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Danske Handicaporganisationer Aalborg
v/ formand Ulla Ringgren Nielsen
e-mail: ullaringgrennielsen@yahoo.dk
Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/aalborg
Facebook: DH Aalborg
27. maj 2014

Høringssvar
Revideret forslag til lokalplan 5-2-106 med miljørapport, Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov med tilhørende kommuneplantillæg 5.009
I Danske Handicaporganisationer (DH) har vi med interesse læst udkast til lokalplanen. Vi
har naturligvis fokuseret på, hvad planen indeholder af fordele og ulemper for de borgere
med handicap, som bor der og har deres liv der.
Vi ser med tilfredshed, at man vægter, at institutionsbyen som kulturarv bør bevares og
gøres tidssvarende. Det vil sige, at de gamle bevaringsværdige bygninger, hvor dele af
bygninger kan anvendes, kan udbygges med kulturelle formål. For eksempel museum,
vandrerhjem restaurant, Hospice, motionslokaler og så videre.
Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at man ikke genopbygger den store institution
igen. De sidste nybyggerier samt de nye AK tilbud må være nok. Se i øvrigt DH’s formand
Stig Landvads brev, som er vedlagt dette høringssvar vedrørende institutionsbyggeri.
Derimod kunne man forestille sig, at man oprettede flere "fristeder" eller alternative mødesteder, der eventuelt kunne drives som socialøkonomiske tilbud, (for eksempel boliger
til demente, restaurant, cafe og haveservice for byens borgere) til gavn for de borgere,
der bor der, samt byens borgere.
Til gengæld stiller vi os bekymrende over for delområde P, V og X, hvor man vil placere
Udslusningsafdelingen under Kriminalforsorgen, lige i "hjertet" af bostederne, hvor især
borgere med autisme og udviklingshæmmede altid trygt har kunnet færdes. For disse
borgere kan det betyde en større utryghed ved at færdes i et område, som de altid har
været trygge ved. Der findes også en målgruppe unge på Bøgen, som vil være udsat.
Vi anerkender, at Udslusningsafdelingen selvfølgelig er en positiv og nødvendig foranstaltning, men placeringen er ikke et godt sted, fordi der færdes meget sårbare mennesker.
Et Hospice, som også er omtalt, kunne derimod være perfekt beliggende her i rolige og
naturskønne omgivelser.
Vi ser med tilfredshed, at man har tænkt tilgængelighed ind både i inde- og udendørsarealer, så som terrænregulering.
Ved Kommunens overtagelse af Social og Sundhedsskolens bygninger, kunne man fore-

stille sig, at ubrugte lokaler kunne bruges af frivillige foreninger og så videre. Her er det
selvfølgelig også et krav at tilgængelighed indtænkes.
Med venlig hilsen og på vegne af DH Aalborg
Ulla Ringgren Nielsen
Formand

Birthe Hvolbæk
Næstformand
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Til DH’s afdelinger

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup, Danmark
Tlf.: +45 3675 1777
Fax: +45 3675 1403
dh@handicap.dk
www.handicap.dk

Taastrup, den 27. november 2013
Sag 10-2013-00817– Dok. 141380

Stop institutionsbyggeriet
Kære afdelinger
Jeg tager dette usædvanlige initiativ og henvender mig direkte til jer for at bede om jeres
støtte til at sige fra og bidrage til at forhindre, at der bygges og renoveres flere boliger, der i
deres funktion kommer til at minde om fortidens institutioner, som vi bestemt ikke har
ønske om at genindføre.
Jeg kan konstatere, at der bygges og ombygges meget til nogle af de mest sårbare grupper
blandt personer med handicap, de såkaldte midlertidige eller permanente boliger efter lov
om social service § 107 og § 108 eller ældre – og handicapegnede boliger efter
almenboliglovgivning.
Jeg mener, som udgangspunkt, at det er godt, at der bygges mange nye boliger til denne
gruppe blandt vores medlemsskare. Jeg mener imidlertid ikke, at det er ligegyldigt, hvad det
er for nogle boliger, der bygges, hvor disse boliger bygges, hvilke målgrupper de bygges
for, eller hvem der skal bo i disse boliger. Og mange af de boliger, der opføres eller
renoveres i disse år, har ikke de rette kvaliteter i forhold til vores ønsker og ambitioner.
Jeg tror, at det er vigtigt, at vi, som lokal afdeling i DH og medlem af det kommunale
handicapråd, siger fra, når kommunen ønsker at bygge eller renovere boliger, hvor der fx er
tale om:
-

