1. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
22. august 2017 14:28:05

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 22-08-2017 14:28:00
Name: Thomas Rytter
Address: Tambosundvej 63 1 tv
Postnr: 9220
By: Aalborg øst
Tlf: 28942511   
Email: Thomas-r@live.dk
Emne: Vesterkæret
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hej Aalborg kommune.
Vi synes som kolonihaveejere i Vesterkæret at det er rigtig ærgeligt hvis der bliver bygget i flere etagers højde
lige ved siden af os..
Vi har i kolonihaveforeningerne en regel om maks højde på vores huse, med det formål at der ikke skal blive
"plantet" store bygninger som ikke passer ind i området.
Vi synes dette tiltag ville være utroligt synd for et ellers fremragende kolonihaveområde. Det vil helt klart være
med at ødelægge området af, hvilket er meget Ærgeligt..

ID: 427
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

2. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
22. august 2017 16:42:29

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 22-08-2017 16:42:00
Name: Kasper
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: kasperkamik@hotmail.com
Emne: Etagebyggeri er ikke ønsket
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det går ud over privatlivet i kolonihaverne, når der bygges i etager. Der vil være udsigt ned i haverne. Det vil
også skæmme udsigten med et etagebyggeri. Derudover vil det øge mængden af trafikstøj i området. Vi skal
bevare den oase med ro, privatliv og udsigt til himlen, der ikke er i en lejlighed i byen.

ID: 428
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

3. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
27. august 2017 12:09:31

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 27-08-2017 12:09:00
Name: Tina Liv Laurvig Jespersen
Address: Årestrupsvej, 6 sttv
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 28304431   
Email: tinajespersen@hotmail.com
Emne: Vesterkæret/Indsigelse imod planforeslaget
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kolonihaveområdet ved Annebergvej er et unikt område og dem er der efterhånden ikke mange tilbage af. Et
etagebyggeri vil på alle mulige måder skæmme alt det unikke og smukke stykke kultur herude! Jeg er på alle
mulige områder imod et etagebyggeri. Jeg håber af hele mit hjerte, som kolonihaveejer i Vesterkæret, at min
indsigelse bliver hørt og taget til efterretning!

ID: 430
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

4. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
28. september 2017 13:40:01

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 28-09-2017 13:40:00
Name: Nanna Schmidt
Address: Sømosevej 17
Postnr: 9610
By: Nørager
Tlf: 25656065   
Email: schmidt-nanna@hotmail.com
Emne: Indsigelse mod lokalplan
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kære Aalborg Kommune
Som beboer i Vesterkæret Kolonihaveforening kan man kun ærgre sig over den nye lokalplan for naboområdet.
Vores kolonihave ligger klods op ad skellet til område A og ligger blot ét hus fra skellet til område B. Jeg vil
derfor vove at påstå, at bliver vi bliver voldsomt påvirket af det nye byggeri. Her må det bestemt ikke forstås, at
vi har noget imod at få naboer - for det er absolut ikke tilfældet. Grunden til jeg skriver den indsigelse, går på
nogle andre ting:
1. Ifølge lokalplanen ønsker I at åbne op ind til de stier, der anvendes i haveforeningen. Dette er ikke ønskeligt.
Den vej, vores kolonihave ligger på, er i dag en blind vej, hvilket betyder, den er meget lidt trafikkeret. Hvis
lokalplanen godkendes, vil der blive åbnet en sti direkte ind til vores kolonihave (se vedhæftet skitse). Ikke nok
med, vi ligger tæt på det store byggeri, så skal vores privatliv også forstyrres af forbigående, interesserede
naboer på deres vanlige aftentur. Pænt, nej tak. Hvis byggeriet godkendes er det et ønske, at der ikke åbnes nye
indgange til haveforeningen.
2. I haveforeningen har vi strenge regler i forhold til bebyggelse og afskærmning for netop at værne om vores
privatliv. Det betyder eksempelvis, at ingen må bygge over fire meter, og har man (eksempelvis fra hems)
udsyn til naboens have, så er man nødsaget til at afskærme. Ifølge lokalplanen skal der (få meter fra vores hus,
vel og mærke) bygges en etageejendom (område B) i 12 meters højde. OG ikke nok med det, så er grunden
hvorpå den 12 meter høje bygning forventes bygget hævet omtrent 2 meter over den grund, hvorpå vores
kolonihave er bygget. Vi taler derfor om et byggeri, der vil rage op i 14 meter. Hvis lokalplanen godkendes,
betyder det derfor, at vores nye naboer har udsyn til hele vores have. Slut med at slikke sol uden tøj på, ordne
bede i bar røv, og tisse nøgen i haven (for min kærestes vedkommende udelukkende - jeg står ikke op og tisser).
Det er bestemt ikke ønskværdigt, at vi mister vores privatliv, hvilket jo er grunden til, vi har en kolonihave i
første omgang. Hvis byggeriet alligevel godkendes er det et ønske, at der ikke bygges i 12 meters højde, men at
man tager det omkringliggende miljø i betragtning og nøjes med at bygge i 6-8 meters højde. Ligeledes er det
et ønske, at man fjerner det øverste lag jord, således grunden kommer ned i samme højde, som haveforeningens.
Derudover er der nogle andre ting, som vi vil være meget kede af at miste:
Vores aftensol:
Med det høje byggeri (område B), så forsvinder vores aftensol (sammen med privatlivet).
Vores stjerneklare aftener:
Disse forsvinder sammen med den belysning, der vil komme fra de mange nye naboer, deres parkeringspladser,

deres gadebelysning m.m.
Roen:
Den dejlige ro vi har i området forsvinder med de mange boliger, I planlægger at bygge. I
kolonihavenforeningen har vi jo ligeledes regler, der omhandler, hvornår vi må larme - herunder, klippe hæk,
slå græs m.m. Nu skal vi vænne os til konstante støjgener fra de mange naboer, der altså ikke skal efterleve de
støj-regler, vi har i haverne.
Sidst men ikke mindst så vil værdien af vores kolonihave falde (jf. alt det ovenstående). Jeg går ikke ud fra
Aalborg Kommune kompenserer os for den værdi, huset vil falde? Nej, det tænker jeg nok.
Jeg ønsker altså ikke, den nye lokalplan for området godkendes.
Hvis den alligevel tænkes gennemført, så bør den ændres radikalt, så den i langt højere grad tager højde for det
omliggende miljø.
Dét er mit ønske.
Tak.
Mvh.
Nanna

ID: 466
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

5. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
28. september 2017 15:06:49

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 28-09-2017 15:07:00
Name: Frank Reberholt
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: frank@reberholt.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg vil hermed protestere mod det planlagte byggeri.
Byggeriet overstiger de 4 meter i højde, som vi max må bygge i kolonihaverne, for at bevare privatlivets fred.
Vi er ikke interesseret i at folk fra bebyggelsen, kan kigge ned i vores haver fra vinduer og altaner.
Samtidigt er vi bekymrede for den lysforurening der kommer fra den planlagte belysning.
Derudover vil jeg protestere mod de planlagte stier mellem haveselskaberne. Jeg har ikke kunnet få en hæk til at
gro, så der er ordentligt lukket ind til min have fra bæltet med træer. Der vil derfor være “åbent hus” fra stien
og ind i haven. Det vil være en invitation til tyve mm. at trænge ind, fra en som jeg kan forstå, mørk sti.
Derforuden er jeg bekymret for, om der kan dispenseres fra den planlagte højde og benyttelses område, så der
pludseligt er helt andre problemstillinger der kunne vedrøre os.
Mvh.
Frank Reberholt

ID: 468
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

6. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
3. oktober 2017 13:58:20

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 03-10-2017 13:58:00
Name: Camilla Okkels
Address: Toldbodgade 31 2.th
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 28986278   
Email: camillaokkels@me.com
Emne: Indsigelse mod lokalplan 3-4-104
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kære Byråd
Jeg er vokset op i Aalborg Vestby, har tilbragt mine somre i friluftsbadet og i mine bedsteforældres kolonihave i
samme bydel. Jeg er i dag selv ejer af en kolihave i Vesterkæret. Foreningslivet i kolonihaveforeninger landet
over stortrives i disse år, det er attraktivt at holde have, dyrke egne grønsager og have frirum fra byen. Det er et
foreningsliv vi kan være stolte af i DK. Allerede i dag er det ganske besværligt at få mulighed for at erhverve
sig en have i Aalborg Vestby. Det kan der være mange årsager til, men for mit vedkommende kan jeg
fremhæve, at bydelens mange gode uderum tilføjer charme og særlighed. Her tænker jeg på travbanen, det nye
friluftsbad, de grønne arealer til hundeluftning, camping mm. Området er rekreativt.
Hvorfor konvertere dette område til byzone? Det er jo netop et område med plads til at være, opleve og nyde fri
af etagebyggeri og helårsbeboelse, og trafikken behøver I virkelig ikke addere på.
Det er allerede grænsende til umuligt at finde en p-plads på en varm sommerdag. Vær dog lidt modige. Udlæg
grundene til ekstra kolonihaver, måske ekstra p-pladser til området mange gode muligheder. Hvorfor skal alle
tomme pletter udlægges til lejeboliger? Når først disse sidste rekreative områder er konverteret til byzoner,
kommer de aldrig tilbage.
Jeg har stor respekt for ønsket om flere lejeboliger i Aalborg kommune, men byg dem der, hvor etagebyggerier
allerede er. Byg dem hvor der er p-forhold til alle disse nye beboere.
En institution med aflastningspladser? Hvorfor skal den ind i centrum. Det er mennesker, der oftest kommer
direkte fra hospitalet, inden de er velfungerende til eget hjem igen eller plejehjem. Må jeg foreslå en placering
nær det nye hospital?
For mig betyder denne omlægning af zonefordeling en direkte indgriben i mit liv som kolonihaveejer i
Vesterkæret. Trafikken forøges, der kommer lys og støjforurening, mit lille hus taber utvivlsomt noget af sin
værdi, men jeg må også stille mig undrende overfor, hvordan man som kommune kan tale for etagebyggeri med
udsigt ned i områdets haver, det taget i betragtning, at disse haver ligger ubeboede i vinterhalvåret. Med andre
ord udsigt til hvor der er frit lejde til at "gå ind" vinteren over. Denne problematik er allerede kendt.
Aalborgs borgmester har udtalt, at Fjordbyen er fantastisk! Det formoder jeg, han stadig mener. Det er
kolonihaveområderne på Annebergvej også. En perle i Aalborg, mit ønske er, at I jager byggegrunde andre
steder i kommunen, hvor en placering både ville passe bedre ind rent æstetisk, men i særdeleshed for områdets
forsatte bestående i nuværende form.
Venligst
Camilla Okkels

