1. Indsigelse

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. februar 2017 18:03
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-110

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.
Ang: lokalplan 3-3-110 Boliger, Byengen, Hasseris
Dato: 26-02-2017 18:03:00
Name: Lars Stenbygaard
Address: Bygaden 11
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98110344
Email: stenbygaard@dadlnet.dk
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
På vegne af Gl Hasseris Landsbyforening vedhæftes vores indsigelser som et Word-dokument.
Som det fremgår er vores primære bekymring at byggeriet af de tre SkræntHusene i Bygaden 27-31 vil
danne præcedens for 28 nye boliger i "Byengen".
ID: 180
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

[Side #]

Aalborg, februar 2017.
Til
Byggeri- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 NørreSundby

Vedr. ophævelse af dele af lokal plan 05-022.
Og
Ny lokalplan 3-3-110.

Bestyrelsen i Landsbyforeningen har gennemset det omfattende materiale, som nybyggeriet af
”Byengen” afstedkommer.
Vi er taknemmelige over at området vurderes attraktivt, så et omfattende nybyggeri kræver en ny
dispensation fra en tidligere lokalplan.
Det bestående byggeri i Gl. Hasseris landsby er helt overvejende 1 og 1½-plans byggeri i
”Skagenshus-arkitektur”, baseret på, og udviklet fra de oprindelige gårde og huse i Landsbyen.
Der er tidligere refereret til litteratur om emnet bogen: ”Gårde og huse i Gammel Hasseris
Landsby”
Vi undres en del over materialet, som vi finder ligger langt fra intentionen om at opføre byggeri i et
landsbymiljø og finder at årsagen til at der nu etableres ny lokalplan er et opgør med den
eksisterende lokalplan 05-022, hvor det bærende er bevaringshensynet.
Det er vi alvorligt bekymrede over, idet vi risikerer at et flere hundrede år gammelt landsbymiljø
går tabt.
Byggestil, byggehøjde, og materialevalg i lokalplan 3-3-110 lægger absolut op til samme byggeri
som i ”Skrænthusene”, Bygaden 27-31.
Der er efter vores mening tale om et projekt, der på afgørende punkter bryder med intentionerne om
at indpasse et boligorienteret nybyggeri i et følsomt bymiljø. Vi mener derfor ikke, at
byggeprojektet skal have samme intention som ”SkræntHusene”, med vidtgående dispensationer
Specielt konsekvenserne for de omkringboende, hvad angår udsigt, lysindfald og omgivelser har
været vidtgående. Bestyrelsen mener således, at de omkringboendes bekymringer er relevante.
Den foreliggende lokalplan 3-3-110 er en stadfæstelse og accept af denne byggestil, og ikke blot et
eksempel på uheldig, og måske ulovlig, sagsbehandling.

Trafikbelastningen gennem Bygaden har været et mangeårigt interessefelt for Landsbyforeningen.
Vi hilser med glæde at den nye bebyggelse ”Byengen” er rettet mod familier med børn og unge, og
at bebyggelsen også omfatter et sti-system. Børn og unge i den nye bebyggelse vil dagligt skulle
færdes til daginstitution i Bygaden og private dagplejer, til Gl. Hasseris skole, og senere til Hasseris
Gymnasium, alt i nærmiljøet.
Disse aldersgrupper vil heldigvis vokse, som konsekvens af de nye byggerier..
Det ligger derfor efterhånden tæt på at klassificere forholdene som en ”skolevej”, måske ikke i
juridisk henseende efter færdselsloven, men i daglig praktik.
Bygadens karakteristiske, snoede forløb, og det forhold, at byggelinjen i Bygaden kun ligger få
meter fra vejkanten, medfører vanskelige oversigtsforhold, når biler passerer til og fra Bygaden.
Vi er i Bestyrelsen derfra bekendte med næste daglige farlige situationer, når områdets børn og
unge, pga. trafikken i Bygaden, ser sig nødsaget til at cykle på fortovet på vej til og fra skoler.
Vi gennemser derfor den nye lokalplan 3-3-110 med nogen bekymring, idet der slet ikke er
vurderinger af risikoen for øget trafiktæthed som følge af det ny byggeri, og at vejforholdene alene
drejer sig om forholdene inde i selve bebyggelsen.
Der lægges op til 1½ parkeringsplads pr. bolig og der er således en forventning om et klart øget
antal biler bl.a. med tilkørsel til Bygaden som beskrevet.
Landsbyforeningen finder derfor at en ny bebyggelse som i lokalplan 3-3-110 øger behovet for og
presset på en løsning med trafikbegrænsning af gennemkørsel, bump, chikaner og
hastighedsbegrænsning af åbenlyse sikkerhedshensyn.

