppe studerende på Urban Design, Aalborg Universitet, som i vores bachelorprojekt har
udarbejdet et designforslag til omdannelsen af Budolfi Plads. Grunden til at vi skriver til jer, er blandt andet
fordi to af jeres kollegaer virkede interesserede i vores designforslag, som hang til skue nede i vores
grupperum i Create-bygningen.
Herunder ses nogle visualiseringer af det endelig design, en beskrivende tekst og til sidst en beskrivelse af
en Urban Intervention, som vi udarbejdede i marts.
Hvis I er interesserede vil vi meget gerne sende vores rapport, eller komme og fremlægge vores analyser og
endelige designforslag.
Venlig hilsen
Søren Borg, Katrine Bøjer, Camilla Nielsen, Anine Kamp og Mathilde Kirkegaard
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Bilag 6
Budolfi Plads - møde med Cityforeningen i ’Byens Rum’ den 13. maj 2015 kl. 8.30 (28
personer tilmeldt).
Rådmand Hans Henrik Henriksen bød velkommen og introducerede til mødet. Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen
fremlagde tanker om byen, nærområdet, mobilitet og det foreliggende projekt. Herefter var der spørgsmål om
kommentarer fra de fremmødte:
Niels Andersen: 300 p-pladser var lovet Aalborg City. Det skal være nemt at komme til og fra Budolfi Plads.
Parkeringspladser og tilgængelighed er vigtigt for Aalborg Detailhandel.
Karen Brock, Produmus: Hvad er tidsplanen?
Svar: Der arbejdes på at opsamle og fremlægge fordebatten for politikerne før sommerferien, køre udbudsproces fra
sensommer til efteråret (ikke bare laveste pris, men også højeste kvalitet), lp – proces i 2016 og forhåbentlig 1.
spadestik i slutningen af 2016.
Hvor mange p-pladser forsvinder, når man tager alle pladser med? (Offentlige)
Svar: Det ved vi ikke helt præcist, men nok i omegnen af 50 pladser. Det afhænger af hvordan P-kælderen kan udnyttes
og om den fx. kan gå ud under gaden Budolfi Plads. Vi er opmærksomme på problemstillingen og kan vi finde flere end
dem der er i projektet nu, så gør vi det. Samtidig handler det også om at skabe en kvalitativ bymidte, hvor der snart
kommer en letbane, så forholdene skal balanceres.
Hvilken status får Adelgade fremover?
Svar: Med trafikomlægninger regner vi med at der bliver mulighed for at fredeliggøre en stor del af Algade
strækningen og etablere den som ’shared space’.
Flemming Thingbak: Hvad er planerne om Gåsepigen?
Svar: Der skal kigges på en p-hus løsning, selv om vi forventer at sygehusets udflytning vil lette presset på området. Det
er vigtigt at få skabt nogle interessante strækninge/flows fra p-hus områderne der ligger i kanten af det, man opfatter
som midtbyen, fx også Saurs Plads som man evt. kan udbygge med et ekstra dæk.
Hvor stor er belægningen på henholdsvis Gåsepigen og Budolfi Plads?
Svar: (undersøgt efterfølgende)
parkeringstællingen foretaget oktober 2013:
P-plads

