Indkomne bemærkninger i den supplerende fordebat for Gug Alper

Henvendelser fra borgere, foreninger og virksomheder i kommunen

i bydelen Gug

i naboområdet til Gug Alper

Notats indhold

Hvem har sendt bemærkninger?

Dette notat indeholder en opsamling på den supplerende fordebat med:

I høringsperioden for den supplerende fordebat er indkommet 71 forskellige henvendelser fra 184
personer/foreninger/virksomheder fra i alt 137 hustande. Flere personer har også indsendt flere henvendelser.






En oversigt over hvem der har indsendt bemærkninger.
En kort beskrivelse af bemærkningerne.
En kategorisering af bemærkningernes indhold.
Indstilling for de enkelte bemærkninger til By- og Landskabsudvalgets behandling den 7. januar 2016

8 henvendelser er positive tilkendegivelser overfor ny boligbebyggelse, mens de resterende 63 er modstandere
af en ændret anvendelse af Gug Alper med bebyggelse, veje m.m.
Henvendelserne fordeler sig således:
”Geografi”

Processen
Startredegørelse

Fordebat

By og Landskabsudvalget har den 12. juni 2014 godkendt, at der
udarbejdes en lokalplan med et overordnet indhold som beskrevet i
startredegørelsen.
By- og Landskabsudvalget har den 22. januar 2015 godkendt, at der
igangsættes en fordebat vedrørende mulighed for boliger og rekreativt
område i Gug Alper.

Fra Gug
Fra det den øvrige del af
Aalborg by
Fra den øvrige del af
Aalborg Kommune
Fra resten af landet

Positive overfor ændret
anvendelse m.m.
2 personer (2 husstande)
1 personer (1 husstand)

Negative overfor ændret
anvendelse m.m.
101 personer (64 husstande)
21 personer (18 husstande)

3 personer (3 husstande)

19 personer (16 husstande)
27 personer (23 hustande)
9 fra København (7 husstande)
2 fra Odense
(2 husstande)
2 fra Struer
(1 husstand)
2 fra Valby
(1 husstand)
1 fra Holte
(1 husstand)
1 fra Vedbæk
(1 husstand)
1 fra Holbæk
(1 husstand)
1 fra Helsingør
(1 husstand)
1 fra Augustenborg (1 husstand)
1 fra Tim
(1 husstand)
1 fra Silkeborg
(1 husstand)
1 fra Pandrup
(1 husstand)
1 fra Hjørring
(1 husstand)
1 fra Bindslev
(1 husstand)
1 fra Ålbæk
(1 husstand)
1 fra Skagen
(1 husstand)

Der var fordebat fra den 4. februar til den 4. marts 2015, hvor der kom
mange idéer og bemærkninger til igangsætning af en planlægning for
boliger og rekreativt område i Gug Alper.
By- og Landskabsudvalget godkendte den 9. april 2015, at der skulle
arbejdes videre med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og
lokalplan på baggrund af projektet for området ved Gug Alper med de 2
randbebyggelser, Villa Gug og et rekreativt område.
Med baggrund i debatten er der arbejdet videre med bygningernes
placering, stier, vejadgange m.m.

Supplerende fordebat

Ejeren af naboarealet ønsker nu at bringe sit område i spil til boliger,
hvilket giver nye muligheder for sammenhænge, disponeringer m.m.
By- og Landskabsudvalget har den 7. oktober 2015 godkendt, at der
igangsættes en supplerende fordebat vedrørende mulighed for boliger
og rekreativt område i Gug Alper på baggrund af de nye projektønsker.
Der var supplerende fordebat fra den 14. oktober til den 11. november
2015, hvor der kom mange idéer og bemærkninger til igangsætning af
en planlægning for boliger og rekreativt område i Gug Alper.

På baggrund af de indkomne bemærkninger og ønsker til områdets udnyttelse er der udarbejdet
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der disponerer områdets anvendelse, præciserer
byggemuligheder, vejadgange mm.
I forbindelse med planforslagenenes offentliggørelse er der offentlig høring i 8 uger, hvor det er
muligt at komme med indsigelser og bemærkninger. I forbindelse med den offentlige høring vil der
blive afholdt et borgermøde.
Det forventes, at planforslagene kan godkendes endeligt medio 2016.

Uafklaret

Adresse uoplyst

2

7

1

Bemærkningerne omhandler:







Ønsker om at der ikke skal tillades boliger i området ved Gug Alper, men området ønskes fastholdt til
rekreativt område.
Ønsker om indplacering af boliger i området
Bemærkninger om trafikale forhold
Bemærkninger om skoler og institutioner
Bemærkninger om at Gug mangler en offentlig park
Bemærkninger til processen
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1

Kirsten Margrethe Madsen
Hans Jørgen Jensen
Sofie Vendelbo Johansen

Ledavej 95
Godfred Hansens Vej 26
Musvågevej 22, 2 tv

X
X
X
X
X
X
X
X

Sigurd Bang Madsen
Mads Ladefoged
Rikke Vedding Nielsen
Alois Walter Nitz
Kirsten Damgaard
Britta Kathrine Uhrenholt
Helle Rindom Jeppesen
Eskild Holm Nielsen

Strubjerg 206,2
Kronosvej 58
Søkærvej 27
Kronosvej 146
Ledavej 103
Kronosvej 102
Kronosvej 52
Kronosvej 52

9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
2400 København
NV
9400 Nørresundby
9210 Aalborg SØ
9490 Pandrup
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ

kmm1@outlook.dk
hajje@stofanet.dk
sofievendelbo@hotmail.com

568
572
578

sigurdbangmadsen@gmail.com
ml.ladefoged@gmail.com
rikkeagesenpedersen@hotmail.com
nitzway@gmail.com
damgaardkirsten2@gmail.com
brittau@live.dk
familienrindom@hotmail.com

588
592
604
606
617
359
594
594

Underen over
proces

X
X
X

De ønsker at bevare den nuværende
kommuneplanramme for Gug Alper, der
udlægger området til et rekreativt område.

Gug mangler
offentlig park

5270 Odense N
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9000 Aalborg
9200 Aalborg SV
9210 Aalborg SØ
2840 Holte
9210 Aalborg SØ

317
321
373
375
377
381
385
391
393
395
397
415
419
427
435
439
441
443
445
447
449
451
459
463
465
467
469
473
523
526
528
530
532
546
558
564

Indstilling

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Strandholtvej 6
Plutonvej 40
Ledavej 89
Væverensvej 10
Stationsmestervej 132
Uranosvej 2
Søndre Paradisvej 15
Lykkegårdsvej 10

bjerring@learning.aau.dk
brinckersofie@gmail.com
camillashh@gmail.com
martinhaldbo@hotmail.com
lyksholm@gmail.com
boyeanden@ofir.dk
KM@soenderbroskolen.dk
susa6872@sbskolen.dk
mette-kurt@hotmail.com
helleberit18@gmail.com
bmakalhof@gmail.com
thomashaldbo@hotmail.com
flemknudsen@gmail.com
langballerasmus@gmail.com
csjs@stofanet.dk
dortebrogaard@hotmail.com
helge.christiansen@skolekom.dk
katr8754@sbskolen.dk
CJ@soenderbroskolen.dk
JC@soenderbroskolen.dk
hyldgaardjonna@gmail.com
juthorhauge@gmail.com
mavej@rn.dk
mads_vj@hotmail.com
joergenlaursen@post.tele.dk
allanifj@gmail.com
vibeke@vibni.dk
Stige@oncable.dk
pejo@gvdnet.dk
vonpaahlman@gmail.com
PI@VIA.dk
charlotte@ckk.dk
jacoblind71@gmail.com
chifje@gmail.com
lindstrom@larsen.mail.dk
jettebak@stofanet.dk

Bemærkninger

Bemærkninger
veje

9210 Aalborg SØ
1754 København V
9210 Aalborg SØ
6980 Tim
9362 Gandrup
9210 Aalborg SØ
9400 Nørresundby
9000 Aalborg
9000 Aalborg
9310 Vodskov
1365 København K
5000 Odense C
9260 Gistrup
9000 Aalborg
9000 Aalborg
9000 Aalborg
9240 Nibe
9800 Hjørring
9000 Aalborg
9000 Aalborg
9240 Nibe
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9000 Aalborg
8600 Silkeborg
3000 Helsingør

Edoc
NR.