-

Større bofællesskaber på samme eller nærtliggende matrikel, dvs. enkeltstående eller
ledelsesmæssigt sammenhængende bofællesskaber. Som udgangspunkt er det
holdningen i DH, at man ikke bygger mere end 10-12 boliger på samme matrikel.
Boliger med meget store fællesarealer, hvor det forudsættes, at beboerne skal
foretage mange dagligdags aktiviteter sammen.
En sammensætning af beboerne, der går på tværs af indbyrdes meget forskelligartede
beboere med meget forskellige funktionsnedsættelser. Det samme gælder, når der er

DH’s medlemsorganisationer: ADHD-foreningen • Astma-Allergi Danmark • Danmarks Bløderforening • Danmarks Psoriasis Forening • Dansk Blindesamfund • Danske Døvblindes
Fællesrepræsentation • Dansk Epilepsiforening • Dansk Fibromyalgi-Forening • Dansk Handicap Forbund • Dansk Landsforening for Laryngectomerede - Strubeløse • Danske Døves
Landsforbund • Diabetesforeningen • Foreningen af Stammere i Danmark • Gigtforeningen • Hjernesagen • Hjerneskadeforeningen • Høreforeningen • Landsforeningen Autisme
• Landsforeningen LEV • Landsforeningen Sind • Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose • LungePatient.dk • Muskelsvindfonden • Nyreforeningen • Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark • Osteoporoseforeningen • Parkinsonforeningen • PTU - Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede • Sammenslutningen af Unge Med
Handicap • Scleroseforeningen • Spastikerforeningen • Stomiforeningen COPA

-

tale om byggerier af boliger meget tæt ved, eller i direkte sammenhæng med, boliger
for ældre, fx plejehjem.
Boliger med en placering i et miljø uden mulighed for direkte adgang til de
faciliteter, som de enkelte byområder byder på, som fx forretninger, biografer og
cafeer.

Jeg mener, at så snart antallet af boliger på samme eller nærtliggende matrikel bliver for
højt, er der en meget stor risiko for, at der bliver tale om fortidens uønskede institutioner,
bl.a. fordi det hurtigt udvikler sig til i højere grad at være en arbejdsplads end et hjem, hvor
den enkelte selv kan bestemme over sin dagligdag.
Jeg mener også, at vi skal være opmærksomme på, at uanset støtten i, størrelsen af og
kvaliteten af den enkelte bolig, kan alle boliger blive oplevet som værende institutioner,
hvis de institutionelle rammer, fx ledelse og vagtplan, bliver snævre og dermed indskrænker
den enkeltes frihed.
Kulturen har også stor betydning for, hvorvidt der at tale om boliger frem for institutioner.
Det er ikke ligegyldigt, om unge og ældre bor sammen eller ej, fordi det er ikke ligegyldigt,
om der er tale om et miljø for unge eller ældre.
Jeg er overbevist om, at de fleste medlemmer af kommunalbestyrelserne og de ansatte i
kommunerne har en positiv tilgang til de mest sårbare grupper blandt baglandet i DH, men
engang imellem (for ofte) træffes der, trods den positive tilgang, de forkerte beslutninger,
når det gælder nybyggeri og renovering af boliger til personer med handicap.
Jeg håber meget, at denne henvendelse vil blive modtaget i en positiv ånd. Målet med min
henvendelse er at sikre fremtidige boliger til de mest sårbare grupper, der bringer dem
tættere på at blive inkluderet i lokalsamfundet og får mulighed for at træffe deres egne valg i
forhold til, hvordan dagligdagen kan og bør leves.
På forhånd tak.
Venlig hilsen

Stig Langvad
Formand
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Til:
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Dato:
Vedhæftede filer:

Liza Winther
Liza Winther
Indsigelse mod Revideret lokalplanforslag 5-2-106 - Stier mv. i delområde Æ
26. juni 2014 13:00:02
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Fra: Lars Funch Teglgaard
Sendt: 10. juni 2014 09:14
Til: 'inbo@inbo.as'
Cc: Flemming Helsing; Gitte Fogedgaard
Emne: SV: Indsigelse mod Revideret lokalplanforslag 5-2-106 - Stier mv. i delområde Æ

Til Peter Larsen
Industrigårdens Boliginvest
Hermed bekræftes, at vi har modtaget din mail af 6. juni 2014 med indsigelse til lokalplan 5-2-106.
Indsigelsen vil blive behandlet af Aalborg Byråd efter indsigelsesperiodens udløb d. 25. juni 2014.
I mailen henviser du til et manglende svar på din skriftlige forespørgsel af 22. maj 2014, hvor du bl.a.
skriver, at pdf-en på kommunens hjemmeside havde været smadret i 10 dage, at du ønskede en
papirudgave af lokalplanen fremsendt og at du syntes, at kommunen på denne baggrund skulle ændre
indsigelsesfristen. Vi besvarede din mail samme dag (22. maj) med følgende ordlyd:
Vi har checket den nævnte pdf-fil – og har endvidere selv brugt den direkte fra nettet for få dage siden –
der er tilsyneladende ikke noget galt. Her er, for god ordens skyld, det direkte link til hjemmesiden:
http://www.aalborgkommune.dk/Om_kommunen/Byplanlaegning/Lokalplaner/Sider/InstitutionsomraadetHammer-Bakker-Vodskov.aspx

Vi har tidligere (1. maj) sendt planforslagene i trykte eksemplarer til Industrigårdens Boliginvest A/S, men
jeg sørger for, at du får planforslagene tilsendt til adressen Bygaden 44 i dag.
Med hensyn til din telefoniske forespørgsel om stier gennem delområde Æ hører du fra os inden
weekenden.

Din telefoniske henvendelse (som nævnt ovenfor) fandt sted d. 20 maj og drejede sig om bl.a. stiforløb i
delområde Æ. Vi besvarede disse spørgsmål d. 22 maj. Svaret blev sendt til Peter@inbo.as, og jeg
gentager det for god ordens skyld her:
Du har pr. telefon d. 20. maj spurgt, hvordan kommunen vil sikre offentlighedens adgangen via de
asfaltveje / grusveje / skovveje / stier, som er vist på kortene i lokalplanforslaget side 94 under
delområde Æ ”Avlsgården”. Du fremførte bl.a., at det i givet fald må ske ved ekspropriation, da stierne /
skovvejene ligger på privat ejendom.
De viste asfaltveje / grusveje / skovveje / stier er fra kommunens grundkort. Der er ikke tale om, at
lokalplanen skal sikre offentligheden adgang via fx gårdspladsen. De forbindelser, der er – og fortsat
ønskes opretholdt – er:
-

Fra Skeldalsvej og vestpå langs delområde Æ’s sydlige afgrænsning (eksisterende asfaltvej / grusvej).
Denne sti har forbindelse til vejen Gennem Bakkerne og Østerbæk.
Fra Skeldalsvej og østpå lang delområdes Æ’s sydlige afgrænsning, nordpå via alléen langs P-pladsen og
videre østpå (eksisterende grusveje). Denne sti har forbindelse til Storemosevej.

Ovennævnte eksisterende asfaltveje / grusveje / skovveje / stier er omfattet af Naturbeskyttelsesloven,
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jf. lovens § 26 og § 26 a, og kan ikke nedlægges uden kommunens tilladelse.

Jeg har vedhæftet en pdf-fil, der viser, hvordan oversigtskortet side 94 (samt lokalplanens Bilag 2),
justeres, for at undgå misforståelser for så vidt angår forbindelsen til gårdspladsen mv.

Med venlig hilsen
Lars Teglgaard, arkitekt
By- & Landskabsforvaltningen
TLF: 9931 2227
MAIL: Lars.Teglgaard@aalborg.dk

Aalborg Kommune
By- og
Landskabsforvaltningen
Team Lokalplan, BLF
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 99312000
www.aalborgkommune.dk

Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med mindre
det sker som sikker kommunikation - f.eks. med Digital Post. På www.aalborgkommune.dk/post kan du læse om Digital
Post.

Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Sendt: 10. juni 2014 08:38
Til: Lars Funch Teglgaard; Liza Winther
Emne: VS: Indsigelse mod Revideret lokalplanforslag 5-2-106 - Stier mv. i delområde Æ

Fra: Peter Larsen [mailto:peter@inbo.as]
Sendt: 6. juni 2014 11:56
Til: Lars Funch Teglgaard; Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Cc: inbo@inbo.as
Emne: Indsigelse mod Revideret lokalplanforslag 5-2-106 - Stier mv. i delområde Æ

Aalborg kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Som ejer af ejendommen Skeldalsvej 17-21, 9310 Vodskov, som er omfattet af ovennævnte
lokalplanforslag, har jeg fremsendt en skriftlig forespørgsel dateret 22. maj 2014, hvilken ikke d.d. er
blevet besvaret, hvilket vi tager som udtryk for, at De hverken kan og vil.
Derfor skal vi i henhold til Planloven gøre indsigelse mod Lokalplanforslaget for delområde Æ i
lokalplanforslag 5-2-106 i sin helhed, da bestemmelserne ikke er i tråd med lokalplanens formål, som er
at fordele områdets forvaltning mellem Aalborg Kommune og Fredningsnævnet, begrundet i, at Aalborg

Kommune fik afslag på at bebygge på fredede områder.
Specielt gøres indsigelse mod 5.Æ , 6.Æ og 7.Æ, hvilke bestemmelser er i strid med Planloven §15 stk.5,
som er citeret nedenfor.
Stk. 5. Uden for landsbyer kan en lokalplan for landzonearealer, der fastlægges til jordbrugsmæssig anvendelse, ikke
indeholde bestemmelser efter stk. 2, nr. 3, 6, 8 eller 9.
3) ejendommes størrelse og afgrænsning,
6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres,
8) anvendelse af de enkelte bygninger,
9) udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder om terrænregulering, hegnsforhold,
bevaring af beplantning og beplantningsforhold i øvrigt, herunder beplantningens tilladte højde, samt belysning af veje
og andre færdselsarealer,

Herudover gøres der indsigelse mod Pkt 8.Æ 1. afsnit
Der skal sikres sti / skovvej, som vist i princippet på Bilag 2 og luftfoto
s. 94.

Alle veje og stier på det viste bilag på denne ejendom er private arbejdsveje, som ikke er
gennemgående, men udelukkende anvendes i forbindelse med drift af ejendommen. De er ikke omfattet
af Naturbeskyttelsesloven, jf. lovens § 26 og § 26 a, da de ikke ligger i det åbne land, og de kan derfor
nedlægges alene efter ejerens beslutning.
Det ligger jo ikke i Lokalplanens formål, at skaffe almenheden adgang til private ejendomme, så alene
derfor er bestemmelsen ikke lovlig. Herudover, bliver der kørt med farlige maskiner og da vejene er
private, er der ikke krav til hverken førerbevis og registrerede køretøjer, hvilket betyder, at hvis der er
uvedkommende færdsel på arbejdsvejene, er de ikke dækket af en forsikring.
Den frie fladefærdsel kan foregå på alle de offentlig ejede arealer, hvilket udgør 96% af området.
Hvis man vil fastholde pkt. 8.Æ skal formålet med Lokalplanen redigeres, og Kommunen skal
ekspropriere de private veje, og dermed også påtage sig vedligeholdelsesforpligtigelsen på disse.
De bedes venligst bekræfte rettidig modtagelse af indsigelsen på mail inbo@inbo.as

Med venlig hilsen / Kindly Regards
Industrigaardens Boliginvest A/S
Peter Larsen
Adm. Direktør /CEO

INDUSTRIGAARDENS BOLIGINVEST A/S
BOULEVARDEN 30, 1. MF
9000 AALBORG
CVR.: 25 09 91 84
TLF.: +45 70 27 33 03
WWW.INBO.AS

Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG - www.avg.com
Version: 2014.0.4570 / Virusdatabase: 3955/7618 - Udgivelsesdato: 03-06-2014
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Liza Winther
Liza Winther
VS: Din mail af 10/6-2014
26. juni 2014 13:01:50
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Fra: Lars Funch Teglgaard
Sendt: 12. juni 2014 11:02
Til: 'Peter Larsen'
Cc: Gitte Fogedgaard; Flemming Helsing; Peter Pedersen
Emne: SV: Din mail af 10/6-2014