Vi skal atter opfordre de besluttende myndigheder at betragte omgivelserne ved selvsyn, bestyrelsen
byder gerne på en kop kaffe. Som vi plejer, vil vi således rigtig gerne i fortsat konstruktiv dialog
med både Aalborg Kommune, arkitekt og bygherrer om byggeplanerne, så de nye beboere
forhåbentlig også bliver medlemmer af Landsbyforeningen.

Vi gør således indsigelser imod:
Ny og vidtgående dispensation fra materialevalg og byggestil i Gl. Hasseris Landsby
Manglende respekt for bevaringshensynet
Stadfæstelse af helt ændret byggestil som i ”Skrænthusene”
Manglende hensyntagen til de omkringboende pga. byggehøjden (sml. Las Poulsens
Have og Bygaden 25)
Manglende hensyn til den øgede trafikbelastning i Bygaden, som nybyggeriet vil
medføre.

På foreningens vegne, og med venlig hilsen

Lars Stenbygaard
Formand for Gl. Hasseris Landsbyforening
Bygaden 11
9000 Aalborg
Tlf. 98 11 03 44
Mobil 20 62 54 67
stenbygaard@dadlnet.dk (må gerne anvendes til korrespondancer vedr. foreningen)

2. Indsigelse

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
2. marts 2017 09:44
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-110

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.
Ang: lokalplan 3-3-110 Boliger, Byengen, Hasseris
Dato: 02-03-2017 09:44:00
Name: Allan K. Hansen
Address: Klokkestabelen 29
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98188775
Email: akh@dadlnet.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplanforslag
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Vedr. lokalplanforslag 3-3-110.
Undertegnede protesterer hermed mod ovennævnte lokalplanforslag vedrørende den sydlige del af
Bygaden i Gl. Hasseris. Forslaget lægger op til at ændre Kommuneplanrammen, som bl.a. giver mulighed
for tæt-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på max. 25 og en bygningshøjde på max. 8,5 m i max.
1½ etage.
Dette foreslås ændret, således at bebyggelsesprocenten ændres fra 25 til 30, og max. antal etager ændres
fra 1½ til 2.
Samtidig foreslås den eksisterende lokalplan 05-022, som stiller krav til udformning og orientering af ny
bebyggelse ophævet i sin helhed for området. Lokalplan 05-022 har som hovedsigte at bevare
landsbypræget i Gl. Hasseris ved at stille krav om bygningernes udformning og materialebrug. Samtidig er
de nærliggende områder på Klokkestabelen omfattet af lokalplan 05-049, som opstiller lignende krav til
bebyggelsens udseende, herunder krav om facader i blank mur eller pudset mur i farverne gul eller hvid
samt symmetriske saddeltage med rød teglbelægning.
Efter at have set resultatet af det sidste byggeri på Bygaden i Gl. Hasseris, mener jeg, det er vigtigt at
forhindre yderligere ødelæggelser af landsbypræget i Gl. Hasseris, og jeg håber, at Aalborg Kommune vil
ændre lokalplanen, så den fortsat stiller krav til bygningers udformning i overensstemmelse med den
eksisterende lokalplan 05-022.
Med venlig hilsen
Allan K. Hansen
ID: 185
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

[Side #]

