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Kommende udstykninger i Grindsted

Vedr. den kommende udstykning i Grindsted
Samrådet har igennem flere år ønsket, at få mulighed for at få etableret flere
byggegrunde i vort lokalområde.
For os at se ‐ er det omtalte areal det mest oplagte.
Samrådet har således samarbejdet med den aktuelle lodsejer og har sammen
med ham haft møder med sagsbehandler Peter Serup for at få processen sat i
gang.
Her har vi oplyst, at vi gerne så at det omtalte område blev bebygget med alm.
parcelhuse, men at vi også gerne så, at der blev plads til lejeboliger primært til
ældre.
Vi har derfor i 2015 haft drøftelse med Boligselskabet Himmerland omkring
opførsel af lejeboliger til ældre.
Denne ide var boligselskabet med på, hvis boligerne kunne komme ind under kvoteordningen (til ældre og unge)
Boligselskabet har således fremsendt dette ønske til Aalborg kommune – men er ikke, denne gang, kommet med i
kvoteordningen i forhold til Grindsted.
Samrådet har i forbindelse med et borgermøde oplyst deltagerne om vores tanker/ønsker i forhold til den omtalte
udstykning – Her var der stor tilfredshed med, at man ville udvikle byen til gavn for alle: borgerne, skole, daginst.
sportsklubber m.fl.
Samrådet forsøger at gøre Grindsted og Uggerhalne til et aktivt lokalområde og hertil er det vigtigt, at byen også
fysisk kan udvikle sig.
Vi ønsker ikke at Grindsted og Uggerhalne skal blive en stor bydel, men en bydel hvor vi kan udvikle og ikke afvikle.

Med venlig hilsen

Ole Schwarz
Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne
Høgevej 6
9310 Vodskov
Telf. 96386858
Mobil: 23923068
Mail: oleschwarz@stofanet.dk

Med venlig hilsen

Ole Schwarz
Høgevej 6
[Side #]

9310 Vodskov
Telf. 96386858
Mobil: 23923068
Mail: oleschwarz@stofanet.dk

[Side #]

Indsigelse 2
Peter Serup
Vibeke A. Mortensen <vam@post1.dknet.dk>
29. januar 2016 16:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Boligområde Uggerhalnevej, Grindsted

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Tak for debatskrivelse af 28.ds.
Dejligt, at Aalborg Kommune inddrager borgerne!
Jeg er absolut positivt indstillet overfor udstykning af det skitserede område – især, hvis der bliver bygget
ældre/handicap‐venlige boliger.
Jeg ser frem til at se lokalplanen for udnyttelsen af området.
M.v.h.
Vibeke A. Mortensen
Tranevej 40, Grindsted
9310 Vodskov
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By- og landskabsforvaltningen