ID: 474
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

7. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
4. oktober 2017 14:36:48

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 04-10-2017 14:37:00
Name: Christina Libergren
Address: Islandsgade 14, 1. Tv
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:            
Email: Chlibergren@hotmail.com
Emne: Indsigelse imod lokalplan
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hej Aalborg kommune.
Utrolig ærgelig over planforslag v. Annebergvej/kolonihaverne. Dette forslag stemmer overhovedet ikke
overens med de øvrige omgivelser og kan kun få triste konsekvenser for de omkringliggende haver, for ikke at
tale om hele området.
Vi have-"ejere"/-lejere har været så heldige at erhverve os, hver især en lille plet i en grøn oase. Et frirum, hvor
man kan trække sig tilbage fra byen, med højt til himlen og uden "nabokiggeri" fra omkringliggende bygninger.
Dette må simpelthen bestå. .

ID: 475
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

8. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
5. oktober 2017 13:35:54

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 05-10-2017 13:36:00
Name: Aase Feveile
Address: Ågade 1
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 20753211   
Email: afeveile@gmail.com
Emne: Bebyggelse på Grund der støder op til Haveselskabet Vesterkær
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kære Aalborg Kommune.
Jeg er forfærdet over at kommunen ønsker at bebygge så tæt på vores vidunderlige kolonihaver! Det vil få
STORE konsekvenser og forandringer for os alle i Haveselskabet Vesterkær. Jeg har deltaget i møde med en
person fra kommunen - han kunne naturligvis ikke svare på alle spørgsmål, ligesom han heller ikke ville tage
imod vore indsigelser/bekymringer. Derfor dette skriv: Som sagt vil det have store konsekvenser for hele
kolonihave livet for os alle - vi ønsker under ingen omstændigheder en ekstra indgang til vores sommer paradis,
vi ønsker ikke at have gadebelysning som vil lyse direkte ind over kolonihave området, vi er alle bekymrede for
afstanden af bebyggelse til vore huse ligesom højden på byggeri visse steder vil være 12 meter....hvordan kan i
gøre det, vi der har huse i kolonihaven må HØJST bygge i 4 meters højde, hvilket er et krav fra Aalborg
Kommune - vi hører at i påtænker at lave altaner på byggeriet, hvilket vil betyde, at beboere kan sidde og kigge
direkte ned i vores haver!!! At have en kolonihave, hvor vi kun må bo i sommerhalvåret, betyder et fantastisk
åndehul, når man bor i lejlighed i byen - der er regler for brug af maskiner og andet - alt baseret på, at vi 208
haver "generer" hinanden så lidt som muligt. Kære Aalborg Kommune, spørg vores Borgmester Thomas om
hvor glad han var for at have en kolonihave i vores selskab - endda af 2 gange !!! Jeg har haft min have i 15 år,
det har en fantastisk stor kvalitet for mig og ikke mindst nu hvor jeg er pensionist og kan bruge al den tid der
jeg vil. Jeg beder jer så inderligt om at tænke med hjertet på os i Vesterkær - LAD DEN BYGGEGRUND
BLIVE TIL KOLONIHAVER, DER ER STOR/KÆMPE FORESPØRGSEL PÅ AT FÅ SÅDAN ET
ÅNDEHUL!! De bedste tanker og ønsker fra Aase Feveile

ID: 477
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

9. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
7. oktober 2017 12:08:53

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 07-10-2017 12:09:00
Name: Joan Lunøe
Address: Rantzausgade 11 I th
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 29293034   
Email: joanl@stofanet.dk
Emne: Indsigelse til lokalplan 3-4-104
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi er skuffede over byrådet
Hvordan kan I finde på, at lave boliger og institutioner op til 12 meters højde, som på tre sider er omgivet af
kolonihaver? I kolonihaverne har vi regler der sikrer ro og ingen maskiner i weekender og ro efter kl. 22, lidt
som på campingpladser.
I lokalplanen (3-4-104) vedrørende en grund på Annebergvej udfør Vestre Kærvej ser det ud til, at boligerne får
altaner mod syd, altså direkte kig ned i vore haver, og muligvis mere larm, end vi er vant til, fra udelivet på
altanerne.
Med oplyste boliger i 12 meters højde og formentlig også gadelys vil jeg mene, at vi i kolonihaverne formentlig
bliver udsat for krænkelse af privatlivets fred samt støj- og lysforurening.
Herlighedsværdien af min kolonihave er faldet væsentligt. Min have kan nu ses fra Annebergvej, og jeg har
ikke længere sammen ro/stilhed i min have.
Lav flere kolonihavegrunde i stedet for.
Vælger byrådet trods indsigelser at fastholde beslutningen om opførelse af aflastningsboliger og almennyttigt
boligbyggeri foreslår vi at der ikke gives adgang herfra til kolonihaveforeningen. Det i forslaget nævnte
stålgitterhegn omkring institutionen foreslår vi skal omfatte både institutionen og de almennyttige boliger,
således at der ikke bliver direkte adgang til kolonihaveforeningen herfra. Der skal med andre ord ikke være flere
adgangsveje til kolonihaveforeningen end dem der er i forvejen.
Belysningen i bebyggelserne i forslaget bør være så minimal som muligt så lysgenerne i kolonihaverne
mindskes.
Endelig foreslår vi at byggeriet opføres således at vi i kolonihaverne ikke føler os som dyr i zoologisk have.
Altså skal der ikke være altaner mod kolonihaverne.
I øvrigt er vi enige i de øvrige indlæg.
Kirsten og Joan Lunøe have 159

ID: 482
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

10. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
7. oktober 2017 13:30:48
2017483 - Lokalplan.docx

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 07-10-2017 13:31:00
Name: Jess Christensen
Address: Valdemarsgade, 34 s tv
Postnr: 9000
By: aalborg
Tlf: 51276787   
Email: Jesschristensenskole@hotmail.com
Emne: 3-4-104
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 483
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

"klage" vdr. lokalplan for opførelse af råhus på op til 12 meter, i velfungerende kolonihaveområde. Her i
området, fungere BR15, dog skærper i forhold til højder, skæld, bebyggelse osv. netop for at bevare ens
private fristed. Når man kigger på horisont udregninger, vil det være teoretisk mulig at kigge ind i alle
folks kolonihaver fra 12 meters højde, dog allerede ved 1,7 meter så en 2 etage ville ikke være mulig.
Derfor har vi os hække omkring vores grunden, for privat liv.

I forhold til bæredygtigbyggeri, er placeringen alt afgørende, og det sociale aspekt betyder 33,3 %, hvordan
kan i redegøre for det i det her forslag? Famøse Agenda21, altså bæredygtighed lokalt, har i gjort jer nogle
overvejelser i forhold til det her byggeri, samt påvirkninger på mennesket omkring?

11. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
7. oktober 2017 20:07:12

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 07-10-2017 20:07:00
Name: lucia margheritini
Address: Falstersgade 1, st tv
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:            
Email: lucilla97@gmail.com
Emne: Annebergvej 173-181,
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg fik kolonihavn i vesterkæret for 1,5 år siden, og jeg har fundet et samfund, der fik mig til at føle mig
hjemme.
Som udlænding føler jeg mig noget for første gang siden jeg er i Danmark, og den menneskelige kontakt fik
mig endelig til at elske Danmark.
Området er fredeligt og har sin egen ligevægt og regler, som vi er enige om at respektere. Det er stille og du
føler naturen tæt. Omgivelserne er fredelige og giver mulighed for at gå, svømme og slappe af er sommertid.
Den følelse af samfund, vi har, er også fordi vi føler os som om at komme ind i landet, når det er her, fordi vi
flytter fra vores byhuse og vi bliver en del af noget andet. Der er ikke en eneste negativ ting om hvad der sker
her, der skal være truet. Dette er traditionelt dansk: enkelt, inkluderende, menneske og Hugge.
Ved at bygge huse lige ved siden af vores haver, vil mængden af mennesker og biler øges om sommeren, og
følelsen af at flytte til et samfund i landet forsvinder. Støj, bil og lysforurening fra de nye bygninger vil forstyrre
vores liv om sommeren. Vi nyder også privatliv i vores egne haver, som jeg mener er et vigtigt aspekt her:
solbadning nøgt uden at blive set. Dette vil ikke være muligt længere for haverne tæt på den nye bygning! Dette
er en aggression til vores livsstil.
Det var den første sommer jeg besluttede at tage ferie i Danmark, for at være i koloni og slappe af. Dette
område er en værdi for byen som et grønt rum, og det skal efter min mening forblive på den måde og bevares.
Hvordan er det muligt, at byen skal ekspandere præcist her? Det er svært at tro, at der ikke er noget andet i
kommunens dagsorden for at retfærdiggøre det ... Området har allerede gennemgået en del ændringer til det nye
udendørs opden air swimmingpool og fitnessdagen om sommeren. Disse ændringer er kompatible med brugen
af denne del af byen. Men jeg tror, at der skal foretages yderligere ændringer et andet sted for at lade dette
område trække vejret.
Hvorfor ikke bygge flere koloni haver, da der er så meget efterspørgsel efter det?
Tak, og jeg håber, at din beslutning vil bevare området.
Mvh
Lucia

ID: 485

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

12. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
7. oktober 2017 20:14:53

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 07-10-2017 20:15:00
Name: Jeanette Bach Larsen
Address: skrågade 33 1 tv
Postnr: 9400
By: nørresundby
Tlf: 40817066   
Email: snettebach@yahoo.dk
Emne: Imod opførelse af bygning
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er imod opførelse af bygningen ved siden af foreningen Vesterkæret, det vil ikke gøre noget godt for
haveforeningerne.

ID: 486
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

13. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
7. oktober 2017 20:18:31

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 07-10-2017 20:18:00
Name: Jens Duhn
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: jens.duhn@stofanet.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplan
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg har slet ingen forståelse for, at man vil tillade etagebyggeri i et kolonihaveområde. Jeg har selv kolonihave i
Vesterkæret, og det vil være til stor gene for mig. Hvorfor ikke udlægge området til flere kolonihaver? Der er jo
stor efterspørgsel. Forhåbentlig skal det ikke udelukkende være økonomiske interesser, der styrer byudviklingen
i Aalborg.

ID: 487
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

14. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
7. oktober 2017 20:35:56

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 07-10-2017 20:36:00
Name: Kristina Elmo Kristensen
Address: Strynøgade 13, 2tv
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 27579762   
Email: kristina_elmo_kristensen@hotmail.com
Emne: Bevar området
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Bevar det særlige ved området i Vestbyen.
Jeg synes, at der er noget fantastisk ved, at vi i Danmark har kultur for kolonihaveforeninger. De blomstrer i
stor stil i disse år, og der er mange der har lyst og brug for et grønt frirum i de store byer. Muligheden for disse
oaser bør prioriteres i forbindelse med byudvikling. Man bør prioritere at give folk mulighed for et sted hvor der
er højt til loftet, blå himmel, jord under neglene, ro og privatliv.
Ved at placere et etagebyggeri midt i alt dette vil man ændre betingelserne for kolonihaverne i området.
Jeg har kolonihave i Aalborg Vestby og ser det som en fantastisk kontrast til livet inde i Aalborg Midtby. Jeg
frygter, at nye etagebygninger vil ændre på dette, og dermed ødelægge det særlige ved området. Dels vil der
komme mere trafik i og omkring haveforeningen, hvilket vil give støjforurening og mindre ro i egen have.
Derudover vil etagebyggerier påvirke privatlivet markant, da man kan risikere, at folk kan se direkte ned i
haven. I haveforeningen er det ikke tilladt at bygge højt, hvilket er med til at forhindre at naboer har udsigt til
ens have. Dette hensyn vil umiddelbart ødelægges med en etagebygning op ad haveforeningerne. Betingelserne
for kolonihaverne vil bliver markant forandret hvis forslaget bliver ført ud i livet.

ID: 488
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

15. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
8. oktober 2017 10:31:38

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 08-10-2017 10:32:00
Name: Bettina Graff
Address: Danmarksgade, 43 1.tv.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 30258014   
Email: bettinagraff65@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg har have i Fjordglimt, og tænker ikke at jeg berøres af forslaget. Men jeg kender til efterspørgslen på
kolonihaver, og den er høj.
Lav i stedet området til rekreative kolonihaver. Det mangler vi.
Boligsituationen i Aalborg er positiv, vi mangler ikke boliger.
Mvh. Bettina Graff

ID: 489
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

16. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
8. oktober 2017 10:47:29

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 08-10-2017 10:47:00
Name: Kirsten Johansson
Address:
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:            
Email: Kirstejj@stofanet.dk
Emne: Planforslag Vesterkæret
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er ikke nogen god plan. Får bebyggelse lige bag min hæk. Det tager glæden ved at være ejer af en ellers
pragtfuld kolonihavegrund. Have nr. 190.

ID: 490
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

17. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
8. oktober 2017 11:16:24

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 08-10-2017 11:16:00
Name: Maja Helene Tram
Address: Granlien 55 2 tv.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 31647426   
Email: majatram@mail.dk
Emne: lokalplan Annebergvej 173-181
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod at opføre almen boligere på denne grund.

ID: 491
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

18. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
8. oktober 2017 11:25:44

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 08-10-2017 11:26:00
Name: Poul Erik Petersen
Address: Korsgade 33-1-tv
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:            
Email: pep10@stofanet.dk
Emne: Indsigelse mod forslag til lokalplan 3-4-104 og forslag til kommuneplantillæg 3.024
Kategori: Kommentar
Kommentar:
08-10-2017
Indsigelse mod forslag til lokalplan 3-4-104 og forslag til kommuneplantillæg 3.024
Kære Byråd
Jeg har en have i HF Vesterkær, som jeg har haft i næsten 30 år. Jeg nyder mit dejlige fristed/frirum af en lille
oase og et åndehul, som er fri for byens travlhed, lys-, støj- og luftforurening. I haven kan jeg nyde fuglenes
sang uden forstyrrelser, dyrke mine grøntsager, nyde farverigdommen fra flotte blomster med meget mere. Min
lille have er en del af et grønt område med alle haveforeningerne, travbanen, Frejas boldbaner, det nye flotte
friluftsbad liggende på den flade tidligere havbund foran den gamle kystskrænt ind mod Hasseris.
Jeg er derfor umådelig ked af planforslaget for naboområdet ud mod Annebergvej, hvor I ønsker, at ændre
zonestatus fra landzone til byzone, så der kan opføres plejeboliger og lejligheder i op til 3 etager med en højde
på op til 12 meter. Til højden på 12 meter skal der lægges 1 til 2 meter mere på højden, da terrænet ligger højere
end det meste af HF Vesterkær.
Jeg vil gøre opmærksom på, at i haveforeningen må vi ikke bygge højere end 4 meter. Hvor kommer denne
bestemmelse fra? Er det HF Vesterkær, der selv har vedtaget denne regel om max bygningshøjde? Nej - det er
selvsamme kommune/byråd, som nu med planforslaget vil åbne op for et byggeri, der kommer rage op til 14
meter over omgivelserne med generende lys og støj.
Jeg har naturligvis stor respekt for, at byrådet ønsker flere lejeboliger i kommunen herunder i Aalborg, men gør
det i sammenhæng med anden etagebebyggelse. Og find også et andet sted til plejeboligerne.
Ud fra en god planmæssig helhedsorienteret betragtning et det ufatteligt, at I vil ændre på områdets status fra
landzone til byzone og hvad der af følger. Dermed bryder I fuldstændigt med hele områdets karakter, som grønt
område med lav bebyggelse i form af blandt andet små kolonihavehuse i det flade område. Jeres forslag vil
komme til at se ud som høje ”siloer” med karakter af fremmedelementer i det grønne flade område med
kolonihaver på 3 af siderne og med stor indsigt til fra Annebergvej. Og fra etageejendommene vil der være stor
udsigt eller indsigt til kolonihaverne til stor gene for kolonisterne. Jo højere der bygges jo flere havejere vil
blive berørt af generende indsigt i deres haver.
Jeg synes, at byrådet i den gældende kommuneplan viser stor og rigtig respekt for hele områdets karakter som
grønt område med blandt andet HF Vesterkær som nærmeste nabo. I skriver nemlig i kommuneplanen, at det er
målet … ”at sikre velfungerende rammer for et eksisterende kolonihaveområde. Det er også et mål at området
fungerer som et rekreativt frirum for byboere med skaberglæde og grønne fingre”. Derfor har I fastsat, at

anvendelsen skal være til fritidsformål og rekreative formål.
Derfor byråd genovervej planforslaget nøje. Vis mod, overblik og indsigt ved at tage planforslaget af ”bordet”
og fastholde den nugældende kommuneplan og dermed respekterer områdets karakter som grønt område med
lav bebyggelse og lav bebyggelsesprocent i kolonihaverne.
Venligst
Poul Erik Petersen

ID: 492
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

19. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
8. oktober 2017 11:40:56

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 08-10-2017 11:41:00
Name: lisbet andreasen
Address: tordenskjoldsgade 10
Postnr: 9000
By: aalborg
Tlf: 21 924649  
Email: Bsosulis@yahoo.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplan 3-4-104
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kære Byråd
Hermed gøres indsigelse mod lokalplan vedrørende bebyggelse ved Vesterkæret kolonihave forening. Så bliver
endnu et område i Aalborg ødelagt, et område som mange generationer siden 1953 , har haft og har som fristed
med ro, luft og fælleskab. Den påtænkte bebyggelse vil fuldstændig ødelægge området. Dette bliver kortfattet,
ellers vil dette blive en gentagelse af de indsigelser som mine medkolonister allerede har skrevet.. Området
kunne i øvrigt bruges til små pensionisthaver, da mange ældre ønsker et fristed som er overkommeligt at passe.