Til Industrigaardens Boliginvest A/S
Att. Direktør Peter Larsen
Hermed bekræftes modtagelsen af din mail af 11. juni 2014. Den medtages som
indsigelse til lokalplanen 5-2-106, og vil blive behandlet af Byrådet i forbindelse med
lokalplanens endelige behandling, der forventes at finde sted i august 2014.
Med venlig hilsen
Lars Teglgaard, arkitekt
By- & Landskabsforvaltningen
TLF: 9931 2227
MAIL: Lars.Teglgaard@aalborg.dk

Aalborg Kommune
By- og
Landskabsforvaltningen
Team Lokalplan, BLF
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 99312000
www.aalborgkommune.dk

Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med mindre
det sker som sikker kommunikation - f.eks. med Digital Post. På www.aalborgkommune.dk/post kan du læse om Digital
Post.

Fra: Peter Larsen [mailto:peter@inbo.as]
Sendt: 11. juni 2014 09:25
Til: Lars Funch Teglgaard
Cc: inbo@inbo.as
Emne: Din mail af 10/6-2014

Til Lars Funch Teilgaard
Aalborg Kommune
Du skriver i din mail af 10/6-14, at du har svaret på mine forespørgsler, hvilket ikke er

korrekt.
Nedenfor er kopi (fremhævet med gult)af den ikke besvarede mail fra 22/6-2014
fremsendt herfra 18.04
Til Lars Funch Teilgård
Aalborg Kommune
Tak for din mail af d.d.
Jeg synes ikke at have fået svar på mine spørgsmål.
Hvis Aalborg kommune mener, at de private indkørsler og interne arbejdsveje til vores
landbrugsejendom er omfattet af Naturbeskyttelseslovens & 26 og 26A, som omfatter veje og
stier i det åbne land, er der jo ingen grund til at sikre noget i en lokalplan. Hvis der havde været
nogle private fællesveje eller private fællesstier, er det en anden sag.
Der er ikke nogen af de berørte veje og stier, som er gennemgående, og disse kan efter ejerens
forgodtbefindende fjernes eller omlægges uden at spørge kommunalbestyrelsen.
Da der i fredningen heller ikke er fri fladefærdsel på vores ejendom, har det jo ingen mening at
prøve at sikre en adgang til ingenting.
Derfor skal jeg endnu engang forespørge, hvorvidt Aalborg Kommune vil ekspropriere for at

sikre 1. afsnit i pkt. 8 Æ i lokalforslaget, da det vil være den eneste måde I kan sikre
denne adgang. Det er sgu da mærkeligt, at "planlæggere" skal sikre offentlig adgang til
private grunde, når der er tusindvis af ha frit tilgængeligt areal rundt omkring, hvor der
er fri fladefærdsel. Det har vist mere med politisk ståsted end saglig og omhyggelig
planlægning.(Læs socialisme).
Jeg kan love dig, at du og dine trosfæller, ikke så længe jeg trækker vejret, får adgang
på min matrikel, med mindre I betaler.
Nu vi er i gang med at kloge i lovtekster, så har jeg bemærket, at lokalplanforslaget for
så vidt angår Delområde Æ er i strid med Planlovens § 15 stk. 5. Jeg går ud fra, at
lokalplanforslaget bliver tilrettet på de punkter, det strider mod planloven.
Med venlig hilsen
Peter Larsen
Adm. direktør
INBO A/S

Med venlig hilsen / Kindly Regards
Industrigaardens Boliginvest A/S

Peter Larsen
Adm. Direktør /CEO

INDUSTRIGAARDENS BOLIGINVEST A/S
BOULEVARDEN 30, 1. MF
9000 AALBORG
CVR.: 25 09 91 84
TLF.: +45 70 27 33 03
WWW.INBO.AS

Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG - www.avg.com
Version: 2014.0.4570 / Virusdatabase: 3955/7618 - Udgivelsesdato: 03-06-2014
Intern Virusdatabase er ikke opdateret.
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By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigborg Brygge 5
9400 Nørresundby
plan.byg@aalborg.dk