3. Indsigelse

Aalborg Kommune
plan.udvikling@aalborg.dk

Hasseris Grundejerforening

Dato: 13.3.2017
www.hasseris.dk
post@hasseris.dk

Indsigelse mod lokalplanforslag 3-3-110 og kommuneplantillæg nr. 3.017, Boliger,
Byengen Hasseris
Det er med nogen undren, at Hasseris grundejerforening læser Aalborg kommunes forslag til
lokalplan 3-3-110 for hjørnet af Bygaden i Gl. Hasseris.
Byrådet har i Planstrategi 2016* bl.a. besluttet, at
"Attraktive by- og bomiljøer skabes ikke for borgerne men sammen med borgerne."
"Alle steder skal der arbejdes for kvalitet, men kvalitet betyder noget forskelligt alt efter stedet og
de særlige behov."
Hvorfor undrer vi os?
Det gør vi fordi
a. Byrådet ikke har fundet det nødvendigt, at forslag til lokalplan 3-3-110 skulle udarbejdes i
samarbejde med borgerne, hvilket som et minimum havde forudsat en fordebat med borgerne.
b. Byrådet tillader en bebyggelse, som ikke tager udgangspunkt i kommuneplanens mål for Gl.
Hasseris og ikke repekterer landsbymiljøet med lokalplanforslaget.
c. Planen tilsyneladende er inspireret af de tre såkaldte "Skrænthuse" på Bygaden 27-31, som
overhovedet ikke respekterer landsbymiljøet og som ovenikøbet er blevet muliggjort på en,
efter vores vurdering, dispensation der både strider mod lokalplanen for området og
principperne i den hidtidige planlægning og regulering af området.

Baggrund
Gl. Hasseris' landsbymiljø har i de seneste godt 60 år tiltrukket mange nye borgere, fordi de
fandt landsbymiljøet attraktivt. Det skyldes ikke mindst kommunens vedholdende
bestræbelser på, at udvikle og sikre det helstøbte bymiljø. Udviklingen i Bygaden og Gl.
Hasseris har siden 1964 været administreret meget stramt i overensstemmelse med først
byplanvedtægten og siden 1990 efter lokalplan 05-022. Det vellykkede resultat har, foruden at
sikre et attraktivt bymiljø, også sikret højere ejendomsværdier med deraf følgende højere
beskatningsgrundlag.
Den kommunale administration af området har været meget nidkær og hele tiden fulgt de
meget detaljerede bestemmelser i planerne. Kommunens styring af udviklingen har undertiden været kritiseret for at være for rigid. Men der er ingen tvivl i Gl. Hasseris om, at resultatet,
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det helstøbte og harmoniske landsbymiljø, er meget værdsat og et meget attraktivt sted at bo.
Borgerne har accepteret reguleringen og omkostningerne for de krav, kommunen har stillet.
Så meget mere uforståeligt er det, at samme kommune nu nærmest ophæver de regler, som har
sikret den harmoniske byudvikling og befolkningstilvækst.
Uforståelig ændring af udviklingen.
Beboernes første oplevelse af nye vinde i udviklingen, kom med de såkaldte Skrænthuse på
Bygaden 27-31, som er helt ude af trit med og uden respekt for landsbymiljøet.
Pludseligt, og uden forudgående offentlig debat dispenseres der til opførelse af tre huse på
Bygaden, som på ingen måde er i overensstemmelse med den hidtidige planlægning og ikke
engang i overensstemmelse med den lokalplan der blev vedtaget for den pågældende grund (33-105). **
Nu har kommunen så besluttet, at de tre "skrænthuse" skal være forbillede for en ny
udviklingsplan ved indgangen til Bygaden fra syd.
Skrænthusene er under opførelse og står som et skræmmeeksempel på, hvad den nye linje i
kommunens administration kan føre til - ikke udpræget tillidsvækkende.
Fra helhedsplan til projektplan - kommunen abdicerer som planmyndighed
Den nuværende lokalplan fra 1990 er en helhedsplan, som fastholder landsbymiljøet og derfor
indeholder en række meget detaljerede bebyggelseregulerende bestemmelser, som har til
formål, at styre ny bebyggelse og ombygninger/ændringer af eksisterende huse således, at
bebyggelse også fremover sker i harmoni med den eksisterende landsby.
Den nye lokalplan er en projektlokalplan, som følger bygherrens ønsker og tilsidesætter
hensynet til Gl. Hasseris. Planen regulerer ikke i overensstemmelse med landsbystrukturen
og forekommer derfor nærmest som en fornærmelse af beboerne i Gl. Hasseris, som i over 60
(tres) år har levet med og støttet kommunens meget stramme og nidkære styring af enhver
form for bebyggelse.
Lokalplanforslaget
Lokalplanforslaget er så åbent i sine bestemmelser, at det er muligt at opføre bygninger, som
ikke har nogen sammenhæng med Bygadens landsbystruktur.
Den foreslåede bebyggelse fremtræder, som en gennemsnitlig og standardiseret
forstadsbebyggelse, som ikke formår, at skabe et attraktivt bymiljø med respekt for
landsbymiljøet.