projekt og
bebyggelse i
området

Ledavej 63
Hedebygade 14B, 4. th.
Ledavej 93
Trøstrupvej 23
Nørlund ) B
Ledavej 73
Sydvestvej 4
Nørregade 19, 3 th
Lektorvej 42
Hvidkløvervej 2
Schacksgade 7,4
Steenbachsvej 4 A
Slørhatten 8
Fredericiagade 6,2 th
Ryesgade 27
Lille Kongensgade 10, 1,-3
Byvejen 18
Skjoldborgsvej 11 F
Suensonsgade 20, st tv
Schleppegrellsgade 67, 1tv
Byvejen 18
Kronosvej 130
Ledavej 71
Prinsensgade 24, 2 tv
Gjessøvej 31
Stengade 58 C 1 th

E-mail

Virksomhed

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bodil Bjerring
Sofie Brincker
Camilla Signe Haldbo Hansen
Martin Haldbo Hansen
Robin Lyksholm
Karin Boye Nielsen
Karen Maarup Grønning
Susan Marie Bendt
Kurt Krogh Christensen
Helle Berit Christiansen
Birgitte Therese Makalhof
Thomas Haldbo Hansen
Flemming Knudsen
Rasmus Bondekjær Langballe
John Mørkholt Sørensen
Dorte Damsgaard Brogaard
Helge Christiansen
Katrine Egholm Mortensen
Camilla Gildsig Jensen
Jeanette Møller Christensen
Jonna Hyldgaard Jensen
Jens Ulrik Thorhauge
Marianne Vendelbo Johansen
Mads Vendelbo Johansen
Jørgen Laursen
Allan If Jensen c/o Kyhn
Vibeke Nielsen
Anna Nielsen
Peter Jørgensen
Tue von Påhlman
Pia Østergaard
Charlotte Kristensen
Jacob Lind-Galsgaard
Christa If Jensen
Peter Larsen
Jette Pedersen

Forening

Postnummer og by

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(1+59)
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Adresse

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

Kort beskrivelse og kategorisering af de indkomne bemærkninger

Tages til efterretning

De er imod bebyggelsen i området.
De fremhæver det friholdte landskab, en
storslået udsigt, gravhøj og § 3 områder.
De mener, at bydelen har stor glæde af et
helhjertet gennemført grønt område.

X

De ønsker at bevare den nuværende
kommuneplanramme for Gug Alper, der
udlægger området til et rekreativt område.

Tages til efterretning

De er imod bebyggelser i området.
De fremhæver det friholdte landskab, en
storslået udsigt, gravhøj og § 3 områder.

X

De mener, at bydelen har stor glæde af et
helhjertet gennemført grønt område.
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Underen over
proces

Indstilling

Gug mangler
offentlig park

Bemærkninger

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Edoc
NR.

Bemærkninger
veje

E-mail

projekt og
bebyggelse i
området

Postnummer og by

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

Adresse

Virksomhed

Forening

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

De henviser til planlovens § 12 om
kommunens pligt til at virke for
gennemførelse af kommuneplanen.
3

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tove Sauter Berg
Karin Haugaard
Peter Søgård
Ejgil Andreas Marcussen
Marie Klein
Anders Brøndum Mortensen
Hanne Ravn
Kirsten Høyrup Clemmensen
Birthe Mortensen
Aase If Jensen
Anne Brøndum Kristensen
Dianna Jennet Schmidt
Patrick Brøndum Kristensen
Bente Have Qvist
Vickie Sandra Hayes
Ken Birk Olesen
Birgitte Christiansen
Annette Kirstine Jensen
Heidi Trap
Christina Kjær Møller
Ander Kjær Møller
Inger Larsen
Niels Kristian Andersen
Liv la Cour Belling
Lone Frost PetersenWestergaard
Tommy Petersen-Westergaard
Camilla Kristensen
Pia Jensen
Lars Bo Jensen

Trynbakkevej 10
Ledavej 97
Ledavej 97
Ledavej 21 C
J.P.E. Hartmanns Alle 24,1
J.P.E. Hartmanns Alle 24,1

Golfparken 146
Ledavej 105
Skovringen 16
Æblevangen 21
Centralvej 4 C
Æblevangen 21
Kronosvej 146
Mølleskoven 9
Musvågevej 2

9881 Bindslev
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
2500 Valby
2500 Valby

9000 Aalborg
9210 Aalborg SØ
2950 Vedbæk
9000 Aalborg
9982 Ålbæk
9000 Aalborg
9210 Aalborg SØ
9260 Gistrup
9230 Svenstrup J

Lykkegårdsvej 5
Ledavej 101
Ledavej 101
Ledavej 86

9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ

Strandboulevarden 36,5 tv
Ledavej 13 C

2100 København Ø
9210 Aalborg SØ

Ledavej
Ledavej
Ledavej
Ledavej

9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ

13 C
17 A
1
1

toveberg8@gmail.com
KNH@ucn.dk
peters0803@gmail.com
e.marcussen@gvdnet.dk
marieklein1983@gmail.com
abm@dac.dk
peter.ravn@mail.tele.dk
kisclemmensen@mail.dk
birthebm@mail.dk
aaseifje@mail.dk
abm@stofanet.dk
DJS@adm.vucnordjylland.dk
pk7@stofanet.dk
bentehq@gmail.com
vsh@rn.dk
Ken.Birk.Olesen@Atea.dk
birgitte.christiansen@hv.se
annette_kirstine@mail.tele.dk
ht@rn.dk
prepcita@gmail.com
akmoller3105@gmail.com
kristian.psykolog@gmail.com
livlacour@gmail.com
lone@petersen-westergaard.dk

ckbarc@hotmail.com
bermannjensen@hotmail.com

331
337
339
341
343
345
355
398
405
409
411
425
429
497
503
505
509
511
540
542
574
574
582
584
453
453
513
552
552

De ønsker at bevare den nuværende
kommuneplanramme for Gug Alper, der
udlægger området til et rekreativt område.

Tages til efterretning

De er imod bebyggelsen i området.
De fremhæver det friholdte landskab, en
storslået udsigt, gravhøj og § 3 områder.
De har indsat en illustration med et bud på
indretning af Gug Alper med: Udsigtspunkt,
Naturlegeplads, udeskole, naturfitness,
hundeskov, hestefold, natur, shelterplads,
kælkebakke m.m.
X

Har faktaboks med hvor mange der bor i
Gug.
De mener, at bydelen har stor glæde af et
helhjertet gennemført grønt område.
De henviser til planlovens § 12 om
kommunens pligt til at virke for
gennemførelse af kommuneplanen.

De henviser til den tidligere afholdte
fordebat, der gav massive indvindinger og
kommentarer. Derfor undrer de sig over ny
fordebat.

Tages til efterretning

De fremhæver områdets kvaliteter med
landskab friholdt for byggeri, gravhøj, § 3
områder m.m.

X

X

X

X

De stiller spørgsmål ved, om der
overhovedet bliver noget tilbage af den
grønne kile, og om der er flere projekter i
skuffen. De ønsker at bevare den grønne
kile uden bebyggelse.
5

6

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Henriette von Platen
Lilian Elinor Sørensen
Glenn Allart Andersen
Karina Johansen
Preben Carlsen
Bodil Sørensen
Marian Hartmann Jensen
Jahn Hartmann Jensen
Jytte Johansen
Brian Carsten Sørensen
Gitte Sørensen
Mikkel Dalgaard Jensen
Liselotte Dahl Andersen

Ledavej 21 A
Kolloparken 32
Lindholm Brygge 30,13,-3
Ledavej 17 D
Ledavej 19 B
Ledavej 19 B
Ledavej 13 A
Ledavej 13 A
Ledavej 13 D
Ledavej 17 B
Ledavej 17 B
Ledavej 17 A
Ledavej 15 C

9210 Aalborg SØ
9200 Aalborg SV
9400 Nørresundby
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ

henriette@kpic.dk
les@360management.dk
glenn@itsecurity.dk
ledavej17d@gmail.com
bpc@gvdnet.dk

De henviser til tidligere afholdte fordebat,
der gav massive indvindinger og
kommentarer. Derfor undrer de sig over ny
fordebat.

jytte.johansen@me.com
gittewilsen@gmail.com
gittewilsen@gmail.com
dalgaardjensen@hotmail.com
liselottea@gvdnet.dk

323
329
333
351
353
353
363
363
431
485
487
499
548

X
X
X
X
X
X

Thorbjørn Lind
Mona Birgitte Chander
Lene Mølgaard
Mette Jellesen
Leif Tscherning Andersen
Anne Grethe Lerager

Niels Dahls Alle 18
Plutonvej 31
Egernvej 4
Gregers Nørgårds Vej 11
Ledavej 67
Ledavej 67

9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9230 Svenstrup
9000 Aalborg
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ

TL@aalborghus.dk
CH@aalborghus.dk
LM@aalborghus.dk
mjellesen@hotmail.com
tzherning@gmail.com
tzherning@gmail.com

315
319
327
349
534
536

De ønsker at bevare den nuværende
kommuneplanramme for Gug Alper, der
udlægger området til et rekreativt område.

mhj1957@icloud.com

Tages til efterretning

De stiller spørgsmål ved, om der
overhovedet bliver noget tilbage af den
grønne kile, og om der er flere projekter i
skuffen.
De ønsker at bevare den grønne kile uden
bebyggelse.