ID: 493
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

20. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
8. oktober 2017 12:00:26

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 08-10-2017 12:00:00
Name: Joan Krøll
Address: Vestre Fjordvej 58
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 50474775   
Email: kroellerne&gmail.com
Emne: Lokalplan p Anneberg
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod byggeriet på Annebergvej. Jeg mener, at det ødelægger de to haveselskabet på
begge sider.
Venlig hilsen
Joan Krøll
Have 64 Vesterkær

ID: 495
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

21. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
8. oktober 2017 13:31:46

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 08-10-2017 13:32:00
Name: Lars Schou Kristensen
Address: Sunesengade 13 2. TH
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 60628974   
Email: Lsk-40@hotmail.com
Emne: Indsigelse imod lokalplan Annebergvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er imod lokalplanen ved Annebergvej/kolonihaverne i vestbyen.
Kan ikke se det gavner for nogen eller noget i området.

ID: 496
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

22. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
8. oktober 2017 15:53:25

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 08-10-2017 15:53:00
Name: Helle Rønne Petersen
Address: Anneberghøj 3
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 22666757   
Email: Fnuggo@city.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplan 3-4-104
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg d.09.10.2017
Kære byråd.
Nu har jeg haft min dejlige kolonihave i Vesterkæret siden 2010.
Jeg nyder at komme i haven, det er her tiden bruges på at slappe af. Hvor der er frit udsyn til en blå himmel og
ingen etageejendomme som nabo. Det er her jeg lader op og kan være mig selv, ganske uforstyrret.
Forstår ikke at der midt i denne herlighed af travbanen, friluften, grønne områder og kolonihaverne, skal bygges
en etageejendom i op til 12 meters højde, dvs. frit udsyn til vores dejlige haver. Bliver svært at gå afslappet
rundt i sin have, hvis der kan sidde folk på altaner og kigge direkte ned. Hvor er privatlivet hvis dette bliver en
realitet? Vi har en max højde på kolonihavehusene (4 Meter) netop for at værne om privatlivets fred.
Kolonihavelivet er i høj kurs i disse år. Med så stor en efterspørgsel vil det da være en god ide at udstykke til
kolonihaver i stedet for. På denne måde bevarer vi det, som dette område er kendt for. Et frirum, hvor der er
luft, hvor folk tager ud for at komme lidt væk fra storbyen, larmen og netop etageejendomme.
Etageejendomme skal der være plads til, men ikke midt imellem to haveforeninger, midt i en perle der skal
bevares som den er. Der skal da være steder som fjordbyen, hvor den travle hverdag glemmes, hvor æbletræer
trimmes, og hvor der faktisk er lidt ro. En etageejendom vil skabe støj, mere trafik og mere gadebelysning.
Endvidere kan jeg forstå at der skal åbnes op for flere stier med adgang til haveforeningen, så den nu blinde vej
bliver ”åben” og vores fristed går hen og bliver en gennemgang/stikvej for folk der kommer og går uden ærinde
i haveforeningen.
Jeg håber at I kan se at fjordbyen / kolonihaveområdet er værd at bevare som det er. Det betyder meget for så
mange mennesker.
Venlig hilsen
Helle R. Petersen

ID: 497
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

23. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
8. oktober 2017 22:33:53

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 08-10-2017 22:34:00
Name: Annette Fjerbæk
Address: Herluf Trolles Gade 7 3.th
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 40268468   
Email: annettefjer@gmail.com
Emne: Indsigelse mod lokalplan
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg vil hermed gøre indsigelse mod lokalplan nr.3-4-104. Jeg finder det meget uheldigt for privatlivet og for
roen i de omkringliggende kolonihaver, at der bygges i op til 12 meters højde, og at der bliver øget adgang til
haveforeningen med flere stier. Det er forståeligt, at man ønsker at udnytte en attraktiv beliggenhed, men jeg vil
bede byrådet overveje at man i stedet bruger området til lavere bebyggelse (i foreningen må vi kun bygge op til
4 meters højde) eller til rekreative formål for hele Vestbyens og Mølholms beboere.
Venlig hilsen
Annette Fjerbæk

ID: 498
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

24. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
9. oktober 2017 10:08:12

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 09-10-2017 10:08:00
Name: Kenneth Jakobsen Bøye
Address: Nørregade 19, 1. tv.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 40922674   
Email: kjboeye@hotmail.com
Emne: Byggeri ved Vesterkæret Kolonihaveforening
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Lovgivningen siger følgende om kolonihaveområder:
Lovbekendtgørelse 2007-06-21 nr. 790
om kolonihaver
Kap. 1. Formål
§ 1. Loven skal sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en
væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse
i fritiden.
Historisk set er kolonihaven et fristed for arbejderfamilierne fra de tætte indre bykvarterer. I dag er historien
bragt videre og kolonihaverne er et fristed for byboere, der trænger til grønne områder i og omkring sig - et
tilbud til byboere om at få fred, ro og have at dyrke. Men nu vil Aalborg Kommune lave landzone om til byzone
og rykke bybebyggelse længere ud i vestbyen og lade et område midt i et kolonihaveforeningsområde bebygge
med etage-byggeri. Kun få hundrede meter fra området har kommunen brugt 73 millioner kroner på at skabe et
rekreativit område: Vestre Fjordpark. Det virker underligt, at man ønsker at lave rekreative områder og bruger
millioner på en fjordpark for så at sælge en grund og lave landzone om til byzone i et allerede eksisterende
rekreativt områdei nærheden. Det giver ikke mening. Trafikken forøges, der kommer lys og støjforurening og
ikke mindst så vil hele kulturen omkring kolonihaveforeningerne på Annebergvej ændres radikalt. En historisk
plet vil forandre sig og ikke længere være et rekreativt område, idet man flytter byen ud midt i en landzone, som
er tænkt som et rekreativt område.
Jeg har stor forståelse for, at man ønsker at bygge almenboliger. Men byg dem, hvor der i forvejen er
etagebyggeri - ikke på et historisk område, hvor der bor borgere der gennem generationer har brugt området
rekreativt. Ødelæg ikke kolonihaverforeningenslivet i en by som bliver større og større og som får mere og mere
brug for kolonihaver.

ID: 500
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

25. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
9. oktober 2017 11:49:30

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 09-10-2017 11:49:00
Name: Dennis andersen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: Tennisandersen@hotmail.com
Emne: Indsigelse imod lokalplan 3-4-104
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er med blandede følelser, jeg skrive denne indsigelse.
jeg synes der skal være plads til alle, men jeg mener at jeres forslag, er udarbejdet fuldstændigt uden respekt for
omgivelserne.
Det er dejligt at se, at vores skatte kr går til en fint udarbejdet rapport, om hvilke gener omgivelserne vil have
for de nye boliger, men hvad med generne for de nuværende boliger/kolonihaver?
Der er ikke et hus over 4 m, ikke en hæk over 2 m også vil i bygge boliger i 12 m. hvis i absolut skal bygge på
grunden på annebergvej, ville et plans huse så ikke være mere på sin plads?
I har en stor fin græsplæne ved rensningsanlægget, med en fin lille sø kunne den ikke bruges istedet?
Så er der lysforureningen, i denne periode har vi de smukkeste stjerneklare aftener, de vil forsvinde, hvis vi får
gadebelysning i baghaven.
I forbindelse med det nye byggeri i vil opføre, vil i åbne om for haveforeningen med nye adgangsvej. vi har i
flere år døjet med bølger af indbrud uden for sæsonen, man kun frygte den øget adgang, vil gøre det nemmere
for indbrudstyve og andre uønskede gæster.
Hvem skal betale for det værditab, for de haver der er placeret tættest på jeres byggeri? De huse der ligger syd
for jeres byggeri vil få altaner få meter fra hækken, det kan da ikke være rimeligt? vil de ikke krænke
privatlivtsfred?
Jeg ville kunne frygt, at jeg ender på Facebook eller på en t-shirt, på maven af speltmødre,der føler sig krænket
over, at deres curlingbørn har set mig tisse nøgen i min have om morgenen.
Jeg vil meget gerne invitere Thomas Kastrup Larsen, Hans Henrik Henriksen og andre ansvarlige på en krantur
i Vesterkæret, så de kan se hvor højt 12 m er og hvilken indflydelse dette byggeri vil have på os.