9.2.2016

Debatskrivelse omkring Boligområde Uggerhalnevej, Grindsted
Allerførst tak for jeres venlige opfordring af 28.1.2016 til at bidrage med synspunkter.
Undertegnede har boet i Grindsted siden 1967 og da var det i midten af den gamle landsby, der blev
udstykket (Minervavej, Høgevej, Havesangervej og Egelykkevej). Udstykningen gik planmæssigt
og få år senere kaldte tiderne på nye udstykningsmuligheder.
Og her var det så, den almindelige jævne borger midt i ræset for at betale terminerne, stoppede op
og måbede: Man udlagde udstykninger i nord-enden af Grindsted by. Kornelparken var født
(plan 5.5.B3).
Folk, der kunne tænke, men ikke havde akademiske kundskaber, stillede det spørgsmål, - hvordan
kan man dog planlægge, at skulle køre ad en gammel hovedgade og hundredvis af meter for at
anlægge en bydel, når der var en mere nærliggende mulighed - nemlig at udbygge byen mod
Uggerhalne.
Ved den valgte løsning medgik der unødige ressourcer til rør, kabler, fortov, asfalt mm. De nye
borgere skulle nu bruge brændstof (unødigt) til at køre på arbejde og igen for at komme hjem.
Menneskeheden har gennem tiden lært, at man ikke skal gå over åen efter vand.
Ved årsskiftet 1985/1986 blev der vedtaget Kommuneplan og arealplanlægning skulle herefter være
overskuelig for borgerne.
Slemt var det, at Aalborg Kommune i juli 1986 afhændede et fladt kvadratisk landbrugsareal
matrikel nr 15d på 31174 m2 beliggende Uggerhalnevej 63. Arealet er på ca samme størrelse som
det nu planlagte udstykningsareal.
Det arbejdende folk vågnede så pludseligt op en dag, hvor Aalborg Kommune i 1988 vedtog at
udbygge Kornelparken med etape II (lokalplan nr 15.016. - 5.5.B4). Mange flere husstande skulle
nu køre omvejen gennem Grindsted by, og gennem Kornelparken I for at komme hjem.
Og tro det om I vil: man forskertsede chancen for at tage brodden af en del af energiforbruget ved at
forsømme anlæg af en farbar vej, hvor der i forvejen var en brugelig men unavngiven markvej.
Stedet var til højre før det første hus i indkørslen til Grindsted på Uggerhalnevej. Ved befæstelse af
vejen kunne man køre øst om søområdet og komme direkte til Kornelparken II. Tid og brændstof
kunne her spares. Alligevel - Kommuneplanen blev holdt.
Men med planlægningen skulle det gå slemt: ca 1991 svigtede det siddende byråd egen vedtagen
kommuneplan. Man tillod opstilling af en 32 meter høj TV-antennemast på netop det areal, man nu
bringer i forslag til boligbyggeri. Dengang var der var mulighed for at opstille masten i det område,
der er udlagt til tekniske anlæg/institutionsområde/hal. I jeres nærværende opfordring til at bidrage
med synspunkter om det nu forestående boligområde, skriver I selv, at arealet er særligt værdifuldt
landskab i naturmæssig henseende.
Og om masten kan fastslås, at i tilladelsens fundats var det krævet, at den skulle fjernes efter at være
taget ud af brug. Signalnedtagning sluttede ved årtusindskiftet. Den nedslidte rustne, monstrøse
gitterkonstruktion står der endnu, som et monument over Aalborg Byråds valenhed.