Tages til efterretning
X

De er imod bebyggelsen i området.
De fremhæver det friholdte landskab, en
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X
X
X

Thomas Steen Sørensen
Niels Steen Sørensen
Birgit Sørensen

Tyrolsgade 13,5
Pallisgårdvej 1
Pallisgårdvej 1

2300 København S
7600 Struer
7600 Struer

thomassteensorensen@gmail.com
nielssteens@gmail.com

560
602
602

Underen over
proces

Indstilling

Gug mangler
offentlig park

Bemærkninger

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Edoc
NR.

Bemærkninger
veje

E-mail

projekt og
bebyggelse i
området

Postnummer og by

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

Adresse

Virksomhed

Forening

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

storslået udsigt, gravhøj og § 3 områder.
De citerer fra kommuneplanens
bydelsbeskrivelse om udstykninger,
rekreative arealer og friarealer.
Har faktaboks med hvor mange der bor i
Gug.
De mener, at bydelen har stor glæde af et
helhjertet gennemført grønt område.

7

X

Niklas Møller Schumann

Guldbergsgade 74, 4 th

X

Rikke Østergaard Mikkelsen

Guldbergsgade 74, 4 th

2200 København
NV
2200 København
NV

niklasschumann13@gmail.com

586

rikke@lodwig.dk

590

De vil på det allerkraftigste gøre indsigelse
mod en ændret anvendelse.

Tages til efterretning

De mener i stedet at naturområderne i Gug
skal sikres som rekreative områder.
De henviser til, at Gug ikke har en offentlig
park, og alle grønne områder er ejet og
passes af de enkelte grundejerforeninger.

X

X

De opfordrer By- og Landskabsudvalget til
at undlade at skære i natur-, kultur- og
landskabsværdierne.
De mener, at projektet vil skæmme.

8

X
X
X
X

Nikolaj Frederiksen
Thea Bang Uttrup
Tanja Bang Uttrup
Signe Feilberg

Ledavej 79
Ledavej 79
Vitus Berings Vej 39
Liselejevej 6

9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9270 Klarup

nikolaj_frederiksen@hotmail.com
gabenzilla@hotmail.com
t_uttrup@hotmail.com
signefeilberg@hotmail.com

475
477
479
481

De ønsker at bevare den nuværende
kommuneplanramme for Gug Alper, der
udlægger området til et rekreativt område.

Tages til efterretning

De er imod bebyggelsen i området.
De fremhæver det friholdte landskab, en
storslået udsigt, gravhøj og § 3 områder.
De citerer fra kommuneplanens
bydelsbeskrivelse om udstykninger,
rekreative arealer og friarealer.

X

De henviser til planlovens § 12 om
kommunens pligt til at virke for
gennemførelse af kommuneplanen.

9

X
X

Finn Böetius
Vibeke Volf

Ledavej 99
Møllestensparken 42

9210 Aalborg SØ
4300 Holbæk

fboetius@gmail.com
vibekevolf@gmail.com

517
538

De mener ikke, at udvidelsen af områderne
til bebyggelser gør skandalen mindre.

Tages til efterretning

De ønsker fortsat at kommunen skal virke
for en realisering af kommuneplanen –
rekreativt område.
De fremhæver det friholdte landskab, en
storslået udsigt, gravhøj og § 3 områder.

X

X

De citerer fra kommuneplanens
bydelsbeskrivelse om udstykninger,
rekreative arealer og friarealer.
De henviser til planlovens § 12 om
kommunens pligt til at virke for
gennemførelse af kommuneplanen.
10

X

Hans Jakobsen

Poseidonvej 33

9210 Aalborg SØ

hansjakobsen45@gmail.com

285

Han henviser til høringen i foråret, hvor han Delvist
sammen med andre argumenterede mod at imødekommet
ændre kommuneplanen. Han mener fortsat,
at området ikke skal åbnes for bebyggelse. Det fremsatte
planforslag lægger
Det gør ingen forskel at der nu åbnes for

X

X
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mere byggeri.
Han mener, at det er forventelig at ejeren af
naboarealet også vil forsøge at få
økonomisk gevinst ved at udstykke.

Underen over
proces

Indstilling

Gug mangler
offentlig park

Bemærkninger

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Edoc
NR.

Bemærkninger
veje

E-mail

projekt og
bebyggelse i
området

Postnummer og by

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

Adresse

Virksomhed

Forening

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

ikke op vejadgang fra
Landlystvej/busgaden.

Han mener ikke, at den skitserede
vejadgang fra Landlystvej/busgaden bør
etableres.
Han foreslår, at bebyggelsen vejbetjent fra
Kronosvej flyttes længere mod nordvest og
integreres med bebyggelsen her. Ved at
reducere grundstørrelsen vil alle 10
bebyggelser kunne rummes her.
Han foreslår, at Villa Gug flyttes fra
kælkebakken og integreres i bebyggelsen
mod nordøst.
11

X
X

12

X

Helle Kirkelund
Kim Kristensen

Ledavej 72
Ledavej 72

9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ

helle.kirkelund@gvdnet.dk

287
287

De ønsker, at Gug Alper skal bestå som
grøn kile, der ikke bebygges.

Tages til efterretning

Coolrunner ApS

Bøgildmindevej 3

9400 Nørresundby

mark@entertainment-trading.com

289

Han håber, at det hele bliver til noget. Han
vil gerne selv flytte til Gug og købe en af de
super fede udstykninger.

Tages til efterretning

Han er sikker på, at hele området bliver
bedre, når det er lavet om. I stedet for en
mark, som ingen bruger.

X

X

Han håber, at projektet bliver til noget, og
der ikke går for meget jantelov i den.
13

X

Morten Dahl Rask

mortendahlrask@hotmail.com

291

Han mener at politikere og befolkningen
skal tage pænt imod en gave fra en lokal
ildsjæl – et grønt område med stier mv.

Tages til efterretning

X

Han opfordrer til at parkere jantelov og
misundelsen, og blot nyde at nogle
mennesker vil skænke vores samfund et
stykke smukt natur.
14

X

Thomas Rasmussen

Ledavej 50

9210 Aalborg SØ

thomas@p7.dk

293

Han synes projektet lyder spændende og
håber, at kommunen giver grønt lys. Han
mener, der mangler noget nyskabende i
området. Projektet mener han vil skabe et
spændende rum.

Tages til efterretning

Han henviser til den megen negative
skriveri fra rækkehusene på Ledavej og
oplyser, at det ikke er alle på Ledavej, der
deler disse synspunkter.

X

Området er i dag ufremkommeligt pga.
indhegning til heste – forbeholdt
rækkehusene. Man skal gå i en stor bue for
at komme fra Ledavej til Prins Paris Alle.
Han opfordrer til at få et spændende og
åbent område. Der mangler en sammenkobling af det ”nye” og ”gamle” Gug.
15

X

Henrik Lunardi Weide

Rolighedsvej 7A, 2 th

9400 Nørresundby

henrik.weide@gmail.com

295

Han vil som borger i Aalborg Kommune
tilkendegive sin uforbeholdne positive
tilkendegivelse til projektet.
Han mener, at det er fedt med arkitektur i
verdensklasse.

Tages til efterretning

X

Han mener, at projektet er interessant og
flot.

side 7

Jesper.Olesen@Vertexgroup.com

297

Han giver sin støtte til at bygge ”Villa Gug”.
Han mener, at det er sjældent, vi ser
udfordrende og storslået arkitektur i
Nordjylland.