Fem forhold stikker i øjnene,
1. Bebyggelsesplanen er domineret af tre "stænger" rækkehuse. Stængerne er vinklet ca. 45
grader på Bygaden, hvor landsbyens huse er opført som enkeltstående bygninger parallelt med
eller med gavlen vinkelret på Bygaden. Bebyggelsesplanen tager mere hensyn til rationel
byggeteknik end til det område, hvor bebyggelsen skal indpasses.
2. Bygningsformen, som kan opføres som en række toetagers skotøjsæsker med fladt tag, er
helt uden sammenhæng med byggeskikken i Gl. Hasseris.
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3. Bebyggelsen lever ikke op til lokalplanforslagets egen målsætning om "at ny bebyggelse
gives en udformning, der gør, at den har et godt samspil med den omkringliggende
bebyggelse."
4. Lokalplanforslaget forholder sig kun i meget begrænset omfang til træer og
beplantning på ejendommen. Dermed tilsidesætter man hensynet til bevaringsværdig
beplantning, som hidtil har været omfattet af den kommunale planlægning.
5. Lokalplanområdet er et udsnit af den bevarende lokalplan 05-022 og dens principper.
Dermed er det anden gang, at kommunen reducerer en meget væsentlig lokalplan uden
forudgående offentlig debat om spørgsmålet (Planlovens §23c).
Bebyggelsesforslaget er fantasiløst og uden respekt for det eksisterende landsbymiljø. Til
gengæld er det i tråd med den fremherskende bebyggelse i Hasseris Enge nedenfor området,
som ikke har nogen sammenhæng med Gl. Hasseris.
Kommuneplanen
Byrådet har i Planstrategi 2016 vedtaget, at "genvedtage" den eksisterende kommuneplan på
nær specifikt udpegede områder. Hasserisområdet er ikke udpeget som revisionsområde.
Det betyder, at mål og bestemmelser fastholdes, også i Gl. Hasseris.

Kommuneplanen Ramme 3.3.D1
"Mål
Gl. Hasseris er en sammenhængende randlandsby-struktur, som i dag er delvist integreret i
Hasseris' øvrige boligforstæder. Målet er at skabe rammerne for bevaring af landsbyen som et
særligt - og klart afgrænset - kulturmiljø. Der er også bevaringshensyn ifht. enkeltbygninger og
beplantning. Området skal først og fremmest anvendes til boliger. Men der lægges vægt på
muligheden for at integrere miljøvenlige service- og kontorerhverv og andre byfunktioner, som
kan medvirke til at styrke nærmiljøet."