Men virkeligheden var, at byrådets svig af kommuneplanløfte skabte gnidninger mellem de enkelte
bydele i Grindsted.
For ca 6 år siden udarbejdede det tiltrædende byråd planer for muligheder for byggegrunde i
Grindsted. Man barslede med en mulighed for byggeri af alternative boformer i Grindsted.
Ved forespørgsel til Stigsborg Brygge, var svaret, at der var tænkt på den mark (6n), der ligger
til højre for Uggerhalnevej før Grindsted by s begyndelse. Geografisk beskrevet: lige overfor
det omhandlende areal der nu påtænkes bebygget.
I sommeren 2015 holdt Grindsted-Uggerhalne Samråd orientering for borgerne om bl.a. den
påtænkte udstykning. Da blev der vist planche over planen og denne omhandlede ca halvdelen af
det areal, der nu er i spil. Den sidste halvdel var "fredet" af grundvandshensyn. Endvidere blev
oplyst, at det var planen, at få et boligselskab ind for at have sikkerhed for at få alt solgt, samt at få
Aalborg Universitet til at bistå med rådgivning. Dette fremgår ikke af Landskabsforvaltningens
beskrivelse af 28.1.2016.
Og så til mit synspunkt:
Det er overordentligt stort, at Grindsted-Uggerhalne Samråd gløder for at gøre Grindsted godt. Det
er prisværdigt, at en driftig landmand vil satse pelsen ved at påbegynde en udstykning af sine agre.
Byggemodningsudgifterne vil blive betragtelige. Der vil skulle etableres 2-strenget samlingsfri
kloakledninger med efterfølgende tæthedsprøvning, der skal føres strøm, vand, varme og tv-kabel
frem, ligesom der skal etableres stisystem, fællesareal, gadebelysning og vejene skal asfalteres.
Hertil vil der af hensyn til undergrundens drikkevandslager være nødvendigt at få udarbejdet en
vvm-redegørelse. Den nødvendige lokalplan vil sandsynligvis indeholde forbud mod potentielt
forurenende stoffer i bygge- og anlægsmaterialerne. Der bliver sandsynligvis forbud mod
anvendelse af pesticider og fungicider i miljøet. Det bliver i mere end en forstand op ad bakke.
Fremtiden kan ingen spå om, men med fare for at blive stemplet som sortseer, så synes jeg efter at
have kigget - ikke i kaffegrums - men i sort kaffe, at tiderne kan blive så "smalle" at der ingen
efterspørgsel vil blive efter byggegrunde. Utallige forsømte huse udbydes og fornuftige folk med
virketrang kan anskaffe landbrug med beskedent jordareal for færre midler, end hvad en grund med
nyt hus vil komme op i. Ved valg af nedlagt landbrug medfølger mulighed for dyrehold og
dyrkning af egne produkter samt mulighed for større udfoldelse end på standardgrunde. Og strander
salget af byggegrunde hæfter landmanden for tilvejebringelse af lokalplan og kommuneplantillæg
(Planloven §13, punkt 7, stk 4). Lokalplanen kan blive vanskelig at skaffe under hensyn til
drikkevandet i undergrunden (Planloven §13, punkt 4.)
Når skiftende politikere gennem mange år har vidst bedre end borgerne og lagt rammerne for
byudvikling i byens nordlige del - ja så er man vel netop i nærværende situation i sin gode ret til at
foreslå, at når Aalborg Kommune har sagt "A" (udlagt boligareal mellem Kornelparken og
Siverholmvej) så må man også sige "B" (udnyt byggemulighederne mellem Kornelparken og
Siverholmvej - lokalplan nr 5.5.101 -B1) Og skulle dette areal ikke være rummeligt nok, så har
kommunen i sin planperiode reserveret en hel mark bag gården.
Henset til de mange undertoner der er fremme om udstykningen og erfaringen med det dobbeltspil
og fordægtighed, der var omkring fængslet i Hammer Bakker, så er der grund til at være bange for,
hvilke snedigheder der nu kan ventes fra politikernes side.

Handelen med institutionsbygningerne var tæt afslutning i dølgsmål, da en vågen borger kom
undervejs med luskeriet. Da der kom lys på det faktuelle forløb, startede hele den tyrkiske musik
med dårlige undskyldninger, såsom havde der været tale om indretning af en vuggestue, så ville
man ikke have behov for at indvi borgerne og her var der også tale om en almindelig handel med
bygninger. Almindeligt tænkende borgere ville vel afveje risikoen mellem småbørn og dybt
kriminelle. Og så fik den ikke for lidt med, hvor mange arbejdspladser, der vinkede fremover.
Og med sikkerheden var der absolut intet at frygte. De dømte var under opsyn og de skulle kun
være indlogeret i udslusningsperioden, hvilket var ca 2-3 måneder. Der blev henvist til stedet, hvor
et lignende fængsel nu var flyttet fra, men hvor alt var forløbet gnidningsløst. Det var på en ø !!!
Ja, så var der jo også tale om en dejlig indtægt til Kommunekassen. Det var jo euforisk, når man
kunne konstatere, at man havde været i knivskarp konkurrence med Morsø Kommune, der gerne
ville huse de nye beboere. Aalborg Byråd havde vundet - Hammer Bakker og etikken tabte.
På et-årsdagen for indvielsen af fængslet, var der i Nordjyske et stort indslag om den succes, den
første tid var gået. Borgernes bange anelser var gjort til skamme. Ingen problemer. MEN der
fremkom den oplysning, at der lige var indskrevet en fange med en dom for en alvorlig forbrydelse.
Han skulle nu være på adressen i 1½ år og i den tid uddanne sig i Aalborg by (i dagtimerne).
Vi ved, hvad vi har og ved ikke, hvad vi får: Lad Grindsted beholde de smukke indbydende partier
i form af uspolerede fredelige landbrugsagre ved indkørsel fra Uggerhalne-siden. (Planloven,
kapitel 4, §11a punkt 14 ... varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser ...)
Således stående overfor stillingtagen til en ny bydel foran Tranevej og under iagttagelse af, hvad der
hidtil er sket af "planlægning" fra Aalborg Byråds side, må jeg vedgå at jeg stiller mig på Tranevejskeptikernes side.
SUMMASUMMARUM:
Nej tak til udstykning af boligområde ved Uggerhalnevej.