X

X

X

X

X

Underen over
proces

Indstilling

Gug mangler
offentlig park

Bemærkninger

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Jesper Olesen

Edoc
NR.

projekt og
bebyggelse i
området

E-mail

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

Postnummer og by

Virksomhed

Forening

X

Adresse

Bemærkninger
veje

16

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

Tages til efterretning

X

Han opfordrer til at misundelse og jantelov
ikke kommer i vejen for et smukt byggeri.
17

X

Line Ozimek

Møllehusvej 24

9380 Vestbjerg

lineozimek@hotmail.com

299

Hun er selv opvokset i Gug og kender
området særdeles godt. Hun synes
projektet er fantastisk spændende og et
fremsigtet projekt.

Tages til efterretning

Området, som nu egentlig er lukket for
adgang, kan i fremtiden blive en rigtig perle.

X

Hun synes det er en skam at projektet
møder så meget offentligt modstand. Hun
tror det kan blive en rigtig stor gave til os
alle.
18

19

X

-

X

Annette Høj Marquart

-

Pandoravej 38, 1 tv

-

9210 Aalborg SØ

-

annettehojmarpuart@hotmail.com

301

303

Han henviser til hans tidligere indsendte
positive bemærkninger, som han igen gør
gældende i den supplerende høring.

Tages til efterretning

Hun tilkendegiver støtte til byggeprojektet i
Gug. Hun synes, det er et fantastisk,
visionært og inspirerende projekt. Hun
håber, at det lykkes.

Tages til efterretning

X

X

Hun mener, at projektet bliver smukt, og
højner værdien af hele området, og det er
noget vi alle vil være stolte over.
20

X

Grundejerforeningen Ledavej
Nord v/Finn Hansen

Ledavej 103

9210 Aalborg SØ

finnhansen1454@gmail.com

305

De kan ikke gå ind for ændring af
kommuneplanen, der vil ødelægge hele
området. De vil bevare områdets
naturkvaliteter.

Tages til efterretning

De ønsker ikke området bebygges
yderligere. De ønsker at bevare de
eksisterende planer med grønne kiler.
De mener ikke at området kan bære
forøgelsen af trafikken, da dette allerede er
et stort problem.
De mener ikke, at skoler, børnehaver og
andre institutioner kan rumme flere.
21

X
X

Erik Jensen
Susanne Herholdt Groth

Tritonvej 46
Tritonvej 46

9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ

e-jensen@gvdnet.dk

307
307

De gør indsigelse mod, at der udarbejdes
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
for boliger i Gug Alper.

Tages til efterretning

De er ligeledes utilfreds med ny løsning af
tilkørselsmulighed fra Zeusvej, og yderligere
bebyggelse i det grønne bælte.
De mener det er synd og skam at inddrage
det grønne område til bebyggelse.
22

X

Peer Albin Kristiansen

Th. Staunings Vej 18

9210 Aalborg SØ

albin@gvdnet.dk

309

Han stemmer nej til at bygge boliger i Gug
Alper.

Tages til efterretning
X

Området bør fortsat være grønt område,
som Gug-borgerne har nydt i mange år.
23

X

Regitze Vibeke Larsen

Ledavej 17 C

9210 Aalborg SØ

skriv@regitzelarsen.dk

311

Hun finder det dybt beskæmmende, at man
vil tilsidesætte intentionerne og løfterne om
grønne kiler i området.

Tages til efterretning
X

X

Hun finder det mærkværdigt at opfordre til
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Underen over
proces

Indstilling

Gug mangler
offentlig park

Bemærkninger

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Edoc
NR.

Bemærkninger
veje

E-mail

projekt og
bebyggelse i
området

Postnummer og by

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

Adresse

Virksomhed

Forening

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

debat uden at redegør for planerne.
Hun finder snakken om at samle Gug
ubegrundet, der er mange gode stier.
Hun spørger, om man har overvejet, hvad
der sker den dag, Mads Veiby ikke længere
har lyst eller råd til at bo i kæmpevillaen –
skal den så stå tom eller bruges til erhverv?
Hun foreslår, at ”Villa Gug” flyttes til den
anden ende af det rekreative områder ved
Helenavej.
Hun håber, at udvalget vil besinde sig og
lade hæderligheden råde.
24

X

-

-

-

-

313

Han takker for et godt arbejde.

Tages til efterretning

Han ønsker, at kommunen virker for at
realisere kommuneplanens nuværende
ramme. Han er imod ændringen af
kommuneplanen. Han mener, at hvis der
kommer bebyggelse, så vil udviklingen
være umulig at fortryde.
Han fremhæver det friholdte landskab, en
storslået udsigt, gravhøj og § 3 områder.
Han citerer fra kommuneplanens
bydelsbeskrivelse om udstykninger,
rekreative arealer og friarealer.

X

De henviser til planlovens § 12 om
kommunens pligt til at virke for
gennemførelse af kommuneplanen.
Han kan godt forstå, at et luksus
parcelhuskvarter centreret omkring en
kæmpe luksusvilla tegnet af Bjarke Ingels
kan se ud til at være attraktivt og
forblindende. Han tror dog ikke på den
reelle værdi af et sådant kvarter.
25

X

Dorte Ive

Sønder Tranders Bygade 8 9260 Gistrup

dorteive@gmail.com

325

Hun gør indsigelse mod, at området ikke
indgår i en større planlægning af urban og
landskabsudvikling.

Tages til efterretning

Hun mener, at hvis der bygges på området,
så vil Sdr. Tranders blive ”indkapslet af
store veje uden mulighed for adgang til
offentlige grønne arealer.

X

Den grønne kile vil blive et udsigtspunkt og
ikke et reelt område at færdes i.
26

X
X

Lars Elmegaard Kristensen
Dorte Engelund Kristensen

Ledavej 11 A
Ledavej 11 A

9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ

elmegaard@gvdnet.dk

335
335

Den skønne natur omkring Møgelhøj er en
af hovedårsagerne til, at de købte hus på
Ledavej.
De oplever et tillidsbrud omkring de
planlagte aktiviteter.

Tages til efterretning

X

X

X

X

De ønsker at kommunen skal virke for
realisering af den nuværende
kommuneplanramme.
27

X

Charlotte Wøhlk

Ledavej 13 B

9210 Aalborg SØ

charlottewoehlk@gmail.com

347

Hun henviser til fordebatten tidligere på året
og undrer sig over, at man vil inddrage
yderligere areal.
Hun ønsker, at kommunen skal virke for
realisering af den nuværende
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Gug mangler
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Bemærkninger

Bemærkninger
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Edoc
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Bemærkninger
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Forening

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

kommuneplanramme.
28

X

Margrethe Møller

Solhøjsvej 76

9210 Aalborg SØ

amm@rn.dk

357

Hun håber, at Gug Alper vil blive bevaret
som naturskønt område uden bebyggelse.

Tages til efterretning

29

X

Tine Eggertsen

Ledavej 77

9210 Aalborg SØ

littte@gmail.com

361

Hun er imod ændring af kommuneplanen
for Gug Alper – kommer der først
bebyggelse, kan det aldrig fortrydes eller
rulles tilbage.

Tages til efterretning

X

X

Hun har boet i Gug siden 1999, og hun har i
al den tid sat pris på det åbne landskab.
30

X

Kim Jensen

Ledavej 19 A

9210 Aalborg SØ

ledavej19a@gmail.com

365

Han er i tvivl om hvilken betydning høringen
har – og spørger om de reelt har
indflydelse. Han stiller spørgsmål ved, om
byfortætning ikke er fortætning af
eksisterende bebyggelser og ikke i grønne
kiler.
Han mener ikke der mangler stier, veje eller
legepladser i Gug. Men at de derimod
mister et vartegn for bydelen.

Tages til efterretning
Det fremsatte
planforslag lægger
ikke op vejadgang fra
Landlystvej/busgaden
og bebyggelsen nord
for Prins Paris Alle er
medtaget.

Gug Alper bør respekteres. Ikke bebygges
med en kæmpe villa på størrelse med en
dagligvarebutik. En bygning af den størrelse
tager magten fra landskabet.