Belæg. Kl. 08

Belæg. Kl. 09

Belæg. Kl. 10

Belæg. Kl. 11

Belæg. Kl. 12

Belæg. Kl. 13

Budolfi Plads

0-40

40-60

75-85

> 85

75-85

> 85

Gåsepigen

0-40

40-60

75-85

75-85

75-85

75-85

Belæg. Kl. 14

Belæg. Kl. 15

Belæg. Kl. 16

Belæg. Kl. 17

Belæg. Kl. 18

Belæg. Kl. 19

Belæg. Kl. 20

Budolfi Plads

75-85

75-85

75-85

75-85

> 85

60-75

75-85

Gåsepigen

75-85

60-75

40-60

40-60

40-60

> 85

> 85

Får vi en by med oplevelser - uden detailhandel (at folk tager i city syd for at handle)?
Svar: Der arbejdes på en by med både oplevelser OG detailhandel. Spørgsmålet er hvordan fremtidens Aalborg ser ud.
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Komselis: Der er flere døde strækninger i gågadesystemet. Der er mange tomme butikker generelt i Aalborg. De
tomme butikker kan skyldes for høje huslejer eller andet. Der skal være fri parkering i Aalborg. Der skal gøres noget
nu.
Svar: Synspunktet er noteret. Vi er i gang andre steder.. Der arbejdes aktuelt med Nørregade og vi er i gang med
udeservering, skiltepolitik mv.
Sven Wagner: Vi ser frem til at byen vokser. Der er jo mange tomme butikker i Nørregade, men der er mange
mennesker? Ledige lejemål skal nok komme i gang. Det skyldes tilbageholdenhed. Det handler ikke kun om husleje,
der sker også meget på detailhandelsområdet – fx internethandel, genbrug mv. Det er vigtigt at kommunen får styr på
logistikken og finder ud af hvor mange biler der kan lukkes ud og ind. Vil anbefale, at der skal laves 3 etager med pdæk - også selv om det tager 3 år at grave. Gåsepigen bør snarest etableres.
Den lille p-plads er en fin lille solplads - kan der gøres noget ved gavlen?
Svar: Vi ser på hvad borgerne har ment om byggefeltet her i debatperioden. (tilføjet – man kunne alternativt udnytte
gavlen til en flot ’grøn væg’ eller gavlmaleri)
Hvor mange stop får letbanen på Boulevarden. Jo, flere stop des bedre får kunderne det, da de efterspørger kort vej til
indkøb.
Svar: Som det ser ud pt. får vi ét stop i nærheden af Budolfi Plads. Årsagen er bl.a. de lange perroner. Der kommer
offentlighed og debat om letbanen efter sommerferien.
Hvad betyder tilgængelighed for udviklingen? De små passager er vigtige. Bl.a. fra Bleggårdsgangen gennem karreen
(Vesterås forløb) - ud i Vingårdsgade.
Svar: Det prioriteres højt. Vi arbejder på at genoplive og forstærke passager, men kan dog være lidt begrænsede på
private arealer. Oplevelser kan medvirke positivt til at mindske fornemmelsen af en stræknings længde. Hvis der er
oplevelser undervejs føles 200 meter måske ikke af så meget.
Der blev fra flere af tilhørerne tilkendegivet undren over, hvorfor man ikke vil prioritere 60 mio til udgravning, når der
kunne bruges det halve til køb af Nordea bygningen (’er det ikke småpenge ifht at byggeriet skal stå i 100 år’ og ’det er
nu man har chancen for at gøre det rigtigt’)
Der var afslutningsvis bred enighed om at det er et flot projekt - det ser spændende ud!!