Med venlig hilsen Svend Nielsen, Tranevej 56, 9310
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Grindsted d. 8. februar 2016
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Sendt til plan.udvikling@aalborg.dk

Høringssvar til debat om boligområde Uggerhalne, Grindsted
Aalborg Kommune har indkaldt idéer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde for mulig
udstykning til boligbebyggelse i Grindsted.
Det undrer os, at kommunen ikke redegør for, hvorfor der er brug for en ny udpegning i et område med
natur-, kultur- og særlige drikkevandsinteresser, når der er masser af restrummelighed i de eksisterende
udpegninger og mulighed for at udlægge andre nye arealer, hvor der ikke er restriktioner.
Det er ifølge kommuneplanen en forudsætning, at der er lokalforankring og opbakning til projektet.
Samrådet har udtrykt deres fulde støtte til projektet, men Samrådet repræsenterer i denne sag ikke
borgerne i Grindsteds interesserer og synspunkter, men deres egne interesser og synspunkter. Samrådet
holdt den 11. marts 2015 et borgermøde, hvor blandt andet ”Udstykning SØ for Tranevej – forskellige
boligformer, både leje og eje” var et punkt. Begrundelsen for ønsket om udstykningen var, at nogle borgere
i Grindsted ønsker at blive boende i byen i deres tredje alder, og derfor ønsker de, at der bliver bygget
lejeboliger på grunden sydøst for Tranevej.
Undertegnede spurgte på mødet, hvorfor den pågældende grund skal i spil, når samme grundejer også ejer
arealet på nordsiden af Uggerhalnevej, hvor der ikke er restriktioner. Svaret var, om jeg ikke kunne se, at
syd for Uggerhalnevej er en attraktiv beliggenhed. De har ret i, at det er en attraktiv beliggende, og det er
også derfor, at borgerne på Tranevej netop har valgt at købe huse i det område – i god tro om at byen ikke
skulle udvides i den retning, da det ikke er i overensstemmelse med de kommunale planer, der er for
Grindsted. Vi er klar over, at planer kan blive ændret, men vi mener, at man er i meget god tro, når det
pågældende areal er udlagt som et natur- og kulturområde (Område 5.9.N3) i kommuneplanen, hvor
hensigten i forhold til byggemuligheder kun er, “at eksisterende bebyggelse skal kunne genopføres og
tilføjes mindre tilbygninger”. Dertil kommer, at store dele af det pågældende areal er et område med
særlige drikkevandsinteresser, jf. Danmarks Miljøportal.
På borgermødet den 11. marts 2015 var der fra nogle borgere modstand mod projektet. Telefonisk har
Peter Serup den 5. februar 2016 oplyst, at Samrådet ikke har informeret om, at der også er borgere, der er
imod projektet. Ifølge Aalborg Kommunes hjemmeside fungerer samrådene i kommunen som et talerør
for lokalsamfund og skaber udvikling i disse. I dette tilfælde er Samrådet ikke talerør for Grindsted, men
for en mindre gruppe borgere, der ønsker at flytte fra deres huse til attraktive lejeboliger. Samrådet har
taget kontakt til almennyttige boligselskaber med henblik på at få bygget boliger på grunden, hvilket også
fremgår af deres referater/opgavelister (opgavelisten fra september er vedlagt). Lejerbo, som allerede har
leje-rækkehuse i Grindsted, er ikke interesserede i at bygge flere boliger i byen, men Boligforeningen
Himmerland er positivt indstillet, hvis der kan komme statslig støtte med til projektet. I Grindsted er der pt.

