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Charlotte Zeth Andersen
Butikker ved Gugvej, udvidelse af bydelscenter

1. Bemærkning

Hej.
Jeg har lige modtaget brev vedr. ovennævnte. Er der nogle ideer der allerede er på tegnebrættet? Kan jeg
evt. se en plan over hvad man kunne tænke sig? Synes ikke jeg kan finde noget på hjemmesiden.
Det lyder umiddelbart som en fin ide. Jeg ved ikke lige hvilke forretninger der "mangler" og som kan gå
rundt her i Gug, men det har jo givet mere liv til området at der er flere forretninger nu, end der var for 15 år
siden.
Det er bare vigtigt at tilgodese trafikforholdene, og tage hensyn til bl.a. Kørestolsbrugere og el scootere, så
de også kan komme rundt i området
Glæder mig til at se mere.
Med venlig hilsen
Anette Arlington, Klinik for Fodterapi
Gugvej 176
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Charlotte Zeth Andersen
Gug Byudvikling.

2. Bemærkning

Kære Charlotte,
Gug har en fantastik placering for indkøb i hverdagen: Ca. 3km til City Syd og Ca. 4km. til Aalborg Centrum 2 centrale
områder, hvor der findes alt
" Hvad Hjertet kan begære "
Samtig findes der i Gug: En Super Spar m/ postkontor - Kiwi - begge beliggende ved Kirken - i gamle dage var det
kroen der lå ved Kirken forsætter vi på Gugvej er der Rema 1000 - Aldi og Netto. Alle med næsten døgnåben !
Der er en bagerforretning - blomsterforretning - Arbejdernes Landsbank - flere frisør saloner - solcenter - pizzaria lægecenter - børnelægecenter
- 2 servicestationer - Q 8 & Shell samt en modebutik.
DET DÆKKER VIST ETHVERT BEHOV FOR BORGERNE I GUG !
Det der eventuelt mangler er et GRØNT område med bænke, hvor " travle borgere " kan sidde og slappe af efter at
have foretaget diverse store indkøb m.m.,fra alle de velassortede forretninger, der findes indenfor en radius på ca.
1km.
Konklusion: Der mangler INGEN FORETNINGER i GUG.
Venlig hilsen,
Jørn V. Lange
Bavnevangen 20
Tlf. 98140525.
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Gug Borgerforening

3. Bemærkning

Th. Staunings Vej 7, Gug
9210 Aalborg SØ.
schnoor@gvdnet.dk
30. december 2013

Teknik- og Miljøforvaltningen
Plan & Byg
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby

Vedr.: Butikker ved Gugvej.
Aalborg Kommune meddeler ved skrivelse af 22. november 2013, at kommunen ønsker at påbegynde en planlægning for en udvidelse af det eksisterende bydelscenter langs Gugvej, omfattende strækningen fra Landlystvej og til det eksisterende butiksområde.
Visionen bør efter Gug Borgerforenings opfattelse være et bydelscenter, som kan betjene borgerne i Gug med samtlige de dagligvarer beboerne har behov for og dermed minimere indkøbstid og transportafstand for den enkelte borger.
Gug Borgerforening kan derfor meget anbefale, at bydelcenteret langs Gugvej styrkes og suppleres med andre indkøbsmuligheder. Foreningen skal samtidig foreslå, at der ved udformningen af området i højere grad lægges vægt på en sammenhæng og kvalitet af det offentlige rum
omkring indkøbsmulighederne. For eksempel finder vi det uheldigt, når butikker i det eksisterende center er etableret med større tillukkede facader mod det offentlige rum, som det f.eks. er
sket ved Aldi.
Det er en forudsætning for et attraktivt bydelscenter, at de fysiske rammer virker tiltalende,
samt at der er mulighed for andre aktiviteter end blot køb af dagligvarer.
Det er endvidere vigtigt, at til- og frakørsel til parkeringspladserne langs strækningen kan ske
på en hensynsfuld og trafiksikker måde for samtlige arter af trafik.
Det er en væsentlig forudsætning for et godt bydelscenter langs Gugvej, at hastigheden for
den kørende trafik nedsættes væsentligt, f.eks. til 30 km i timen, på strækningen fra motorvejsbroen og frem til Indkildevej, samt at til- og frakørsel med varer til den enkelte butik kan
ske på en trafiksikker måde, det vil sige udenfor hovedfærdselsåren.
Gug Borgerforeningen skal i øvrigt igen gøre opmærksom på, at bydelen mangler et ”Kulturhus”. Borgerforeningen arbejder fortsat for en placering af et Forenings- og Kulturhus på den
til formålet udlagte og kommunalt ejede grund ved Vissevej.
Med venlig hilsen

Bruno Schnoor
Formand