"Arkitektur - Byrum og landskab
Bygaden opleves som et smukt vejforløb hvor de store gårde, bevaringsværdige træer, åbne
grønne arealer og nænsomt indpassede nyere boligbebyggelser danner en god helhed.
Ad Skomager-, Tømrer, Snedker og Skræddergyden findes det tætte landsbymiljø fint bevaret.
Det er hensigten at sikre disse karakteristiske strukturer - så der opleves en tydelig overgang til
de nyere boligstrukturer omkring landsbyen. Landsbygrønninger og gadejordsarealer er en del
af det særlige.
Der er udarbejdet en bevarende lokalplan for Gl. Hasseris, som beskriver mere konkret
hvordan landsbymiljøet ønskes sikret."
Målsætningerne er fortsat uændrede i kommuneplantillægget.
Som det fremgår af lokalplanforslaget, så er de eneste ændringer i kommuneplantillægget,
at der åbnes for 24 boliger i stedet for 6 og at bebyggelsesprocenten hæves fra 25 til 30.
Dermed kan der opføres 4 gange så mange boliger end hidtil vedtaget.
Det betyder en fortætning, som langt overstiger det acceptable, er voldsomt og helt fremmed
for landsbymiljøet. Lokalplanforslagets bebyggelsesplan og bebyggelsesregulerende bestemmelser
bryder med kommuneplanens målsætning for Gl. Hasseris og Bygaden.
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Lokalplanforslaget er ligeledes i strid med den administration, som har været praktiseret i
over 60 år og som har formået at skabe og fastholde landsbymiljøet.
Lokalplanforslag 3-3-110 udgør et udsnit i den gældende lokalplan 05-022, som danner grundlag
for udviklingen i Bygaden og Gl. Hasseris.
Lokalplanforslaget bryder med de bærende principper i den eksisterende planlægning.
Dermed griber kommunen ind i en helhedsplan, som alle borgere i området har handlet i tillid til.

Lokalplanforslagets indhold er i strid med helhedsplanen og i strid med de principper, som hidtil
har været håndhævet jvfr. kommuneplan og lokalplan 05-022. Fortætningen af Gl. Hasseris
fremgår ikke af Planstrategi 2016. Derfor skulle kommunen, ifølge Planloven, have afholdt en
fordebat for borgerne i området, inden man greb til at ændre planlægningen. Dette ville også have
været i overensstemmelse med Byrådets beslutning i planstrategien om "Attraktive by- og bomiljøer
skabes ikke for borgerne men sammen med borgerne."

Trafik
Mængden af biler er i de seneste 20 år steget med 50% dvs med 800.000 biler på landsplan.
(Danmarks Statistik: 1996 : 1.6 mio., 2016: 2.4 mio. biler)
Hasserisvej, Skelagervej og Bygaden belastes dagligt af transittrafik bl.a. til og fra CitySyd.
Ligesom Hasserisvej benyttes af trafikanter, som en genvej uden om Hobrovej.
Kommunen har, på trods af det øgede trafikpres, konsekvent gennemført lokal- og
kommuneplanlægning i området, uden at der er lavet tilsvarende regulering eller udvidelse af
trafikkapaciteten. Udbygningen af Hasseris Enge med 220 boliger føjer ekstra pres på
trafikbelastningen på Skelagervej. Lokalplanforslagets 24 boliger lægger et nyt lag af trafikpres
på Skelagervej og Bygaden uden at det har givet kommunen anledning til nye trafikale tiltag.

HG foreslår, at lokalplanforslaget ændres på følgende områder:
A. Ændring af bebyggelsesplanen, så den respekterer landsbymiljøet og Bygaden.
B. Fastlæggelse af en taghældning mellem 45 0g 50 grader.
C. Reduktion af antallet af boliger til f.eks. 12.
D. Reduktion af bygningshøjden op mod Bygaden nr. 46 til maks. 6,5 meter.
C. Inddarbejdelse af en beplantningsplan med respekt for den hidtidige bevaring af træer og
hegn.
D. Redegørelse for trafikale tiltag, som kan sikre at sikre fremkommeligheden og undgå
trafikpropper.
Hasseris Grundejerforening ser frem til Byrådets velvillige behandlig af indsigelsen.