0-1 måneders ventetid på en bolig i Lejerbos rækkehuse. Det faktum understøtter, at det er den
pågældende beliggenhed Samrådet er interesseret i.
I debatskrivelsen er et væsentligt argument for at udstykke den pågældende grund (udover at ejeren er
interesseret i det), at der er lokal opbakning. Da der ikke er bred lokal opbakning, men også direkte
modstand mod projektet, bør kommunen afsøge mulighederne for at udbygge andre steder i/omkring
Grindsted, inden man udstykker en grund med natur-, kultur- og særlige drikkevandsinteresser. De i alt 6,1
ha, der allerede er udlagt til byudviklingspotentiale, er hverken registeret som natur- og kulturområder
eller OSD-områder. Det kan naturligvis være, at grundejerne ikke er interesseret i byudvikling på deres
grunde. I så fald er der også andre muligheder, der bør afsøges. F.eks. ejer den lokale grundejer, der ønsker
at bygge syd for Uggerhalnevej også arealet nord for Uggerhalnevej mod de arealer, der tidligere er
udbygget ved Kornelparken. Der er ikke er natur-, kultur- og drikkevandsinteresser på det areal og samtidig
betyder beliggenheden kotemæssigt, at udsigten på samme vis ikke fratages eksisterende boligejere.
Boligerne på den bakkede Tranevej er alle i ét plan, så flest mulige boliger har glæde af udsigten over
landskabet. Hvis der bygges syd for Uggerhalnevej vil de nærmeste boliger miste deres udsigt, og boligerne
vil falde i værdi.
Hvis Aalborg Kommune mod forventning går videre med de pågældende planer, så gør vi opmærksom på at
følgende forhold også bør belyses:
• Konsekvenserne for beboerne på Tranevej, herunder økonomiske konsekvenser og indsigt- og
udsigtsgener
Med venlig hilsen
Birthe og Mogens Thomsen
Tranvej 7
9310 Vodskov
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Byudvikling & Byforskønnelse
Opgaver

Hovedopgave

Underopgave

Status på opgave

Udstykningsplaner &
Byggemodning

Området øst fra Tranevej, Grindsted (har
1. prioritet )

Status ultimo september:
Arbejdet med at udarbejde lokalplan for området er gået i stå i AK. Kontakt til rådmanden har dog sat gang i
processen, som forventes afsluttet efter ca. 1 år.
Samrådet (ved Ole S og Lasse Breddam) samarbejder med Klaus og ser på muligheder for, at der bygges
parcelhuse, lejeboliger og ældreboliger.
Der arbejdes pt. med at inddrage boligselskabet Himmerland i en evt. byggeproces. Himmerland er positivt
indstillet, hvis der kan komme en pulje af ”statspenge” med i finansieringen. Området er stadig med i denne
pulje.
Ejer fjerner antenne efter høst.

Udstykningsplaner &
Byggemodning

Udstykning & byggemodning på
Hammervej, Grindsted af storparceller

Status
Vi har drøftet med ejer om der er mulighed for nogle få etableret nogle få landbrugsparceller (storparceller)
på Hammervej. Området er defineret som vandindvindingsområder.
Status ultimo september:
Der er ikke sket mere i sagen. Samrådet venter udspil fra Arne Sandager.

Renovering &
Fornyelse

Gadekæret under renovering Kileforslag

Status ultimo september:
Vi ønsker at fjerne hæk foran gadekæret mod Espelunden for at få en bedre indsigt til området. Park &
Natur ønsker ikke, at fjerne hæk!
Kunst på området er oplagt, forskellige muligheder er afsøg, indtil videre uden held. Poul undersøger, om
Aalborg Portlands samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner om kunstprojekter er en mulighed.
Kileforslag
Samrådet (Ole S & Ole K) arbejder få udarbejdet et projekt, hvor hovedideen er at skabe større
sammenhæng mellem bakkerne og byen over mejerigrunden til gadekæret. Endvidere skabe stiforbindelse
over moseområdet. Skitseforslag over Morten Sudergaards grund er udarbejdet og drøftet med Morten, som
er positiv
Det er tanken, at Ole Kjær udarbejder ”kile-/stiforslaget”, herefter kan der søges AKA-midler til at gennemføre
projektet. Deadline er 1. maj og 1. november. Ole Kjær og Ole Schwarz arbejder videre med sagen, men er i
venteposition, indtil vi ser, hvor meget AK laver..