ID: 502
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

26. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
9. oktober 2017 12:18:39

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 09-10-2017 12:18:00
Name: Jan Pedersen
Address:
Postnr:
By:
Tlf: 22864182   
Email: Jap@stofanet.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplan 3-4-104 Boliger ig Institutioner Annebergvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til
Aalborg Kommune
By og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby.
Att.
Vedr. Forslag til lokalplan nr.3-4-104, samt kommunetillæg nr. 3.024.

På vegne af Haveforeningen Vesterkæret, vil vi hermed gøre indsigelse mod forslag til lokalplan 3-4-104, samt
Kommunetillæg 3.024.

I flg. Kommuneplanen er Kolonihaveforeningerne på Annebergvej udpeget til varige områder. Kolonihaverne
er nogle af de ældste i Aalborg, og er et bevaringsværdigt byhistorisk minde.
Det tidligere erhvervsområde på Annebergvej, hvor kommunen påtænker at bygge, er iflg. kommuneplanen
udlagt til det formål at lave rekreative funktioner, fritidsaktiviteter, grønne turistattraktioner eller til nye
kolonihaver.
Indsigelsen beror på, at vi som kolonihaveejere, ikke billiger placeringen af det på tænkte byggeri på
Annebergvej, da bebyggelsen kommer til at ligge alt for tæt på vores Haveforening.
Bevæggrunde for indsigelsen
Haveforeningen må kun bygge i max 4 meters højde. Ingen hems med vindue, da man ikke må kunne kigge
over i nabohaven.
Der skal iflg. lokalplanen bygges højt, med altaner ud til kolonihaverne. Vi vil blive meget generet, og vil ikke
kunne have nogen form for privatliv.
Vi er ikke interesseret i at få flere adgangsveje, i form af stisystemer, til Vesterkæret p.g.a. større risiko for
tyveri i vinterhalvåret.
Vi må kun støje indtil kl.22.00, Hvad med støj fra nabogrunden!!!!!!!
Området er på nuværende tidspunkt landzone, hvilket vi gerne vil bibeholde, da området ikke passer ind i
byzone billedet, p.g.a. den fine lave bebyggelse.

Den nye bebyggelse vil blive oplyst af lygtepæle. Det vil påvirke de nærmeste kolonihaver, som på denne måde
vil få oplyst deres haver af kunstig lys i aften/nattetimerne.
På vegne af Bestyrelsen Haveforeningen Vesterkæret
Jan Pedersen

ID: 503
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

27. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
9. oktober 2017 13:17:32

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 09-10-2017 13:17:00
Name: Jean-Elisabeth Høegh
Address: Vestergårdsgade 15
Postnr: 9382
By: Tylstrup
Tlf: 29926168   
Email: jehoegh@gmail.com
Emne: Indsigelse mod lokalplan 3-4-104 Boliger og institutioner Annebergvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg billiger ikke placeringen af det planlagte byggeri på Annebergvej, da jeg mener at bebyggelsen er placeret
alt for tæt på min kolonihave. Jeg er bekymret for højden af det planlagte byggeri, idet der ifølge lokalplanen
bygges i 12 meters højde og med altaner ud til haverne i kolonihaveforeningen . Jeg mener at det vil krænke
mit privatliv i kolonihaven med altaner med udsigt ned i min have.
Jeg er yderligere bekymret for lysforureningen fra byggeriet, samt støj.
Jeg billiger heller ikke de omtale gangstier og adgangsveje som omtales i lokalplanen. Dette mener jeg vil øge
risikoen for tyveri i min kolonihave.

Venlig hilsen

Jean-Elisabeth Høegh
have 148, Vesterkæret

ID: 504
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

28. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
9. oktober 2017 19:58:16

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 09-10-2017 19:58:00
Name: Peter Juul
Address: Nørregade 19, 1 TV
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 22773368   
Email: peterjuul@hotmail.com
Emne: Indsigelse imod lokalplan 3-4-104
Kategori: Kommentar
Kommentar:
De fleste kender Eva Madsens sang om 'Mormors kolonihavehus', der på herlig vis beskriver et festlige liv 'i sus
og dus' i en kolonihave. Sangen er fra 1978, og selvom den beskriver en afslappet, hyggelig stemning, passer
den ikke til den virkelighed, der kendetegner kolonihavelivet i 2017.
De fleste kolonihavejere søger ikke 'sus og dus', men derimod 'fred og ro' og en pause fra det moderne travle og
støjende storbyliv i Aalborg. Det finder man i foreningen Vesterkæret, der med sine glimrende vedtægter
forhindrer motorstøj om aftenen og i weekenden samt en max-højde på huse, så man ikke generes af en nabo
eller selv generer en nabo. Der er virkelig mulighed for at nyde den friske luft, naturen og roen og dermed
komme ned i gear og tanke op til et travlt arbejdsliv.
Jeg gør en kraftig indsigelse i mod lokalplan 3-4-104 med 12 meter høje boliger på Annebergvej. Jeg frygter, at
der vil komme motorstøj, visuel støj, kraftigt lys og uro, der gør, at jeg ikke kan finde 'fred og ro' og tanke op.
Og derudover er jeg meget bekymret for de kolonihaveejere, der får de kommende boliger med altaner som
nærmeste naboer. Disse haveejere mister privatlivets fred i sådan en grad, at deres haver kan blive decideret
ubrugelige som 'åndehuller'. Og værdien af deres haver+huse vil falde betydeligt.
Det er ikke i orden, at lokalplanen ikke tager hensyn til de vedtægter, der findes i kolonihaverne, der skal
omgive boligområdet ved at bygge op i 12 meters højde og så tæt på de nærmeste haver i kolonihaveforeningen.
Det er ikke i orden, at kommunen ønsker at placere et nyt støjende boligområde i et land-distrikt.
Det er ubetænksomt, at politikerne ønsker at ødelægge Aalborgenseres mulighed for at finde 'fred og ro', dér
hvor de hidtil har kunnet.  
#Jeg forslår, at de to grunde i stedet bruges til at udbyde flere kolonihaver, så endnu flere får mulighed for at
skabe sig et personligt åndehul i den stadigt voksende støjende by.
#Hvis der absolut skal bygges boliger, foreslår jeg, at der bygges boliger i ét plan.
#Hvis der absolut skal bygges boliger i to plan, foreslår jeg, at de højeste boliger placeres længst væk fra
kolonihaveforeningen - altså ud mod Annebergvej.
#Jeg foreslår, at kommunen afsætter penge til at plante høje træer og buskemellem boligbyggeri og
kolonihaveforening.
#Hvis der absolut skal laves altaner, foreslår jeg, at de placeres så de vender væk fra kolonihaveforeningen.

#Hvis der absolut skal være belysning, foreslår jeg, at det gøres i lav højde og væk fra kolonihaveforeningen.

ID: 507
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

29. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
9. oktober 2017 21:14:06

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 09-10-2017 21:14:00
Name: Dorte
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: dca9000@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Nej tak til 3 etager - kun 1 - og gerne plejehjem.

ID: 508
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

30. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
9. oktober 2017 21:21:56

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 09-10-2017 21:22:00
Name: Inger Hedeager
Address: Grønnegangen 6,3.tv
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 60917575   
Email: Ihedeager@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det vil være helt forkert, at bygge et etagebyggeri lige midt i et kolonihaveområde.
Byggeri i et plan vil selvfølgelig være ok.
Inger Hedeager
Have 63, Fjordglimt

ID: 509
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

31. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
9. oktober 2017 21:32:02

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 09-10-2017 21:32:00
Name: Lene Bremer
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: Mail@lenebremer.dk
Emne: Indsigelse til lokalplan
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er langt fra smil som lander på læben , når jeg læser om den nye lokalplan.
Jeg er selv ejer af kolonihave i Fjordglimt og noget af det jeg vægter aller højst, er roen i området. Denne ro kan
ikke undgås at blive truet, når der kommer institutioner klods op af det som i dag er folks fristed.
Haveforeningerne har strenge krav til bebyggelse.... bla at højde på husene max må være 4 meter til kip. Dette
for at respekten for de enkelte ejere i de enkelte haver bibeholdes... både ift privatliv og i forhold til solen der
frit kan passere. Disse strenge regler er fastsat af samme embedsværk som nu foreslår nybyggeri i flere
etager...... det må undre de fleste!!
Kolonihaverne har ligget der i knap 100 år.... det er en unik del af Aalborgs historie.
Jeg beder jer bevare vores unikke fristed. Jeg beder jer overveje alternative løsninger.
Lene Bremer

ID: 510
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

32. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
9. oktober 2017 22:56:54