Med venlig hilsen
Jan Ipland
Formand for bestyrelsen
ipland@hasseris.dk
Telefon: 42 42 60 08
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*Citater fra Planstrategi 2016
"Aalborg Kommune vil fortsat, gennem samarbejde med de mange lokale ildsjæle, opsøgende
udviklingsarbejde og støttepuljer fremme de stedbundne kvaliteter og det lokale fællesskab."
"I Aalborg Kommune vil vi være med til at skabe bedst mulige rammer for borgernes trivsel og
det gode hverdagsliv. Vi sætter Mennesket i Centrum i arbejdet med Aalborg by og Aalborg
kommunes vækst og udvikling."
"Alle steder skal der arbejdes for kvalitet, men kvalitet betyder noget forskelligt alt efter stedet
og de særlige behov."
"Det at høre til et sted og have indflydelse på eget liv giver livskvalitet og mening"
"Attraktive by- og bomiljøer skabes ikke for borgerne men sammen med borgerne."
** Lokalplan 3-3-105 for delområdet fastlægger bestemmelser for bl.a. etageantal og
udformning. Etageantallet er fastlagt til to etager og i lokalplanen er "skrænthusene" illustreret
med taghældning og bestemmelser om, at taghældning skal være mellem 15 - 50 grader,
illustrationerne viser en taghældning svarende til den bagved liggende bebyggelse (ca. 45 grader).
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4. Indsigelse
INDSIGELSE VEDRØRENDE LOKALPLANFORSLAG 3-3-110

Jeg har nu gennemgået lokalplanforslaget i digital form, som i øvrigt ikke var særlig
brugervenligt.
Først og fremmest vil jeg gerne give udtryk for, at vi synes lokalplanforslaget er et overgreb
på Gl. Hasseris Landsby og da ikke mindst Bygaden.
For nogle år siden præsenterede bygherren os for første gang for et bebyggelsesforslag, som
vi egentlag fandt sympatisk og i overensstemmelse med landsbyen og den måde den hidtil har
udviklet sig på. Det næste vi ser er forslag til lokalplan 3-3-110, som på ingen måde, hverken
ligner den oprindelige plan eller er i overensstemmelse med landsbyen. Derfor gør vi på det
kraftigste indsigelse over for planforslaget.
I skriver, at projektet danner en naturlig overgang mellem den gamle landsbystruktur og de
nye boligområder i Hasseris og Sofiendal Enge.
I skriver i punkt 6.1, at projektet er i harmoni med den omliggende bebyggelse.
Det er noget sludder, idet både tæthed og struktur i projektet i væsentlig grad fraviger hvad
der hidtil har været normen for Gl. Hasseris Landsby.

Min påstand er ligeledes at der ikke er en naturlig overgang til den omliggende bebyggelse
men en meget bombastisk ny byggestil der tilsyneladende læner sig op ad "Skrænthusene"
Bygaden 27-31. Byggeriet der er en et fatalt indgreb i landsbyen og en kedelig byggebæ (som
byggeriet flittigt benævnes af folk). Både placeringen og byggestilen er, mildt sagt, chokerende
for beboerne og gæsterne i Gl. Hasseris.
Vi undrer os derfor over, at kommunen kan lave en plan, der kan føre til en endnu større
skandale for området.

At det kan lade sig gøre, at bygge i overensstemmelse med landsbymiljøet har vi jo set på
bebyggelserne her syddelen af Bygaden syd for Skelagervej, som i struktur (bygningshøjde,
etageantal og udformning) ville kunne respektere landsbyen Gl. Hasseris.

Efter min opfattelse kan der ikke drages sammenhæng med bebyggelsen mod vest på Hasseris
Enge, da denne lokalplan gav mulighed for et helt andet byggeri der ikke skulle matche Gl.
Hasseris Landsby.
Derudover er de to områder adskilt af en bred grøn kile, som klart adskiller de 2 vidt
forskellige boligområder.
Vi er af den opfattelse, at lokalplanforslaget burde bevare det grønne gamle læbælte af
Asketræer samt bøgetræer nøddebuske som danner det grønne miljø og er af væsentlig grøn
karakter (BEVARINGSVÆRDIGT IFØLGE LOKALPLAN 05-022). Men det er overhovede ikke
nævnt i den nye lokalplan, det eneste man bevarer er et Kastanietræ, der står placeret på
Bygaden nr. 50 som bygherren er ejer af. Det er meget foruroligende da disse grønne læbælter
er af høj miljømæssig karakter og særegen for området og hører med i landsbybilledet.