Poul Dahl, september 2015
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Byudvikling & Byforskønnelse
Opgaver

Hovedopgave

Underopgave

Status på opgave

Fornyelse

Byporte

Status primo marts:
Arbejdsgruppe (Ole S. og Jon Kjeldgaard) arbejder videre med forslag om, at byport kan udformes a la
infotavlen på Værestedet. Ole Kjær har udarbejdet tegningsmateriale over byport - udseende, størrelse
(mål), materiale. Ole Schwarz. Anton, skovholdet lavet tilbud på produktion af 5 porte: 27.000. Hertil kommer
5.500 til svampe + 7.500 til entreprenør. Der er søgt AKA-midler. 4 placeringer af byporte er godkendt af AK.
Placering ved …..er efter aftale med Arne Sandager placeret på hans jord. Arbejdet forventes påbegyndt, når
pengene er bevilget.

Vi ønsker at opsætte byporte i Grindsted
& Uggerhalne for at markere, at der sker
en ændring fra land til by.

Trafik i gennem
byen

Fartdæmpende foranstaltninger på
Uggerhalnevej i Grindsted & Uggerhalne

Opgave
Borgerforeningen har gennem adskillige år arbejdet på at få etableret fartdæmpende foranstaltninger på
Uggerhalnevej i Grindsted, dog uden at det er lykkedes. Samrådet mener, at det er en opgave, der skal
arbejdes videre med. Hans Stochholm ønsker, at de eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltninger
(bump) i Uggerhalne tages med i Samrådets overvejelser. Bumpene er ikke tilstrækkelig til at mindske
bilisternes fart, siger Hans.
Status ultimo september:
I forbindelse med etablering af cykelsti tyder det på, at der laves en form for hastighedsdæmpende
foranstaltning ved østlige ind-/udkørsel af Grindsted. I forbindelse med Trykhedsvandring er der peget på nye
muligheder på hastighedsdæmp.

Renoveringsopgaver

Mosen
Vi vil gerne indgå i et samarbejde med
Park & Natur om ”indretning” af
området.

Status
Moseområdet er oprenset af Park & Natur, AK efter Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttet som Eng, Mose og
Sø. Hegn opsat, kreaturer er udsat til afgræsning. Stadsgartneren ser på om den østlige låge kan flyttes mod
syd (tættere op mod Tranevej), så der kan etableres en sti igennem området og bord-/bænkesæt opstilles.
Ole S talt med Rasmus Røjkjær, Park & Natur, som udtrykker betænkeligheder ved projektet, bl.a. at lejeren
er modstander. Ole S taler med lejer for en afklaring.
Ole K og Ole S arbejder videre med projektet, der skal ses i sammenhæng med projektet ved gadekæret.

Poul Dahl, september 2015
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Per Bachmann <pebaco@stofanet.dk>
11. februar 2016 09:03
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
schwarz ole
Ny udstykning i Grindsted

God dag,
Vi sender denne meddelelse for at tilkendegive vor fulde støtte til de nye udstykningsplaner på området
øst for Tranevej
Grindsted by trænger til en udvidelse af mange forskellige grunde, og arealet er det mest ideelle sted i
byen, hvor der er mulighed for at etablere en række attraktive byggegrunde. Vi er bekendt med, at der
blandt vore naboer er foretaget en underskriftsindsamling imod projektet – dette skrift er vi blevet
præsenteret mundtligt for , men det har ikke været muligt at få udleveret en kopi, tilsyneladende fordi
man er angst for modsatrettede argumenter.
Vi mener således ikke, der er fare for ødelæggelse af fredsskov eller at den kønne indkørsel til byen tager
skade, ej heller at projektet er til fare for drikkevandskvaliteten. Tværtimod mener vi, at projektet er
yderst positivt for byens udvikling.
Vores indstilling støttes af et flertal af Grindsteds beboere, ligesom en lang række beboere på Tranevej ser
frem til at udstykningen bliver gennemført.
Med venlig hilsen
Anne Marie og Per Bachmann
Tranevej 23, Grindsted
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