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 09-10-2017 22:57:00
Name: Sisse Christensen
Address: Annebergvej 35, 2. tv.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 31525177   
Email: mail@sissechristensen.com
Emne: Indsigelse fra 43 haver i hhv. Kolonihaveforeningerne Vesterkæret og Fjordglimt
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kære byrådsmedlemmer.
Først skal der lyde en tak til jer. I har valgt, at matriklerne, som nævnt i lokalplan 3-4-104, skal indeholde
rekreationsboliger. Det kan vi kun se som en ros til os der bor i det omtalte område om sommeren, da rekreation
betyder ”hvile sig, og holde fri”.
Det er netop også på grund af ovenstående definition, at vi er mange der har valgt at eje et kolonihavehus i
Aalborg. Det er netop derfor vi ser det som vores pligt, at forsøge at bevare disse værdier ved at eje et
kolonihavehus, hvorfor det vedhæftet dokument, indeholder indsigelser til jeres foreslået lokalplan 3-4-104.
Dokumentet indeholder følgende punkter:
- Lokalplanen mangler plantegning over delområde A
- Fire foreslået indgange/udgange er 2 for meget.
- Almene boliger er i strik mod områdets værdier (og egen lokalplan)
- Indsigelse mod bebyggelsesprocenten (trafiksikkerhed)
- Indsigelse mod etagebyggeri, både bolighøjde og sokkelkote.
- Afsluttende kommentar, et håb for fremtiden.
Ekstra note: Hver sommer valfarter krydstogtgæster i bus fra Toldbodskajen mod vores kolonihaver for at se det
unikke haveliv. Det er tvivlsomt om disse forsat vil komme på besøg hvis denne lokalplan gennemføres. (Her
kan I kontakte VisitAalborg, for dokumentation for disse besøg).
På forhånd tusind tak.
På vegne af 43 andre "haver"
- Sisse L. Christensen

ID: 511
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

33. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
9. oktober 2017 23:07:06
2017512 - Indsigelse mod Lokalplan 3-4-104.docx

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 09-10-2017 23:07:00
Name: Sisse Christensen
Address: Annebergvej 35, 2. tv.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 31525177   
Email: mail@sissechristensen.com
Emne: ..nu med vedhæftning?
Kategori: Kommentar
Kommentar:
..sender brevet igen, da det er usikkert om det er kommet med.

ID: 512
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Indsigelse mod Lokalplan 3-4-104

Aalborg, 9. Ok. 2017
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Indsigelse mod Lokalplan 3-4-104

Aalborg, 9. Ok. 2017

Aalborg Kommune
By og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Sisse Christensen
Vesterkæret 95
9000 Aaalborg
…40 andre haveejere

Aalborg, d. 9. Oktober, 2017

Indsigelse mod Lokalplan 3-4-104
Først, en tak.
Kære byrådsmedlemmer.
Først skal der lyde en tak til jer. I har valgt, at matriklerne, som nævnt i lokalplan 3-4-104,
skal indeholde rekreationsboliger. Det kan vi kun se som en ros til os der bor i området, da
rekreation betyder ”hvile sig, og holde fri”.

Rekreation (lat.recreare at genskabe):
betyder at komme til kræfter, -hvile sig og - holde fri
Kilde: wiki
Det er netop også på grund af ovenstående definition, at vi er mange der har valgt at eje
et kolonihavehus i Aalborg. Det er derfor også vores pligt, at forsøge at bevare disse
værdier ved at eje et kolonihavehus, hvorfor de næste sider vil indeholde indsigelser til
jeres foreslået lokalplan 3-4-104.

2

Indsigelse mod Lokalplan 3-4-104

Aalborg, 9. Ok. 2017

Indsigelse fra 44 haver i hh. Vesterkæret og Fjordglimt, Annebergvej, 9000
Aalborg.
Denne indsigelse er skrevet af Sisse Christensen, og er også på vegne af:
Kolonihaveforeningen Vesterkæret:
1. Ian Tylak Hansen, have nr. 40
2. Lisa Lisberg Lauersen, have 196
3. Marianne Jensen, have nr. 128
4. Kirsten Lunøe, have nr. 159
5. Michael Riis, have nr 108
6. Christina Engqvist, have nr. 96
7. Marianne Særmark, have 175
8. Jon Asbo, have nr. 186
9. Mille Flûgel, have 191
10. Henrik Vestergaard Sørensen, have 21
11. Randi Jensen, have 181
12. Lilith Ultima Margaret, nr. 149
13. Signe Blistrup og Christian Bødker, have
nr. 169
14. Dorte Frewert, have nr. 126
15. Jean-Elisabeth Høegh, have nr. 148
16. Heidi Maria Nøhr Jensen, have nr. 10
17. Kirstin Shepherd Froberg og Jan Froberg,
have 78
18. Ann Birgitta Goddiksen, have nr. 37
19. Fannie Krogh Nielsen, have nr. 179
20. Isabel Kristensen, have nr. 58
21. Tina Thomsen, have nr. 91
22. Maria Kilsgaard Jensen, have nr. 49

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Thomas Spiir Schoubye, have nr. 50
Thomas Ulf Nielsen, have nr. 187
Thomas Rytter og Louise, have nr. 153
Rasmus Carlsen og Sisse Christensen,
have nr. 95
Lotte Jensen, have nr. 171
Anja Bording, have nr. 180
Danni Holm, have nr. 89
Josefine Storgaard Kristensen, have 166
Britta Hammershøy, have nr. 83
Dennis Houmann, have nr. 112
Michael Poulsen, have nr. 18
Mathias Kristensen, have nr. 109
Marianne Krogh, have nr. 120
Robert N. Rasmussen, have nr. 76
Karen Steendahl Pedersen og Hans
Henrik Rasming Lund, have 98.
Christina Libergreen, have nr. 116
Lisbeth og Esben Kristensen, have nr.
167

Fra Haveforeningen Fjordglimt:
40. Josephine Lafontaine og Martin Brix, have
nr. 70
41. Maria Skøtt og Keld, have nr. 5
42. Lene Bremer, have nr. 30
43. Anna Marie Corfits, have nr. 72

Haveforeningen Vesterkæret er placeret vest for de omtalte matrikler i lokalplanen
Haveforeningen Fjordglimt er placeret øst for de omtalte matrikler.
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1. Indsigelse; der mangler plantegning. [Lokalplan 3-4-104, Kort
og tegninger]
Vores første indsigelse er, at der mangler en plantegning over delområde A? Der
foreligger kun en tegning over delområde B.

2. Indsigelse; for mange indgange [Lokalplan 3-4-104,
Lokalplanens indhold]
I ønsker at åbne vores forening med yderligere 2 indgange/udgange (Se billede – to pile).
Vi mener, at:

Fire indgange/udgange til én kolonihaveforening er to for meget
Jeres idé om at åbne foreningen op med yderligere to indgange/udgange, vil give større
trafik i form af gående og cyklister i vores forening (Jf. Lokalplan 3-4-104,
”Lokalplanens indhold”: ”Lokalplanen sikrer desuden tilkoblingen til stisystemet
Vesterkæret”).
Vores forening er præget af at være rolig og med begrænset trafik, hvorfor det er et
populært tilholdssted om sommeren.

Hvis I vil opfodre hele byen til at gå igennem vores beboelsesområde, vil vi opfordre vores
kolonister til at vi sætter en havedør i, med lås, for enden af den ene Vesterkær-sti. En
nøgle hertil kan kun rekvireres hvis man har sommerresidens i Kolonihaveforeningen
Vesterkæret (se billeder). Vi frygter, at det ligeledes vil øge risikoen for indbrud med
yderligere 2 indgange.
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Indgang 1, billede: Billedet viser hvor I nu vil åbne op. Dette vil blive nr. 3 indgang fra
Annebergvej til Kolonihaveforeningen Vesterkæret.
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Indgang 2, billede: Billedet viser hvor I nu er begyndt at åbne op. Dette vil blive nr. 4
indgang fra Annebergvej til én haveforening.

Hvad gør andre kolonihaveforeninger?
Kolonihaveforeningen Bartholine Jørgensens Minde, på Annebergvej, har ligeledes
adgang fra Annebergstien til deres forening, men denne adgang er låst og kræver nøgle.
Det samme vil vi opfordre vores kolonihaveforening til: sæt dør og lås. Vi er meget glade
for vores helårsnaboer, men vi er ikke bare et ”gennemgangs-”område.
Vi synes desuden, at 2 indgange/udgange fra Annebergvej til vores kolonihaveforening er
mere end rigeligt.
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3. Indsigelse mod almene boliger på delområde B [Lokalplan 3-4104, Sammenhæng med anden planlægning]
I skriver, i Lokalplan 3-4-104, ”Sammenhæng med anden planlægning”*:
”Kommuneplan tillæget ændrer følgende:
•
•
•

anvendelsesbestemmelserne ændres fra rekreative og fritidsformål til område med
boliger og institution
bebyggelseprocenten øges fra max. 10 til max. 75 og
der gives mulighed for opførelse af bebyggelse i maks. 3 etager.
*PS I har to stavefejl i jeres lokalplan i dette afsnit.

At opføre almene boliger ved siden af et rekreationsområde samt et roligt
kolonihaveområde, står i stor kontrast til definitionen af ”rekreation”.
Der er regler man skal følge som kolonihaveejer, fx:
-

Ingen larm fra maskiner eller benzindrevne værktøjer i weekenden, fra
lørdag kl. 12 til mandag morgen. (Ja, I læser rigtigt. Fra lørdag til søndag må
vi ikke larme eller slå græs.)

At placere almene boliger uden ovenstående regelsæt, vil derfor ødelægge alt det man
som kolonihaveejer står for, og de regler vi følger, da almene boliger kan betyde larm,
fester, mv.