Bilag 7
Opsamling på facebookdebat forud for fordebat i perioden 23.10.10-15.04.15
Facebook – Ny Budolfi Plads(19 opslag 44 eksterne kommentarer, samlet 432 likes af opslag og 1995
likes af siden)
 26 maj 2011, 2 likes og 2 eksterne kommentarer
 Nu er sommeren snart forbi. Er der nyt?
 De sagde jo ikke hvilken sommer det var
 26 august 2011, 1 like og 1 share
 22 november, 12 likes og 8 eksterne kommentarer
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Jvf Nordjyske kan vi først forvente en endelig beslutning i 2014 - kan det virkelig passe? Hvad har i
(læs: kommunen brugt tiden på)
Jeg er ikke tilfreds med at skulle bo nabo til enten a) en byggegrund eller b) en tom grim tidligere
brugs i et år eller mere. Så kom bare i gang med beslutningerne....
Lav en underjordisk parkeringsplads og lad os så få en STOR flot åben beplantet plads så de flotte
bygninger og ikke mindst Domkirken kan komme til "deres ret". Nu ikke noget med at blande alt
muligt udenoms ind i det for så går tiden bare.
Enig Bent, vi skal passe på ikke at sælge ud af de gode muligheder vi nu står med. Jeg foreslår en
stueetage med Bodulfi plads. 1. underetage kan for min skyld godt være Magasin, 2. underetage
også. En parkeringskælder nedenunder kan vel ikke undgås, man skal blot huske, at også skjulte
parkeringspladser skaber overjordisk trafik. Ellers er det da dejligt, at der igen begynder at ske lidt
omkring pladsens fremtid.
Lad os se om man vil følge borgernes ønsker eller at de rkun blev "lyttet" til borgerne og hele
Facebook-processen og den offentlige debat ender med at blive et "blålys". Vi var jo mange lokale
beboere, der ønskede flere grønne rum og pladser eller ligefrem en lille bypark. Men vi frygtede
allerede dengang at Aalborg Kommune - når det kommer til stykket - alligevel spiltter det hele op i
byggeretter og parkeringskældre - så enden på det hele bliver flere bygninger og flere biler - og kun
et par enkelte træer hist og pist.
Jeg håber ikke som det fremgår af nordjyske i dag at Magasin vil komme tilbage jeg syntes der er
nok varehuse i Aalborg men grønne oaser det vil være rart.
Ja lad os få en grøn plet her på Budolfi plads det ville være dejligt, Magasin kan bygge ude i City
Syd, lad Budolfi Kirke, det gamle posthus og museet komme til sin ret, det ville være dejligt at
kunne sidde på en bænk i en grøn park og nyde de gamle bygninger.
Tænker at midtbyen har mere brug for en ordentlig dagligvare butik end for et varehus der er for
dem der har for mange penge. Udelukker det ene forresten det andet?
Jeg kan godt følge jeres argumenter for grønne områder men på den anden side. Så langt er der sgu
ikke til den nye og vellavede Jomfru Ane Park på havnefronten. Beklager, men skal vi lege storby så
kommer der flere penge i kommunekassen med Magasin en ved græsplæner. Skal vi ikke være
storby så skulle der ha været sagt fra inden de startede på Musikkens Hus.
@jan nu er det jo ikke kun et spørgsmål om vores ønsker - men når kommunen har meldt ud at de
har intentioner om at bevare rummet omkring kirken - ja så virker det sært, at man nu er ved at
"sælge ud". Er det fordi kommunen ikke har penge til at lave en plads? jeg mangler et svar på
hvorfor kommunen overhovedet kan finde på at forhandle med Magasin.
30 januar 2013, 24 liks, 1 share og en ekstern kommentar
Glæder mig til at høre noget konkret ... og til at få min Brugs tilbage
4 februar 2013, 2 likes og 1 ekstern kommentar
Spændende fakta jo, da.....men mon ikke der går ca. en halv generation før vi ser beslutninger ?
4 april 2013, 8 likes
10 april 2013, 8 likes
12 april 2013, 3 likes og 2 eksterne kommentarer
Jeg må være lettere forvirret.... Men er der noget nyt siden 30. Januar, hvor analysen på 41 sider
blev offentliggjort ? Overser jeg konkrete forslag ?
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Linket 'det samlede forslag' ser ikke ud til at virke?
2 maj 2013, 16 likes, 11 shares og 1 ekstern kommentar
Så får I besøg inden, for det vil jeg gerne se;) Håber alt vel i dobbelt A
2 juli 2013, 2 likes og 1 ekstern kommentar
Luftfoto'et på siden som i linker til siger alt, der skal mere luft i Teaterkvarteret, der mangler en
åben og eventuel grøn plet.
24 september 2013, 20 likes og 2 eksterne kommentarer
Suk!
Juhu, så er der lidt luft endnu, inde i byen. Så kære byråd, Og ikke mindst borgmesteren, det blev
ikke nu, der kom penge i kassen.
11 februar 2015, 7 likes og 2 eksterne kommentarer
Det er da også trist at gå forbi den græmme plads
Ja det er sku små trist. Det er det så absolut sidste sted jeg parkere hvis jeg har andre muligheder.
Jeg bliver bare så fandens deprimeret af at se på det ødelagte beton...
11 februar 2015, 45 likes, 1 share og 2 eksterne kommentarer
Lyder da godt, det må man følge med I
Jeg håber i lytter meget til de borgere, som har noget at sige om projektet
12 februar 2015, 5 likes, 1 ekstern kommentar
Er det her samme omgang mundlort og løgn som sidst? At I siger, at borgerne skal være med i
beslutningen, og så planlægger I et 5 etagers møggrimt lokum midt på pladsen (som oven i købet
på ingen måde kom beboerne til gode), eller må vi rent faktisk få detaljerne at vide omkring hvad I
planlægger for pladsen? Undskyld mit sprog - men jeg er ikke særlig positiv stemt overfor jer i
byplanlægningen og byrådet efter sidste omgang. Heldigvis lykkedes jeres skumle plan ikke der, så
