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From:
Sent:
To:
Subject:
Importance:

Pernille Østergaard Lund
13-01-2016 13:45:43
Pernille Østergaard Lund
VS: Cykelsti fra vodskov til Ugerhalne og Grindsted.
High

Fra: Jan Pedersen [mailto:jan.pedersen@defa.com]
Sendt: 28. juni 2015 12:33
Til: Mette Halgaard <mette.halgaard@aalborg.dk>
Emne: Cykelsti fra vodskov til Ugerhalne og Grindsted.
Prioritet: Høj
Sagsnummer 2015 – 017795.
Jeg modsætter mig forslaget om den planlagte cykelsti, da dette vil medføre, at min, ejendom ikke kan
anvendes i nuværende drifstform. Opretholdes den planlagte ekspropriotion kan jeg ikke se andre muligheder
end at mit krav må være at Ålborg komune køber hele ejendommen.
Min ejendom bruges idag til dokumentations test på Lastbiler og entrepnør maskiner. Hertil bruges hele arealet
foran min ejendom af disse køretøjer. Dette betyder I praksis, at der vil være køretøjer foran værkstedsportene
og på
store dele af parkeringspladsen, som netop er anlagt til brug af tunge køretøjer.
Lokaler I underetage udlejes til revisor eller fysioterapeut sidst på året. Her er kravet, at der skal være optimale
parkeringsforhold.
Jeg har nedenfor (også udleveret til åstedsforretningen) foreslået tre alternativer, som jeg mener er mere
trafiksikre og langt billigere for skatteborgerne I kommunen. Ydermere vil det være til begrænset gene, for de
grundejere, som vil blive berørt af forslag1.
Forslag 1:
Cykkelsti genemføres som beskrevet I tegning (sort streg) på modsatte (vestside mod Hammer Bakker), I forhold
til planlagte. Her er hovedparten af jorden udlagt som brakjord, og vil ikke medføre store og dyre
foranstaltninger.
Cykellisterne behøver ikke at skifte bane, men kan køre sikkert på same side af vejen helt fra Uggerhalne og op
til rundkørelsen.
Forslag 2:
Cykelsti genemføres på den gamle banesti, som løber fra uggerhalne, til rundkørselsen. Denne afstand er 2,4
kilometer lang fra Uggerhalne og kører direkteop til rundkørselsen.
Forslag 3:
Gennem bakkerne(eksisterende vej) Fra Grindsted skole til Vodskov skole er der på denne rute 5,2 kilometer,
mod 7,5 Km via Uggerhalne og Kinnerup, hvilket gør vejen meget trafiksikker, kortere og vil være en meget billig
løsning.
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Med venlig hilsen/Best regards,
Jan Pedersen
Global Product Manager &
Area Sales Manager, Europe

PowerSystems
Sandviksveien 183
P.O. Box 370
N-1301 Sandvika
Norway
Mobile: +45 27 11 05 35
Tel:
+47 320 677 00
Fax:
+47 678 046 01
E-mail: jan.pedersen@defa.com
Web:
www.defa.com
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