Disse overordnede betragtninger, herunder de faktuelle forhold om tæthed,
bebyggelsesprocent, bygningshøjde, etageantal, taghældning mv. er selvsagt en væsentlig
forringelse af miljøet i Gl. Hasseris Landsby. Vi lokale beboere undrer os over, at kommunen
- politikere og sagsbehandlere - ikke har fundet det nødvendigt, at mødes med os beboere om
den fremtidige udvikling. Det er jo forhold, som berører os så meget, at vi burde have
indflydelse på bebyggelsen der hvor Bygaden begynder.

Vi finder, at det er af så så væsentlig betydning at der træffes de rigtige beslutninger derfor
burde der naturligvis være en demokratisk dialog med os lokale borgere, ved en så
omfattende forandring af Bygadens gamle karakter.
Efter vores opfattelse, har har kommunen overladt til bygherren, hvordan byggeriet skal se ud
og hvor meget det skal fylde. Det kan da ikke være kommunens opgave kun at lade sig lede af
bygherrene. Det er der desværre meget i byen der tyder på er blevet praksis og det er da et
skråplan.
Bygherrens gamle oplæg for hele området var i skøn forening med den lokalplan, som stadig
bør respekteres og håber vil blive overholdt. Men efter kommunen godkendte
byggeriet Bygaden 27-31 - har bygherren set muligheden for en fortætning og en voldsom
forøgelse af kvadratmeter beboelse, hvilket er naturligt for en ejendomsudvikler, men det er
bestemt ikke i harmoni med omgivelserne og det skal det jo være. Så vi kan glæde os over en
smuk landsby.
På forhånd tak for forståelsen og god indsigt.
Vi har følgende krav til en ny bebyggelse:
•
•
•
•
•
•

Færre boliger, 24 er for meget for området.
Den gamle lokalplans byggehøjde på max. m 6.50 skal fastholdes, i særdelshed op
mod Bygaden nr. 46. ( fordi det vil tilgodese en mere naturlig overgang).
Indkikforhold og tagflader skal overholde den oprindelige byggeskik for Bygaden, som
er 45 graders saddeltag m. tegl eller lignende.
Hensynet til den grønne eksisterende beplantning i nabohegnet bevares som det
historisk altid har været og som i øvrigt også er nævnt i Aalborg Kommunes gl. planer.
At vores grusvej til Bygaden, der adskiller det nye og det gamle område må ikke
belastes af det nye byggeri og nye naboer. Bebyggelsen i ny lokalplan skal have direkte
udkørsel til Bygaden og Skelagervej.
At Rådmanden og andre politikere indkalder til et åbent borgermøde om sagen inden
der vedtages noget.

Vi vedhæfter nogle visualiseringer, bl.a. af området i fugleperspektiv og front up for at give jer
bedre indsigt i de faktiske forhold og i håb om bedre forståelse af vore sarte miljø.

Med venlig hilsen
Ole Engen
Bygaden 46 ,
9000 Aalborg
98 186890

Louise & Mikkel Brøndum
Bygaden 48
9000 Aalborg

Nuværende højde på Bygaden 46 er 6.5 meter.
Ny bygning bliver 8.5 meter høj og vil skyggelægge
Bygaden 46 det meste af dagen da det ligger syd for huset