X

X

X

Han spørger: Hvis vejadgangen etableres
fra busgaden – slipper vi så for
bebyggelsen nord for Prins Paris Alle?
Han foreslår, at kommunen finder en anden
placering til boligerne. Han slår fast, at det
ikke handler om jantelov eller misundelse,
men om at bevare landskabet med flotte
udsigter.
Han vil gerne, at der denne gang i
optællingen tages hensyn til, hvem der reelt
bliver påvirket af veje og byggeri.
31

32

X

X
X

Kirsten Tokkesdal Nielsen

Peter Christensen
Kirsten Vedel Sørensen

Kronosvej 163

Ledavej 21 D
Ledavej 21 D

9210 Aalborg SØ

9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ

kirstentn@gvdnet.dk

tilpc@hotmail.com
tilpc@hotmail.com

367

369
369

Hun finder det uhensigtsmæssigt, at
området udlægges til bebyggelse og
rekreativt område – fremfor at bevare
området i Gug til vild natur og opdyrket
mark.

Tages til efterretning

De henviser til, at de tidligere på året
tilkendegav, at de ønsker at bevare hele
den grønne kile.

Tages til efterretning

X

X

De ønsker igen at udtrykke deres modstand
mod inddragelse af den grønne kile til
beboelse.
33

X

Wilma Gitte Walther-Hansen

Ledavej 85

9210 Aalborg SØ

wilmawaltherhansen@gmail.com

371

Hun ønsker også i anden omgang at
tilkendegive sin modstand mod store villaer
og parceller på et af byens i forvejen få
grønne områder.
Hun henviser til, at hun ikke er enig i Mads
Veibys måde at iscenesætte naturen, og
hun forbeholder sig ret til at være uenig.

Tages til efterretning

X

Innovation er i hendes øjne ikke
millionvillaer, ensartede parceller og flere
øde stier. Innovation er for hende
bæredygtighed, fællesskab og udvikling på
naturens egne præmisser.
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34

X

Rasmus Flemming Jensen

Ledavej 81

9210 Aalborg SØ

0608rj@gmail.com

379

Han fremsætter tillæg til sin indsigelse ved
første fordebat:
1. Stadig samme holdning
2. Overrasket over at vejadgang fra
busgaden fastholdes, når projektmager i
mail af 9. oktober har tilkendegivet at det
kun er stiadgange.
3. Mere byggeri er den forkerte retning for
området.
4. Udemokratisk, at anden runde høring
kommer før en ferie.
5. At projekt omtales som fortætning.
6. At veje ikke er tegnet ind på kortet.
7. At projektmageren benytter usandheder,
fordrejer folks udsagn og fortegner kort.
8. At projektet påregnes huse i 8 meters
højde – hvilket vil give de nuværende
huse udsigt til en mur.
9. At området omkring Gug i fremtiden ikke
fremtræder som et attraktivt sted at bo
pga. manglende rekreative områder.

Underen over
proces

Indstilling

Gug mangler
offentlig park

Bemærkninger

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Edoc
NR.

Bemærkninger
veje

E-mail

projekt og
bebyggelse i
området

Postnummer og by

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

Adresse

Virksomhed

Forening

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

Tages til efterretning

Det fremsatte
planforslag lægger
ikke op vejadgang fra
Landlystvej/busgaden.
Gug Alper ligger inden
for Aalborg bygrænse
og er på alle sider
omgivet af
boligområder.
Fortætning i byen kan
ske på såvel
bebyggede som
ubebyggede områder
inden for bygrænsen.
Udviklingen skal blot
ske med fokus på de
stedsspecifikke
kvaliteter som f.eks.
landskabelige træk,
arkitektoniske og
bymæssige kvaliteter.

X

X

10. At der ses stort på, at noget af jorden er
forurenet og andet underlagt § 3.
35

X

Anne Birgitte Bay Tjørnehøj

Vissebakkegård 19

9210 Aalborg SØ

g.tjornehoj@gmail.com

383

Hun henviser til at den gældende
kommuneplan og kommunens
bæredygtighedsprofil nedprioriterer
foreslåede plan, hvilket giver anledning til
bekymringer ved projektet.

Tages til efterretning

Gug Alper ligger inden
for Aalborg bygrænse
og er på alle sider
omgivet af
Hun har svært ved at forstå, at projektet
boligområder.
opfattes som byfortætning. For hende ligner Fortætning i byen kan
det mere udsivning.
ske på såvel
bebyggede som
Hun mener ikke, at selv en restriktiv
ubebyggede områder
lokalplan medfører harmonisk byggeri.
inden for bygrænsen.
Udviklingen skal blot
Hun ser gerne et område med væsentlige
ske med fokus på de
landskabelige, natur og rekreative
stedsspecifikke
interesser, der er sikret adgangs- og
opholdsmuligheder for offentligheden – men kvaliteter som f.eks.
landskabelige træk,
uden det omtalte projekt.
arkitektoniske og
Indsigelse mod: ændret plangrundlag, forbymæssige kvaliteter.
mindsket rekreativt område, enkeltstående
markant bolig, ændring af visuel udtryk med
individuelle bebyggelser, byfortætning,
planering i området, redegørelsens ordlyd –
der er manipulerende.
36

X
X

Lis Brinch Krogh
Ole Vagn Krogh

Poseidonvej 32
Poseidonvej 32

9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ

lok@nypost.dk

389
389

De mener kommunen skal virke for en
realisering af kommuneplanramme for Gug
Alper, der udlægger området til et rekreativt
område.
De er imod bebyggelsen i området.
Kommer bebyggelse vil udviklingen være
umulig at fortryde.

X

X

Tages til efterretning

X

De fremhæver det friholdte landskab, en
storslået udsigt, gravhøj og § 3 områder. De
mener, at bydelen har stor glæde af et
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helhjertet gennemført grønt område.
37

X
X

Rune Høyrup Clemmensen
Heidi Mortensen

Godthåbsgade 43
Godthåbsgade 43

9400 Nørresundby
9400 Nørresundby

rune.clemmensen@gmail.com

401
401

De mener kommunen skal virke for en
Tages til efterretning
realisering af kommuneplanrammen for Gug
Alper, der udlægger området til et rekreativt
område.
De er imod bebyggelsen i området.
Kommer bebyggelse vil udviklingen være
umulig at fortryde.
De fremhæver det friholdte landskab, en
storslået udsigt, gravhøj og § 3 områder.

X

De mener, at bydelen har stor glæde af et
helhjertet gennemført grønt område.
De citerer fra kommuneplanens
bydelsbeskrivelse om udstykninger,
rekreative arealer og friarealer.
De henviser til planlovens § 12 om
kommunens pligt til at virke for
gennemførelse af kommuneplanen.
38

X

Thomas Vendelbo Johansen

Ledavej 71

9210 Aalborg SØ

tvj@rn.dk

403

De mener kommunen skal virke for en
Tages til efterretning
realisering af kommuneplanrammen for Gug
Alper, der udlægger området til et rekreativt
område.
Han er forundret over, at vejadgangen fra
busgaden fastholdes.

X

X

Han er imod bebyggelse i Gug Alper, da
han mener det er en forkert retning for
området.
39

X

Katrine Schumann

Istedgade 33,3

9000 Aalborg

katrine.schumann@hotmail.com

407

Hun vil på det allerkraftigste gøre indsigelse Tages til efterretning
mod bebyggelse i Gug Alper.
Hun mener, at området i stedet bør sikres
som rekreativt område.

X

Hun opfordrer udvalget til at undlade at
skære natur-, kultur- og landskabsværdier
væk, som man skærer salami.
40

X
X

Fie Højer
Aksel Kornelius Hansen

Kronosvej 119
Kronosvej 119

9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ

fie@fiehojer.dk

417
417

Det er med ærgrelse, at de konstaterer
byggeplanerne i Gug Alper.

Tages til efterretning

De valgte netop at bo i Gug pga. de
omkringliggende grønne arealer. De har
svært ved at finde mening i at en enkelt
borgers ønske kan veje så tungt.
41

X

Grundejerforeningen Ledavej
Syd v/Pia Lindbergh Jensen
(39 medlemmer)

Ledavej 15 B

9210 Aalborg SØ

pi@madsmark.dk

421

Det er en underen, at de står over for en
supplerende hørring med baggrund i den
massive modstand fra de nærliggende
beboere.

X

Tages til efterretning

De henviser til kommuneplanens tekst om
naturinteresser, adgangsforhold og
udsigter.

X

X

De oplever et tillidsbrud over for borgerne i
Gug.
42
(41+42+59)

X

Pia Lindbergh Jensen

Ledavej 15 B

9210 Aalborg SØ

pi@madsmark.dk

423

Hun finder det rystende, at kommunen vil
tilsidesætte de gennemtænkte og
velbegrundede planer, intentioner og løfter
om grønne kiler.

Tages til efterretning
Se også bemærkning
41 og 58.