Forslag til anden beliggenhed
Aalborg Kommune har:
1. En rideskole på Annebergvej, som mangler plads
2. En rideskole som, hvis den blev flyttet, kan give jer de ekstra almene boliger, og
eventuel dagligvarebutik, som I ønskerDet har efter sigende været rideskolens ønske i mange år, at udvide. Det har ligeledes
været i flere erhvervsfolks ønske, at tilbyde en dagligvarebutik til strækningen fra Aalborg
Vestby og mod Mølholm. Det anbefales derfor, at I som politikere samarbejder med
lokalområdet (rideskolen, projektudviklere, samt beboere), om at udvikle Aalborg
Vestby/Mølholm bedre, end at placere etagebyggeri mit i et rekreationsområde som I selv
kalder kolonihaveforeningernes område på Annebergvej.
Note: Dette forslag omhandler kun område B, og altså ikke område A, da et
rekreationsområde (på under 2 etager) ikke anses som forstyrrende for vores forening,
så længe det er placeret mindst 15 meter fra skel. Dog, så har I glemt at lægge en
tegning fra område A online, hvorfor det ikke er muligt at kommentere på dette.
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4. Indsigelse mod bebyggelsesprocenten [Lokalplan 3-4-104,
Formål]
Pkt. 3-4-104, ”Formål”: ”
o at området anvendes til institutions- og boligformål

Årsag: Annebergvej er pr. d.d. usikker, og kræver større trafiksikkerhed.
Der er ofte fartkontrol på Annebergvej (1-2 gange pr. måned), se billede.,
Det er derfor med stor undring, at I nu vil have flere mennesker, både unge, ældre, og nu
også svage, til at færdes på den stærkt trafikeret vej og med begrænset belysning om
aftenen? (Se billede)

…..

Forslag: udvidelse af Annebergvej med vejbump og cykelsti
Såfremt I virkelig holder fast i at udvide bebyggelsesprocenten til 70 %, i så fald må det
meget kraftigt understreges, hvor farlig en vej det er for børn og unge mennesker at
færdes på gåben eller cykel.
Det kan derfor kun være i alles interesse at udvide med vejbump og cykelsti fra
Mølholm til Vestre Fjordvej/Annebergvej. I er allerede i gang med at anlægge vejbump
på Annebergvej i den østlige retningen ud for Aalborg Stadion, så det er oplagt at lave 2
vejbump yderligere mod vest, sammen med et fodgængerfelt der krydser Annebergvej ved
Vestre Fjordvej.
Påmindelse: såfremt lokalplanen for ”Spritfabrikken” er godkendt, som eftersigende vil
betyde en udvidelse af bebyggelsesprocenten med 300 %, så er det endnu mere
presserende med større trafiksikkerhed på Annebergvej.
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5. Indsigelse mod etagebyggeri, både bolighøjde og sokkelkote
[Lokalplan 3-4-104, pkt. 5. Bebyggelsens omfang og placering]
”Laveste tilladte sokkelkote for nybyggeri i området fastsættes til 2,42 m DVR.”
Lokalplan pkt. 5, ”Bebyggelsens omfang og placering”

Kommentar: Goliath som nabo? Stor indsigelse mod naboer på 14,42 meter.
”Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan opføres i op til 3 etager med en
maksimal bygningshøjde på 12 meter. Af hensyn til kolonihaverne kan de boliger, der
kommer til at ligge nærmest kolonihaverne, dog maksimalt opføres i 2 etager.”
Lokalplan 3-4-104, ”Lokalplanens indhold”
I har selv erkendt (udtalelse i Radio Nordjyske, 2017), at etagebyggeriet i Gammel
Hasseris, ikke passer ind i omgivelserne, og at godkendelse af denne lokalplan var en fejl.
Det vil anbefales, at I som politikere, lærer af de arkitektoniske ”fejl” i nærområdet, og kun
tillader en 1,5 etagers byggeri som nabo til kolonihaveforeningen Vesterkæret,
Annebergvej, 9000 Aalborg. Som eksemplet på delområde C i den omtalte lokalplan:

Ovenfor og nedenfor, ser I eksempler på hvordan høje naboer vil være direkte grimt, og
hvordan det vil påvirke vores huspriser, påvirke vores kolonihaveliv med videre.
Billederne er taget mod vest, og det I ser er delområde C. Området indeholder et
auktionshus på 2 etager. Kønt kan man ikke ligefrem kalde det. Og grunden var stor nok til
at placere bygningen mere diskret.
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Haveejerne langs hovedvej 1, mod øst, er ofte forstyrret af store maskiner, meget
trafik fra virksomheden på delområde C – heriblandt og motorcross cykling. Dette er
ikke at foretrække som en nabo, hvorfor flere naboer med lignende mængde larm og
udsyn absolut ikke er at foretrække på delområde A og B.
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Billederne på foregående side er taget ved den røde kasse på denne tegning, dvs. fra
vest mod øst. På billederne ser I den store kasse-bygning i delområde C.
Lokalplansregler for kolonihaveforeninger i Aalborg Kommune:
I kolonihaver i Aalborg Kommune må man ikke bygge over 4 meter i højden. Ligeledes
skal nye byggerier være med en taghældning på min. 15% osv (jv. gældende
bestemmelse for kolonihaver i Aalborg Kommune).
Det er derfor meget skuffende, at I vil tillade at vi alle nu får naboer, der er 10.92m højere
end over 100 kolonihavehuse.
I har tilladt, jf. Lokalplan pkt. 5, ”Bebyggelsens omfang og placering” , at indregne
sokkelkoten i den tilladte højde, og dette vil vi gøre indsigelse mod.
Undertegnet, Sisse Christensen og Rasmus Carlsen, har eksempelvis netop brugt
sommeren 2017 på at opføre et kolonihavehus. Huset er 3.5 meter, plus en sokkel på ca.
20 cm. For vi må max bygge 4 meter højt.
Lidt ekstra: I en kolonihaveforening kan man ikke ”bare” bygge et hus. Der er ingen
lastbiler der kan køre direkte ned og læsse af. Man skal læsse af ét sted, eksempelvis på
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Annebergvej. Herefter med trillebør og gummiged, og et par dage senere har man sit
materialer på grunden. Men det gør man gladeligt, for at være en del af kolonihavelivet –
og ikke mindst, for at følge de givne byggeregler udstedt af Aalborg Kommune.

Det tilrådes, at I kun tillader en højde på 4,42 sokkel kote nær grænsen til
kolonihaverne, hvilket dermed vil være 0.42 over det tilladte indenfor
Kolonihaveforeningen Vesterkæret’s lokalplan. Det betyder, at der max må opføres
bygninger på 1 etage i grænsen mod kolonihaverne mod øst, vest og syd.
Andre eksempler
Hvis I kigger mod øst, så finder I den fjerde forening på Annebergvej, Bartholine
Jørgensens Minde. Denne forening har også helårsbeboelse som naboer, men her er
helårsboligerne max 1,5 etage højt. Ligeledes er alle boliger nord/syd vendte, hvormed de
ikke har direkte udkig til foreningerne. Det vil være oplagt at opføre lignende boliger i
stedet for de planlagte.
Alternativet?
Alternativet er, at I laver et større grønt skel end de planlagte 3 meter. 3 meter er knap nok
en christianacykel, og absolut ikke nok til at skabe privatliv og heller ikke nok til at skabe
arkitektonisk forskel på kolonihaver og nybyggeriet.
Vi gør indsigelse mod det grønne skel på blot 3 meter, og foreslår et skel på
minimum 10 meter.
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6. Afsluttende kommentar: Tænk nyt, tænk langsigtet – tænk på
helheden
Jeres idé om et rekreationsområde er fantastisk. Dét er faktisk også det historiske formål
bag kolonihaver. Kolonihaver skulle få mennesker ud i den friske luft, og ud i naturen 1.

Kilde: ”Building better healthcare – childrens
hospice” https://www.buildingbetterhealthcare.co.uk/news/article_page/News_roundup_Construction_and_d
esign/70963

Det er desværre velkendt, at der lige nu (dd.) sker besparelser indenfor senhjerneskadet
området mv. (jv. Nedskæringer på Hammel Neurocenter). Så hvad med at bevare
delområde B, til eventuelt et nyt center for senhjerneskadet sammen med et
rekreationscenter? Ligeledes, tænk stort! Udnyt de fordele der er i naturen, roen og
harmonien i et område som kolonihaverne på Annebergvej, og lav et arkitektonisk byggeri
som passer ind. Dét vil vi gerne overveje at støtte, da det støtter de værdier som
kolonihave-livet er bygget på.
Der er mange kolonihavebeboer der bruger haven for at komme sig ovenpå, efter eller
under sygdom. Så dén tanke vil vi meget gerne støtte på delområde A.
Vi vil dog ikke støtte almene boliger på delområde B, da dette går imod disse
grundtanker om sundhed, natur, frihed.

1

Vi har ingen chance for at gøre indsigelse mod delområde A, da dette ikke er
offentliggjort online. Dog, ud fra jeres tegninger om delområde B, så er det tydeligt at I har
tænkt på at få mest muligt ind på mindst mulig plads.
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Forslag
Det kunne foreslåes, at I bruger både delområde A og delområde B på
rekreationscenter eller lignende., og inddrager området til natur (se det grønne eksempel
ovenfor)
Eller, I inddrager området til flere kolonihaver.
Tak for jeres læsning hertil.