man kan da håbe, at det manglende salg af pladsen rent faktisk gør, at vi som borgere kan få en
plads vi kan og vil bruge til noget.
18 febuar 2015, 43 likes, 3 shares og 4 eksterne kommentarer
Hvilke elementer - helt konkret?
Vi mangler i den grad Super Brugsen i Vingårdsgade..
Og Forhåbentligt forsvinder den sorte bygning der skæmmer hele pladsen
Jens Ole Olsen måske du finder denne side spændende.....
Du har trods alt haft din daglige gang på pladsen i ca. 30 år....
23 februar 2015, 23 likes, 1 share og 1 ekstern kommentar
Solfanger- eller folkefanger-musling: Foreslår en slags parabolskal rettet mod sydvest eller flere
små, til at fange solstråler i overgangstiden mellem udendørssæsonen og inden pladsen bliver lagt
helt i vinterskygge. Nu har jeg ikke tjek på solhøjder eller skyggelængder, men kan godt se at jeg
ideelt set taler om dét hjørne af pladsen, der er baggrund for videoen her. Jeg ved også, at skal man
fange solen på dagens luneste eftermiddagstimer laves tillige et "vindfang" for en Aalborgtypisk
vindretning. Ellers ville idéen være at koncentrere lidt mere solvarme i lille grupperum, evt. med en
bænk til bestefar eller andre indbyggede muligheder. Måske kunne parabolen også give lidt ly ved
regn. Skal ikke forstyrre udsigten til kirken, kunne have et par cykelstativer på skyggesiden. Laves
mindre enheder kunne man starte med et uforpligtende eksperiment. Materialeovervejelser. Mon
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vores cemnetfabrik i Rørdal kunne udvikle et elegant grundelement? Vil det stå i modsætning til en
mobil sol-musling - så at sige et bymøbel?
27 februar 2015, 18 likes
9 marts 2015, 126 likes, 17 shares og 12 eksterne kommentarer
Jamen så kom dog i gang. Nu har det snart stået stille i 2 år
kan huske da man harvede boder hykelig
Ligner et stort skridt i den rigtige retning! ... også selvom de par streger jo ikke helt åbenbarer
hvordan det endelige resultat ser ud. Men det er måske i første omgang også bare ét af flere
forslag, eller en tænkelig ramme??
Jeg synes at idéen om at forbinde de forskellige gågader er ret dejlig. Det kommer til at skabe et
sammenhængende bybillede.
Hvad med at bygge noget aller torvehallerne, som i København - det er virkelig hyggeligt også om
søndagen, hvor de holder åbent. Masser af små lækre special butikker, cafeer og andre spisesteder
- alt hvad hjertet begærer... Come on Aalborg
Hvorfor altid efterligne andre storbyer.... er der virkelig ingen der har nye kreative ideer ?? Jeg er
stor fortaler af grønne områder... bare man husker på at forretningerne ska overleve i dagligdagen.
Hvis de parkeringspladser ik blir erstattet andetsteds i centrum, ender det med at blive et museum.
Og alt bliver flot, lækkert OG brugbart. Noget børn i alle aldre kan lege og ældre kan sidde på, unge
mødes ved, skaterne kan grinde, parkour folket kan hoppe fra, turisterne kan tage billeder af,
bmxerne swagge ved osv. Brugbart arkitektur simpelthen, med masser af liv.
Lyder rigtig godt og spændende.
Fin ide, men pas på med ikke at fylde den med for meget statisk udstyr, som feks Toldbod Plads,
granit, lygtepæle mm gær det svært at arbejde med telte, scener osv til de arrangementer der vil
passe godt ind... Men sikke en plads det ku blive, med rødhvide markedstelte om lørdagen osv,
spændende!
håber på en stor fed indhegnet legeplads hvor man kan hygge med sine børn og andre forældre,
uden at skulle være bange for at børnene løber ud i fjorden eller ud foran en bil. Det mangler der
RIGTIG meget i Aalborg. Og rigtig gerne en bemandet legeplads så der også var nogle gode
legeredskaber og cykler m.m. Det er der mange af i Kbh. og det mangler der rigtig meget her.
Har man overvejet en underjordisk p kælder under den grønne plads?
Uden P-pladser ingen handels liv. Den ene forretning lukker efter den anden i bybilledet, gå en tur
igennem gågaderne og se med egne øjne. Det er en realitet at folk vil køre til byen ligemeget hvor
meget man siger at det ikke passer. Grav dybt som i musikhuset og Friis, så vi får ekstra pladser.
13 april 2015, 69 likes, 3 shares og 6 eksterne kommentarer
Mener stadigt at det af hensyn til bryllupper og begravelser i Budolfi Kirke, er forkert at lukke den
lille parkeringsplads vest for kirken, ved det gamle posthus...Ligeledes er det til grin, at " man "
havde så travlt med at få lukket Super Brugsen ned, når man nu siger der mangler en
dagligvarebutik på stedet...Men ellers ser det væsentligt mere fornuftigt ud, end planerne med
Magasin.
Amanda Marie – se
det kunne være det absolut bedste, med et åbent syn til kirken og noget grønt.
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Åben brostens belagt "markedsplads", med omkringliggende cafeer, resturanter og butikker. Det vil
skabe mere harmoni i forhold til den omkringliggende arkitektur. Samtidig kan man afholde
storskærmsarrangmenter, markedsdage, karneval osv.
Etablering af en grøn kile med plads til byens folk - både for dem som kommer på besøg og for
dem, som bor her. En kile med fx vand, skaterbane, cafeer, folkekøkken, kunst, markedsplads,
møderum, græsplæne, sand, træer som skygger og rager højt op i himlen, legeplads.... Alt sammen
noget som kan bygge bro mellem ung og gammel og invitere til såvel aktivitet som til ro og
stilhed.....
Det ser lovende ud.