5. Indsigelse

Indsigelse til lokalplan til høring 3-3-110
Vi, Mikkel Brøndum og Louise Brøndum bor I Bygaden 48 i Gammel Hasseris. Vi vil gerne på det kraftigste
gøre indsigelse mod det planforslag der nu er kommet os i hænde.
Vi har, før vi flyttede til Gammel Hasseris, og i den tid vi har boet her, som alle andre, der bor her i området,
eller passerer det, sat stor pris på den æstetik der er i området. Den æstetik som Aalborg kommune
tidligere, gennem de sidste 60 år, med strenge krav om enhver bebyggelse eller ændring af husene, har
værnet om at bevare, således at det oprindelige landsbymiljø der udgør gammel Hasseris, og gør den til en
særlig bydel i Aalborg kommune, der ofte fremhæves i medier osv. er så fint bevaret. Den er fint bevaret,
på trods af, at der er en vækst med nye moderne huse RUNDT om bydelen (Hasseris Enge, hvor man har
sørget for at bevare en vis afstand og afgrænsning af landsbymiljøet med grønne kiler).
Udover at vi er meget ulykkelige over at et forslag om mere moderen byggeri midt i vores gamle bydel
overhovedet er på tale, undrer vi os også rigtig meget over det. Når vi undrer os er det af flere grunde. Vi
har selv måtte nedrive en faldefærdig del af vores stråtækte hus (en gammel svinestald) for at genopbygge
den. Det betød en del skriverier og besøg fra teknik og miljøforvaltningen i Aalborg kommune. Vi måtte
sende utrolig mange skitser osv. af det der egentlig fremstod som en kopi af det oprindelige, med få kvm.
Til forskel. Det samme har vi hørt, har gjort sig gældende for andre beboere i Gammel Hasseris, i
forbindelse med taghældning osv. osv. Det har vi egentligt blot sat pris på, for det var et udtryk for at værne
om landsbymiljøet, som vi alle skatter så højt.
Derfor var det med stor undren og beklagelse, at vi pludselig så et rigtig stort moderne byggeri midt i
Bygaden 27-31. Vi undrede os rigtig meget, og de omkringliggende beboere oplevede ikke at være blevet
hørt. Vi ved at entreprenøren også undrede sig over, hvordan det kunne lade sig gøre at få lov. Det er
kommet os for øre, at de ikke havde forventet at få godkendt en eneste af deres ansøgninger om byggeriet
i forhold til stil, højde osv. men fik alt godkendt, til trods for lokalplanen. Det skaber en vis mistro til
forvaltningens vurdering af konkrete sager, og hvor mange kroner og øre der er i spil, eller hvem der kender
hvem og har de rigtige kontakter. Vi ved ikke, hvordan det hænger sammen, men folk undres på det
kraftigste over, hvordan det har kunne lade sig gøre med de oplevelser de selv har haft med at opføre eller
revidere landsbyhusene i Gammel Hasseris. Nu står Bygaden 27-31 snart færdigbygget, og det er beboerne
i Gammel Hasseris enige om at være kede af. Det er derfor med oprigtig stor beklagelse, at vi nu har
modtaget et forslag til et lignende tiltag med hele 24 boliger i moderne stil.
Vi har derfor følgende ønsker og håb for den fremtidige bebyggelse






At vores grusvej til Bygaden ikke belastes af det nye byggeri eller beboerne. At den forbliver den
lille private vej som den er nu, og vi håber den kan blive lukket af mod den nye bebyggelse.
Færre boliger end 24.
Vi vil på det kraftigste anmode om, at der slet ikke bygges i den have, der hører til bygherren der
bor i nr. 44. (som i øvrigt selv påtænker at fraflytte når byggeriet er færdiggjort) Men at boligerne
udelukkende bliver bygget på den store tomme grund, der grænser direkte ud til Skelagervej og
Bygaden. På den måde vil I værne om Gammel Hasseris og alligevel tillade nybyggeri der, hvor de
sidste huse i Gammel Hasseris ligger, altså efter nr. 50. Som det ser ud nu, vil nr. 50 som er et
gammelt smukt hus, blive ødelagt med p plads lige der, hvor den gamle tilhørende staldbygning pt.
Ligger. Som forslaget er forelagt nu, vil det blive blandet fuldstændig sammen.
Såfremt der SKAL bygges i den gamle have i nr. 44, ønsker vi at den gamle lokalplans byggehøjde
på max 6.50 meter skal fastholdes, samt at husene skal følge lokalplanens stil. Indkikforhold og




tagflader skal overholde den oprindelige byggeskik for Bygaden. At der i den grad sørges for
bevaring af beplatningen.
Vi ønsker at der indkaldes til et åbent borgermøde med rådmanden og andre politikere.
Vi vil rigtig gerne invitere jer ud og byde jer på en kop kaffe, så I kan se, hvor fuldstændigt vanvittigt
det vil se ud at bygge moderne byggeri ind midt imellem landsbyhuse og bevaringsværdige huse.

Vi håber meget på jeres lydhørhed og vi vil rigtig gerne kontaktes af jer.

Venlig hilsen

Louise Brøndum 22440004
Mikkel Brøndum 40504250

Bygaden 48
9000 Aalborg