X
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Hun stiller spørgsmål ved, om det virkeligt
kan være så nemt at skrotte
kommuneplanen.
Hun mener, der er brug for åndehuller uden
asfalt og velfriserede græsplæner og hegn.
Hun har også indsendt bemærkning nr. 41
og 58.
43

X

Henning Johansen

Ledavej 13 D

9210 Aalborg SØ

jytte.johansen@me.com

433

Det er en underen, at de står over for en
supplerende hørring med baggrund i den
massive modstand fra de nærliggende
beboere.

Tages til efterretning

Han stiller spørgsmål om der overhovedet
bliver noget tilbage af den grønne kile, om
der er flere skuffeprojekter, om det er
skinproces.

X

X

Han ønsker at bevare den grønne kile.
44

X

Gug Borgerforening v/Bruno
Gonnsen Schnoor

Th. Staunings Vej 7

9210 Aalborg SØ

schnoor@gvdnet.dk

455

Med henvisning til foreningens tidligere svar Tages til efterretning
ønsker borgerforeningen, at området
bevares med den nuværende status.

X

De er fortsat imod nogen form for
bebyggelse af de rekreative område.
45

X

Helle Thomsen

Ledavej 15 A

9210 Aalborg SØ

helle.thomsen@gvdnet.dk

457

Hun gør indsigelse mod at inddrage
jordstykket syd for Ledavej til bebyggelse.

Tages til efterretning

Med henvisning til tidligere høring undrer
det hende, af hun står over for en ny høring.
X

Hun købte hus i 2015, hvor en af grundene
hertil var huset beliggenhed ved Gug Alper.
Hun ønsker fortsat at bevare hele den
grønne kile.
46

X

Henrik Trenskow

Ledavej 87

9210 Aalborg SØ

htrenskow@me.com

461

Henviser til tidligere høringssvar.

Tages til efterretning

Supplerer med, at udsigten til mere byggeri
er et skridt i den forkerte retning. Han er
overrasket over, at vejadgangen fra
busvejen fastholdes. Endelig er han
forbløffet over, at man fra forvaltningens
side har reduceret den forudgående debat
til stemmeoptælling.

X

X

X

X

Han er imod ændring af kommuneplanen.
Han henviser til, at kommer bebyggelsen
først, så kan det aldrig fortrydes eller rulles
tilbage.
47

X

Anders Nørgaard

Ledavej 19 C

9210 Aalborg SØ

anders.norgaard@mail.dk

471

Spørger hvor der gives mulighed for debat,
når der overhovedet ikke lyttes til de idéer
og forslag, som Gug Alpers naboer
indsender.

Tages til efterretning

Han ønsker ikke, at der opføres byggeri,
men vil bevare den grønne kile.
48

X

Karen Kaad von Påhlman

Ledavej 89

9210 Aalborg SØ

karenvonpaahlman@gmail.com

483

Henviser til tidligere høringssvar.
Hun er imod ændring af kommuneplanen,
der giver mulighed for bebyggelse.

Tages til efterretning

X

Omdannelse af en større del af området fra
landbrug til offentligt tilgængeligt rekreativt
areal, opfatter hun som en forringelse. Det

side 13

Underen over
proces

Indstilling

Gug mangler
offentlig park

Bemærkninger

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Edoc
NR.

Bemærkninger
veje

E-mail

projekt og
bebyggelse i
området

Postnummer og by

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

Adresse

Virksomhed

Forening

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

offentlige område bliver privat.
Hun ønsker kommuneplanen fastholdt som i
dag, og området udlagt til et reelt rekreativt
område.
Hun stiller spørgsmål om, hvorfor Gug
overhovedet skal have flere villaer, og om
grønne kiler i virkeligheden blot er
reserverede til byggegrunde for rige
bygherrer.
49

X

Lars Henrik Topp

Ledavej 95

9210 Aalborg SØ

larstopp@outlook.dk

489

Han er imod ændring af kommuneplanen
for Gug Alper. Han mener det vil være
ulykkeligt at fratage bydelen området, hvor
der kan skabes masser aktivitet, hvis det
gives til områdets beboere.

Tages til efterretning

Møgelhøj er et af de væsentligste
udsigtspunkter i Aalborg. Ved bebyggelse
vil udsigten med tiden blive hindret af høje
træer ved parcelhushaverne.

X

Han gør opmærksom på det der er
registreret flere overpløjede gravhøje.
Han mener, der bør skabes det rekreative
område, som kommuneplanen ligger op til.
50

X
X

Søren Harde Larsen
Dorte Thingbak Larsen

Ledavej 27
Ledavej 27

9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ

ledavej27@hotmail.com

491
491

De undrer sig over at der inviteres til debat,
når man ikke har lyttet til dem i første
høring.

Tages til efterretning

De skriver at nu er By- og Landskabsforvaltningen tilsyneladende villige til at ofre den
grønne kile for at sikre, at der kan bygges
en 7-8 meter betonbygning på toppen af
Gug Alper. De stiller spørgsmål ved, om
udvalget virkelig vil inddrage så store
naturværdier til byggeri.

X

X

X

X

De mener Gug Alpers naturkvaliteter skal
fastholdes for hele bydelen, og at området
ikke må bebygges yderligere.
51

X

Mads Mark

Ledavej 15 B

9210 Aalborg SØ

mm@madsmark.dk

493

Han henviser til tidligere høring. Hvis man
ikke blot havde sammentalt indsigelserne
men antal personer bag indsigelserne – så
var der massiv modstand og få fortalere.

Tages til efterretning

Han mener, at en bebyggelse vil medføre
uoprettelig ødelæggelse af dyr og planters
levesteder.
Undrer sig over ny høring med yderligere
inddragelse af et område.
Han beskriver områdets natur og landskab.
Han ønsker en realisering af nuværende
kommuneplanramme for Gug Alper.
52

X

Ejerforeningen "Bofællesskabet i
Gug" v/Rasmus Flemming
Jensen

Ledavej 91

9210 Aalborg SØ

0608rj@gmail.com

495

De har samme holdning som i forrige
fordebat.
De undrer sig over, at forvaltningen i
tidligere fordebat ikke valgte at behandle de
mange svar og konstruktive alternative
forslag til udnyttelse. De anmoder om, at
man overholder almindelige
høringsprocedurer og får debatteret de

Tages til efterretning

X

X

X

side 14

Underen over
proces

Indstilling

Gug mangler
offentlig park

Bemærkninger

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Edoc
NR.

Bemærkninger
veje
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projekt og
bebyggelse i
området

Postnummer og by

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

Adresse

Virksomhed

Forening

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

forskellige forslag til områdets anvendelse.
De er overrasket over, at vejadgangen fra
Landlystvej/Ledavej fastholdes.
Udsigten til byggeri er et skridt i den forkerte
retning. De mener at kommunen skal virke
for realisering af kommuneplanen.
De er imod ændring af kommuneplanen. De
mener, at hvis der først kommer byggeri, så
kan det aldrig fortrydes eller rulles tilbage.
De har indsat en illustration med et bud på
indretning af Gug Alper med: Udsigtspunkt,
Naturlegeplads, udeskole, naturfitness,
hundeskov, hestefold, natur, shelterplads,
kælkebakke m.m.
Har faktaboks med hvor mange der bor i
Gug.
De citerer fra kommuneplanens
bydelsbeskrivelse om udstykninger,
rekreative arealer og friarealer.
De henviser til planlovens § 12 om
kommunens pligt til at virke for
gennemførelse af kommuneplanen.
53

X

Philip Lindbergh Schantz

Savvej 4

9990 Skagen

philleiphone@gmail.com

501

Han ønsker, at kommunen skal virke for
realisering af den nuværende
kommuneplanramme.

Tages til efterretning
X

Han er imod en ændring, der giver mulighed
for byggeri.
54

X

Charlotte Vestergaard

Ledavej 81

9210 Aalborg SØ

0809cv@gmail.com

507

Hun henviser til, at hun tidligere har
indsendt to indsigelser.

Tages til efterretning

Hun fastholder tidligere argumentation og
påpeger, at det ny forslag er endnu mere
vidtrækkende, da hele den grønne kile nu
bebygges.