Facebook – Aalborg Kommune(2 Opslag, 18 eksterne kommentarer og 529 likes af
opslag)



















10 marts 2015, 414 likes, 3 shares og 13 eksterne kommentarer,
Spændende. Håber det ender lige så grønt som der er lagt op til!
Prøv,at læse presse meddelelsen. Der bliver underjordisk parkering.
Uden det lysegrå bygningsfelt ud for vestenden af Budolfi ser det rimeligt og acceptabelt ud
Spændende! Ambitiøs by vi bor i.....
I Tyskland har de foran kasinoet i wiesbaden lavet et underjordisk parkeringsanlæg super smukt det
er under græsplænen
Det var det her jeg mente Michelle Kalisch 
Det lyder virkeligt fint, min barndomsgade der og der var brosten og torvemarked om lørdagen!
Håber virkelig den plan holder, det vil pynte meget på det område, og fint med underjordisk pplads, men sæt nu nogle priser, så de rent faktisk også bliver brugt.
Kommer der ikke snart en stor fed legeplads i byen? med gynger, sandkasse/soppebasin om
sommeren mm. Undrer mig meget over at dette ikke er tænkt ind i havnefronts området, både på
Aalborg siden såvel som på Nørresundby siden. Der mangler virkelig et sted hvor de mindre børn og
deres forældre kan mødes.
(Og fire direke tags)
25/2 2015, 115 likes, 14 shares, 7378 views og 5 eksterne kommentarer
Lad os få den gamle Budolfi Plads tilbage, med torvedag, miljø og liv. Undrede mig over, at man i sin
tid fandt på at ødelægge dette miljø, på grund af et grimt bankpalads og parkeringshus.
Jep den gamle Budolfi Plads tilbage
Ny plads ønskes - uden knæfald for øjenbæ-sektionen
Hvad med at lytte til Borgerne det er trods alt dem der skal betale
Pæne ord, pæne overskrifter, men skurken ligger i detaljen i kælderen, som han omtaler.
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