Vodskov, den 24. juni 2014

Indsigelse til
Revideret forslag til kommuneplantillæg 5.009 og lokalplanforslag 5-2-106 med miljørapport Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov

Jeg ønsker hermed at gøre indsigelse imod, at Aalborg Byråd vedtager forslag til Kommuneplantillæg
5.009 og Lokalplanforslag 5-2-106 med Miljøvurdering.
Jeg synes følgende vigtige forhold, som ikke er beskrevet i forslagene og miljøvurderingen, bør indgå i
byrådets overvejelser i forhold til forslaget om at placere en af kriminalforsorgens pensioner i
området:
•

Trygheden ved at færdes i området - for dem der bor i og bruger bygningerne og
området/bakkerne

•

Omfanget af kriminalitet i lokalområdet

•

Antallet af borgere fra nær og fjern, der bruger bakkerne til at gå tur/cykle m.v. i, og

•

De historiske/kulturelle meget tætte bånd der er mellem de eksisterende institutioner og
Vodskov by.

Med venlig hilsen
Kirsten Elkjær Schrøder
Tidselbakken 3
9310 Vodskov
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Kreds Nordjylland. Kontakttelefon 30 25 92 10. www.autismenord.dk

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Indsigelse mod lokalplan 5-2-106
Som repræsentanter for beboere, brugere og deres pårørende inden for området med
Autismespektrumforstyrrelser vil vi indgive en indsigelse mod lokalplan 5-2-106
Hammer Bakker har gennem mange år huset mange syge mennesker af forskellig karakter. De har levet
trygt og godt, når man ser bort fra de frygtelige historier om indespærringer og fastgørelser som var
normale for efterhånden mange år siden.
Beboerne har kunnet færdes sikkert og i mange tilfælde alene rundt i området. Borgerne i Vodskov og
besøgende i Hammer Bakker har betragtet dem som ligeværdige mennesker alt i alt en rigtig win-win
situation.
Vi i Landsforeningen Autisme kender selvfølgelig bedst de forhold som gælder for vore pårørende med
Autismespektrum forstyrrelser bedst.
De institutioner der er i Hammer Bakker for vores område er institutioner fra børnehave til grav bruger alle
Hammer Bakker til aktiviteter. Nogle af beboerne har endda lært at gå selvstændige ture i området, det kan
de kun fordi at de, pårørende og personalet er tryg ved det.
Personer med autismespektrum forstyrrelser er meget afhængig af struktur og genkendelighed, ro og
forudsigelighed. Når noget af dette svigter, kommer der nemt frustrationer. Andre kendetegn er mangel på
sans for social omgang, mangel på de sociale færdigheder og lav forståelse på hvad der rigtigt og forkert
(for stor tillid til at hvad andre gør, er rigtigt)
Midt i denne oase for handicappede mennesker overvejer Aalborg Kommune så at sælge bygninger lige
midt i området til en udslusningsinstitution for kriminelle. Der er selvfølgelig forskel på kriminelle. Hvis det
udelukkende var personer der var dømt for småkriminalitet var bekymringen måske ikke så stor, men hvis
det er volds og narkodømte stille situationen sig meget anderledes.
Bange af brugerne er meget tillidsfulde og vil tage mod noget spiseligt fra fremmede hvad enten det er
noget slik, en pille eller det der er værre, det giver selvfølgelig anledning til stor bekymring.
Andre af eleverne vil efterligne andres gøren og laden uden at vide om det er rigtigt eller forkert.
De er altså meget let påvirkelige for andre.
Alle de mange pårørende der er glade for de tilbud der ligger i Hammer Bakker er selvfølgelig bekymrede
for fremtiden i det område der fungerer så godt. Hammer Bakker og byerne omkring har altid båret deres
byrde, udvist stor tolerance og har båret deres del af samfundets byrde uden problemer.
Mener i virkelig at dette skal sættes i fare for at få nogle penge i kommunekassen, for salg af nogle
bygninger der bliver brugt og kan bruges til mange andre bedre formål.
Det er jeres ansvar.
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Med venlig hilsen
Landsforeningen Autisme
Kredsforening Nordjylland
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formand
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