X

Hun sætter spørgsmål ved, at der ikke er
målsat bygningshøjder m.m., hvilket hun
mener kan få fatal betydning for området,
udsynet over området og udsigten fra de
bagvedliggende boliger.
55

X

Grundejerforeningen Kronos ved Kronosvej 55
Søren Bjerregaard Bøgeskov

9210 Aalborg SØ

sorenbogeskov@gmail.com

515

De undrer sig over, at Aalborg Kommune
som planlæggende myndighed inddrager et
område, der i kommuneplanen er udpeget
til rekreativt område.
Undrer sig over ordet debat – som de
mener er når forskellige parter udveksler
synspunkter. De mener ikke, at der er tale
om nogen form for debat.
De ønsker, at området i Gug Alper
fastholdes som beskrevet i
kommuneplanen.

Tages til efterretning

Det fremsatte
planforslag lægger op
til stier, der
sammenkobles med
eksisterende stier, og
som øger
tilgængeligheden til
det rekreative område.

X

X

For at gøre området mere tilgængeligt og
anvendeligt for Gugs borgere ønsker de
etableret en hovedsti, som forbinder
eksisterende stier i Gug og sammenkobles
med den grønne kile ved universitet og
Flamstedkilen mod sydøst.

side 15

Casper Feilberg

Liselejevej 6

9270 Klarup

larsen_casper@hotmail.com

519

Han ønsker, at kommunen skal virke for
realisering af den nuværende
kommuneplanramme.

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Indstilling

Bemærkninger
veje

Bemærkninger

projekt og
bebyggelse i
området

Edoc
NR.

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

E-mail

Virksomhed

Forening

Postnummer og by

Underen over
proces

X

Adresse

Gug mangler
offentlig park

56

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

X

X

Tages til efterretning

Han er imod en ændring, der giver mulighed
for byggeri.
Han fremhæver landskabet, en storslået
udsigt, gravhøj og § 3 områder. Området
har betydning for lokalområdet.
Han citerer fra kommuneplanens
bydelsbeskrivelse om udstykninger,
rekreative arealer og friarealer.
De henviser til planlovens § 12 om
kommunens pligt til at virke for
gennemførelse af kommuneplanen.
57

X

Henrik Ole Laursen

Ledavej 77

9210 Aalborg SØ

holaursen@gmail.com

521

(57 + 3)

Han ønsker, at kommunen skal virke for
realisering af den nuværende
kommuneplanramme.

Tages til efterretning
Se også bemærkning
3.

Han citerer fra den gældende kommuneplan
om naturinteresser, adgang- og
opholdsmuligheder og Gug Alpers
naturkvaliteter

X

Han henviser til Gugs størrelse og manglen
på grønne områder. Han henviser også til
Grøn-blå struktur, der blev vedtaget i 2010.
Derudover indsender han bemærkning nr.
3.
58

X

Sidse Høyrup Clemmensen

Ledavej 99

9210 Aalborg SØ

sidseclemmensen@hotmail.com

544

Det er med ærgrelse, at hun ser at
kommunen har udarbejdet et nyt
supplerende forslag.

Tages til efterretning

Hun har netop købt hus på Ledavej på
baggrund af den flotte og enestående natur.
Hun mener ikke der er mange steder i
Aalborg, hvor man får følelsen af land og
by.
Hun gør indsigelse mod ændringen af
anvendelsen.
X

Hun henviser, til at Gug ikke har en offentlig
park – alle grønne arealer ejes og passes af
de enkelte grundejerforeninger.
Opfordrer By- og Landskabsudvalget til at
undlade at skære i natur-, kultur- og
landskabsværdierne.
Hun har svært ved at se den demokratiske
proces i denne sag.

59
(59 + 3)
(59 + 1)
(55 + 59)

(41+42+59)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kurt Christiansen
Henrik Ole Laursen
Peter Jørgensen
Søren Bjerregård Bøgeskov
Peter Sperling
Peter Leonhard Svensson
Pia Lindbergh Jensen
Rikke Bettina Keldskov Nielsen
Kristian Larsen
Inge Als Christiansen

Poseidonvej 72
Ledavej 77
Plutonvej 40
Kronosvej 55
Kronosvej 15
Uranosvej 10
Ledavej 15 B
Kronosvej 124
Kronosvej 143
Poseidonvej 2

9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ

KTC@ramboll.dk

550

Bestyrelsen i den overordnede
grundejerforening (DOG) har drøftet
høringen. Det fremsendte er de nævnte
bestyrelsesmedlemmers personlige
holdning til sagen.

Tages til efterretning

Planlægning er ikke
statisk. Byrådet har
altid ret til at
ændre/tilpasse
DOG varetager vedligehold af det grønne
gældende
område. De er uforstående overfor hvorfor
planlægning. Området
kommunen vil inddrage en del af det grønne ligger i dag som et
område.
ikke planlagt rekreativ

X

X

X

side 16

(59+1)

X

Mads Ladefoged

Kronosvej 58

9210 Aalborg SØ

De citerer fra kommuneplanens
bydelsbeskrivelse om naturkvaliteter og
landskabet.
De citerer kommuneplanens nedslag om
byfortætning og grønne interesser. De
mener ikke, at med det forslag der er i
debatoplægget, at der levnes plads til en
grøn kile.

Underen over
proces

Indstilling

Gug mangler
offentlig park

Bemærkninger

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Edoc
NR.

Bemærkninger
veje

E-mail

projekt og
bebyggelse i
området

Postnummer og by

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

Adresse

Virksomhed

Forening

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

område, hvor
hovedparten af
området dyrkes
landbrugsmæssigt.
Se også bemærkning
1, 3, 41, 42 og 55.

De forstår ikke kommunens måde at
planlægge på. Først udlægger man
området til rekreativt interesseområde med
tilhørende kommuneplanramme, for derefter
med salamimetode at inddrage en meget
stor del til boligformål.
De har i flere år set frem til, at området øst
for Møgelhøj blev udvidet med Gug Alper til
et fysisk og visuelt stort naturområde til
glæde for bydelen.
Gug Alper er det eneste grønne område i
Gug. Området er ofte anvendt til
udflugtsmål for børnehaver, skoler og
borgere.
De foreslår fastholdelse af det rekreative
område. Området skal i højere grad åbnes
op og renoveres til naturområde i
sammenhæng med arealerne nord vest
herfor. Der etableres et hovedstinet fra vest,
syd og nord til kobling med eksisterende
stier.
Nogle af underskriverne har også indsendt
andre bemærkninger.
60

X

Peter Selch Bak

Ledavej 83

9210 Aalborg SØ

peterselchbak@gmail.com

554

Han er modstander af, at der ændres på
lokalplanen for området.
Han mener ikke det er i overensstemmelse
med almindelige demokratiske principper.
Det er himmelråbende, at der bliver talt om
noget så modstridende som ”mere natur og
byfortætning” Det bærer præg af, at en
enkelt investor skal tilgodeses.

Tages til efterretning
Vi gør opmærksom
på, at området i dag
ikke er lokalplanlagt.
Det er
kommuneplanlagt til
rekreativt område.

Planlægning er ikke
statisk. Byrådet har
Han spørger, hvordan man kan lave en plan altid ret til at ændre/
med bebyggelse på et område udlagt til
tilpasse gældende
natur og beskyttelse af grundvandet.
planlægning. Området
ligger i dag som et
Han foreslår et samarbejde over 3 år med
Gug-borgerne om udvikling og erhvervelse ikke planlagt rekreativ
område, hvor
af området.
hovedparten af
området dyrkes
landbrugsmæssigt.
61

X

Mads Brincker

Ledavej 99

9210 Aalborg SØ

madsbrincker@gmail.com

556

Han er imod bebyggelse af Gug Alper.

X

X

Tages til efterretning

Vi mangler ikke flere belyste stier i Gug,
dem har vi rigelig af i forvejen.
62

X
(62 + 6)

Jeppe Steen Sørensen

Ledavej 69

9210 Aalborg SØ

jeppesteensorensen@gmail.com

562

Indsender også bemærkning nr. 6.

Tages til efterretning

Han supplerer med kommentarer om, at
høringerne hidtil har været placeret ind over
skolernes ferie, hvilket er til gene, når der er
stærke meninger og vilje til at møde og

Det fremsatte
planforslag lægger
ikke op vejadgang fra
Landlystvej/busgaden

X

X

X

side 17

diskutere kommunens planlægning.
Han mener udvidelsen af området er et
skridt i den forkerte retning.

Underen over
proces

Indstilling

Gug mangler
offentlig park

Bemærkninger

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Edoc
NR.

Bemærkninger
veje

E-mail

projekt og
bebyggelse i
området

Postnummer og by

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

Adresse

Virksomhed

Forening

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

Se også bemærkning
6.

Han stiller spørgsmål til hvorfor man
fastholder vejadgangen fra busgaden, når
projektmager over for ”Den Overordnede
Grundejerforening” har tilkendegivet, at han
ikke vil arbejde videre med denne.
63

X

Danmarks
Naturfredningsforening i Aalborg
v/Anne Marie Steffensen

Bakkevænget 19

9000 Aalborg

annemarie.steffensen@gmail.com

570

Danmarks Naturfredningsforening (DN) gør
opmærksom på, at lokalplanudkastet er i
strid med kommuneplanen. DN går ud fra,
at med byfortætning menes flere boliger i
bebyggede områder.
Et større grønt areal bliver reduceret.
Byfortætning bør ikke ske på bekostning af
arealer udlagt til grønne kiler med park eller
natur i byen.
Dispensationer fra naturbeskyttelsesloven
bør ikke ske med mindre der er
tungtvejende grunde af hensyn til
almenvellet.
Stiller spørgsmål til, hvor de overpløjede
gravhøje ligger.
Spørger, om der er sket afklaring med
staten vedrørende reservation til
vandindvinding i det nye inddragede
område.
Gug Alper bør ligesom Sohngårdsholmparken (Den gamle Golfbane) fastholdes.
DN ser med bekymring på fremtiden for de
grønne oaser i byen, hvis der med
kommunens ”fortætningspolitik” kan skabes
mulighed for randbebyggelser, som ikke
tilsidesætter de grønne interesser, men
derimod understreger og styrker dem.

Tages til efterretning
Vi skal gøre
opmærksom på, at der
på nuværende
tidspunkt kun er tale
om en fordebat.
Forslag til lokalplan
følger senere.
Gug Alper ligger inden
for Aalborgs
bygrænse og er på
alle sider omgivet af
boligområder.
Fortætning i byen kan
ske på såvel
bebyggede som
ubebyggede områder
inden for bygrænsen.
Udviklingen skal blot
ske med fokus på de
stedsspecifikke
kvaliteter som f.eks.
landskabelige træk,
arkitektoniske og
bymæssige kvaliteter.

X

Planlægning er ikke
statisk. Byrådet har
altid ret til at ændre/
tilpasse gældende
planlægning. Området
ligger i dag som et
ikke planlagt rekreativ
område, hvor
hovedparten af
området dyrkes
landbrugsmæssigt.
Der planlægges ikke
for bebyggelser i de
naturbeskyttede
områder. Ligesom det
ikke er nødvendigt
med dispensationer
fra beskyttelseslinjen
om Møgelhøj.

64

X

Per Pedersen

Ledavej 103

9210 Aalborg SØ

pedersen.ledavej@gmail.com

576

Med henvisning til tidligere høringssvar
fastholder han, at kommuneplanrammen til
rekreativt område bør fastholdes.

Tages til efterretning

Vi gør opmærksom
på, at det
Han mener, der er sammenblanding mellem tegningsmateriale, der
en privat bygherrers interesse og kommunal blev udsendt i
deltagelse.
fordebatten, var en
skitse til områdets
Han henviser til tegningsmaterialet, hvor en disponering.

X

side 18

Underen over
proces

Indstilling

Gug mangler
offentlig park

Bemærkninger

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Edoc
NR.

Bemærkninger
veje

E-mail

projekt og
bebyggelse i
området

Postnummer og by

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

Adresse

Virksomhed

Forening

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

sti og mulig vejadgang øst for Møgelhøj
Vejadgangen er vist
inddrager nabogrunden og spørger om man lige øst for
kan det.
bofællesskabets
matrikel.
Han håber, at beslutningen kommer til at
bygge på et oplyst og demokratisk
Afklaring af juridiske
grundlag.
forhold m.m. sker ved
udarbejdelsen af de
egentlige planforslag.
65

X

John René Møller

Istedgade 33,3

9000 Aalborg

johnrenemoeller@gmail.com

596

Han gør på det allerkraftigste indsigelse
mod den ny bebyggelse i Gug Alper.
Han henviser til, at – alle Gugs grønne
arealer ejes og passes af de enkelte
grundejerforeninger.
Han mener, at det er bekymrende, at
visualiseringer ikke viser, hvor stor en
skamplet Villa Gug vil være på et stykke
unikt natur.

Tages til efterretning
Problematikker
omkring evt.
forurening undersøges
nærmere i forbindelse
med en
lokalplanlægning af
området.

X

Han spørger, hvorfor man vælger at
udstykke byggegrunde på forurenet jord.
66

X

Lone Grønnebæk

Ledavej 65

9210 Aalborg SØ

lonegroennebaek@gmail.com

598

Det er forståeligt, at man bliver duperet
over, at en kendt arkitekt vil bygge et
prestigeprojekt, men for hende er det ikke
nok til at tilsidesætte den gældende
kommuneplan.

Tages til efterretning

Med ændringen vil landskabets naturlige
konjekturer gå tabt. Hun er imod fortætning
med nye boliger i de to områder.
X

Hun mener, at de villaer, der ønskes opført i
Gug Alper, passende kunne bygges blot 1
km længere mod sydøst.
Hun er imødekommende over for initiativer,
der giver en reel forbedring af friluftslivet –
bl.a. anlæg af motionsstier med
udsigtsbænke, naturfitness og –
legepladser.
67

X

Anders Kirkegaard Brandt

Søndergade 13

6440 Augustenborg

anders@hundslev.dk

600

Hun færdes ofte i området, og føler sig som
bruger heraf selvom hun ikke er borger i
kommunen. Venner og familie har gjort
hende opmærksom på at området delvis
skal bebygges.

Tages til efterretning

Hun henviser til, at København er kendt for
fingerplanen, og Aalborg kendetegnet ved
grønne kiler. Hun mener der er rigelig plads
i denne del af Aalborg – så der ikke er
planlægningsmæssige grunde for at fratage
hendes børnebørn og andre borgere
adgangen til dette areal.

X

Skole og institutioner kan få glæde af
området.
Hun ønsker området udviklet i
overensstemmelse med gældende
kommuneplan.
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X
X

Lars Rud Pilegaard
Vibeke Kelle Bøgh

Fælleddiget 35
Fælleddiget 35

2300 København S
2300 København S

pilelars@gmail.com

611
611

Efter at have boet i Gug i 28 år er det med
underen, at de erfarer, at kommunen vil
ændre Gug Alper.
De vil på de kraftigste protestere mod

Tages til efterretning
Vi gør opmærksom
på, at området i dag
ikke er lokalplanlagt.

X

side 19
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X

Karen-Lis Jensen

Ledavej 9

9210 Aalborg SØ

elefanten@hotmail.com

622

denne ændring af lokalplanen.

Det er
kommuneplanlagt til
rekreativt område.

Hun vil på det kraftigste advare mod at give
tilladelse til at inddrage Niels Møldrups
Mark og gravhøjen til beboelse i Gug Alper.

Tages til efterretning

Underen over
proces

Indstilling

Gug mangler
offentlig park

Bemærkninger

Bemærkninger
skoler og
institutioner

Edoc
NR.

Bemærkninger
veje

E-mail

projekt og
bebyggelse i
området

Postnummer og by

Mod bebyggelse vil fastholde
rekreativt grønt
område af
Tilhænger

Adresse

Virksomhed

Forening

Borger

Bemærkning
NR.

Navn

X

Den grønne kile bliver splittet.
70

X

Sanne Makalhof

615

Hun har fremsendt bemærkninger, men vi
kan ikke åbne hendes fil, og derfor har vi
bedt hende fremsende det på nu.

?

?

Dette er ikke sket.
6+71

X

Lisbeth Vejlgaard Sørensen

Ledavej 69

9210 Aalborg SØ

lisvejsoer@gmail.com

437 + Hun ønsker, at kommunen virker for en
566 realisering af kommuneplanen – rekreativt
område.

Tages til efterretning
Se også bemærkning
6.

Hun er kraftig imod ændringen af
kommuneplanen for Gug Alper, der giver
mulighed for bebyggelse.

X

Hun har også indsendt bemærkning 6.
1+3

X

Gudrun Stefansson

Himmelhøj 20

9210 Aalborg SØ

gudrun@kaerbyskolen.dk

387

Indsendt to bemærkninger – bemærkning 1
og bemærkning 3.

Tages til efterretning
Se bemærkning 1 og
bemærkning 3.

X
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