Ved spørgsmål til det foregående, kontakt meget gerne:
Sisse L. Christensen
Vesterkæret, have nr. 95
Tlf. 31525177
mail@sissechristensen.com

Kolonihaveforeningen Vesterkæret:
1. Ian Tylak Hansen, have nr. 40
2. Lisa Lisberg Lauersen, have 196
3. Marianne Jensen, have nr. 128
4. Kirsten Lunøe, have nr. 159
5. Michael Riis, have nr 108
6. Christina Engqvist, have nr. 96
7. Marianne Særmark, have 175
8. Jon Asbo, have nr. 186
9. Mille Flûgel, have 191
10. Henrik Vestergaard Sørensen, have 21
11. Randi Jensen, have 181
12. Lilith Ultima Margaret, nr. 149
13. Signe Blistrup og Christian Bødker, have
nr. 169
14. Dorte Frewert, have nr. 126
15. Jean-Elisabeth Høegh, have nr. 148
16. Heidi Maria Nøhr Jensen, have nr. 10
17. Kirstin Shepherd Froberg og Jan Froberg,
have 78
18. Ann Birgitta Goddiksen, have nr. 37
19. Fannie Krogh Nielsen, have nr. 179
20. Isabel Kristensen, have nr. 58
21. Tina Thomsen, have nr. 91
22. Maria Kilsgaard Jensen, have nr. 49
23. Thomas Spiir Schoubye, have nr. 50

24. Thomas Ulf Nielsen, have nr. 187
25. Thomas Rytter og Louise, have nr. 153
26. Rasmus Carlsen og Sisse Christensen,
have nr. 95
27. Lotte Jensen, have nr. 171
28. Anja Bording, have nr. 180
29. Danni Holm, have nr. 89
30. Josefine Storgaard Kristensen, have 166
31. Britta Hammershøy, have nr. 83
32. Dennis Houmann, have nr. 112
33. Michael Poulsen, have nr. 18
34. Mathias Kristensen, have nr. 109
35. Marianne Krogh, have nr. 120
36. Robert N. Rasmussen, have nr. 76
37. Karen Steendahl Pedersen og Hans
Henrik Rasming Lund, have 98.
38. Christina Libergreen, have nr. 116
Fra Haveforeningen Fjordglimt:
39. Josephine Lafontaine og Martin Brix, have
nr. 70
40. Maria Skøtt og Keld, have nr. 5
41. Lene Bremer, have nr. 30
42. Lene Bremer, have nr. 30
43. Anna Marie Corfits, have nr. 72
44. Bente Smith, have nr. 36
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34. Indsigelse

Lad mig præsentere mig selv. Mit navn er Stine, jeg er 34 år og den glade ejer af have nummer 193 (2 haver
syd for det nye tiltænkte byggeri i område B)
Jeg håber i vil lytte til hvad jeg har på sinde og forhåbentligt tage noget af det til jer.

Har nogle af jer mon en kolonihave?
Har I måske haft en?
Hvad tænker I egentlig dette fantastiske danske koncept, kolonihaver, indeholder?

Vi er så heldige at have disse kolonihaveområder. Disse rekreative områder, hvor der er plads til at nyde
udelivet og den fred og ro der findes her, væk fra hverdagens summen og stress og jag. De er et fristed til at
mærke sig selv og lade op inden man vender tilbage til en, for de flestes vedkommende, stresset hverdag.
Det er i hvert fald min forståelse, men hvad tænker I?
Jeg har fuld forståelse for, at vi ikke kan have hele området for os selv i afslapningens og rekreativetetens
tegn. Selvfølgelig er vi nødt til at dele, men jeg savner noget mere bevidsthed om, hvad der bliver inviteret
indenfor og hvordan det vil påvirke området. Derfor vil jeg gerne gøre opmærksom på nogle af de punkter,
hvor det tænkte nybyggeri vil komme til at påvirke området og livet i kolonihaverne på en rigtig træls måde.
For at sige det på godt jydsk!

•

Udsyn over haverne
Område B, det foreslåede 2 etagers lejeboligbyggeri med sydvendte terrasser. Område A, det
foreslåede 3 etagers byggeri.
Etagebyggeri så tæt på kolonihaverne, på et område som allerede ligger højere end de fleste haver,
vil uundgåeligt betyde at de nye naboer vil kunne kigge lige ned i haverne. I forhold til Område B
forestiller jeg mig, at et nybyggeri vil lægge vægt på store sydvendte vinduer, og jeg kan også godt
se hvor indbydende en sydvendt terrasse på første sal vil være, men... Det betyder altså at de vil
kunne kigge direkte ned i min og alle mine naboers have. Selv med beplantningsbælte, som vil vare
flere år om, at nå op i en højde hvor det gør en forskel, vil der være et betydeligt udsyn. Jeg håber
det bliver nogle sympatiske mennesker der flytter ind for jeg komme til at kunne vinke til dem
uanset, hvor jeg befinder mig i min have.

•

De foreslåede nye indgange til haveforeningen.
Flere indgange til et område, der ligger tomt i vinterhalvåret og som i forvejen har problemer med
indbrud? Umiddelbart virker det bare som en invitation der ikke er nogen god grund til at sende ud.

Internt i kolonihaveforeningen har vi flere regler, som er vedtaget for at vi alle skal være glade for at være
her. I denne sammenhæng er det relevant at nævne nogle af reglerne for støj og byggeri.
•

Støj og uro
Vores regler byder os at respektere wekendens fred og ro. Vi larmer ikke med maskiner eller høj
musik efter kl 12 lørdag, og søndag er helt stille. Alt sammen med respekt for, at dette er et fristed
hvor man skal kunne slappe af i fred og ro. Men hvis naboerne på den anden side af hegnet synes
der skal være gang i den og fest og ballade, hvad gør vi så? Hvis hele området ligger fredeligt hen
men min nye nabo, 25 meter fra min dør, spiller op til fest...ja så kan roen fylde nok så meget uden
det er muligt at værdsætte den.

•

Byggeri og begrænset højde
Andre regler vi har her i foreningen, som er relevant i denne sammenhæng, er regler vedrørende
byggeri. Vi må ikke bygge højere end 4 meter og hvis huset har en hems med vindue, skal glasset
materes af hensyn til vores naboer. Således respekterer vi hinandens privatliv. Hold lige det op
imod 2 etagers byggeri med terrasse på første sal!

Dette er nogle regler vi internt har vedtaget her i haveforeningen og jeg har fuld forståelse for, at hvad end
der må komme på den anden side af hegnet ikke nødvendigvis skal følge de samme regler som vi. Men ....
jeg mener det burde være muligt at skabe noget, som balancerer med, respekterer og tager lidt mere
hensyn til det område det rykker ind i.

•

Lys forurening
Vi er så fantastisk heldige, at der er så lidt belysning i dette område, at det rent faktisk er muligt at
nyde nattens mørke, den ro det bringer med sig og glæden ved at se stjernehimlen om natten. Det
ville være SÅ ærgeligt hvis det må vige for høj gadebelysning i det nye byggeri. Må jeg foreslå, at al
udendørs belysning holdes nede i gadeniveau, det kan jo sagtens gøres på en praktisk og æstetisk
måde.

I forlængelse af dette vil jeg lige nævne det foreslåede 2 etagers byggeri i denne sammenhæng også. Lys fra
store fine sydvendte vinduer vil uundgåeligt virke som et skinnende lysshow i dette ellers så mørke rolige
område.

Dette var de punkter jeg gerne vil gøre jer opmærksomme på.

Hvis jeg skal resumere, så er dét jeg ser som det største problem, og som forhåbentligt klart gennemgår af
punkterne, lejeboligerne i Område B.
Med de kompromisser der skal til for at vi alle skal kunne være glade her, virker planerne for Område A til
at være en god løsning. Så længe der bliver taget hensyn i byggeriet til, at udsynet over området og
belysning begrænses, virker et rekreativt center til at være nogle rolige og fredelige naboer og et godt
projekt at vige pladsen for.
Mht til område B, så synes jeg der mangler meget respekt for det område det tiltænkte byggeri rykker ind i.
Som beskrevet vil det have stor betydning for området i form af manglende privatliv, påvirkning af
områdets fred og ro, og lys- og støjforurening. Jeg synes det er ganske sørgeligt at dette dejlige område skal
kompromiteres pga. endnu et boligselskab og flere boliger. Endnu et naturskønt område solgt til
højestbydende. Hvorfor ikke udnytte de kvaliteter dette område har istedet? Er der ikke en anden
sammenhæng, hvor områdets fred og ro og de naturskønne omgivelser kan blive brugt om komme til gavn,
i stedet for at lukke et prjokt ind der vil udviske dem?
Der er ikke mange af disse zoner tilbage og for hver gang et projekt, som det der er lagt på tegnebrættet
her bliver vedtaget, er der færrer og færrer.

Det var alt hvad jeg havde på hjertet. Tak fordi du ville lytte.
Stine Maria Birkeholm

35. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
12. oktober 2017 17:59:55

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 12-10-2017 18:00:00
Name: Kirsten Tønnes
Address: Rævedalsvej 51
Postnr: 9230
By: Svenstrup J
Tlf: 31954447   
Email: kittoennes@yahoo.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplan3-4-104
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg har et helt unikt fritidsområde, som ingen andre danske byer har. Roklubber, sejlklubber,
fodboldklubber m.m, derforuden campingpladser, vandrehjem, vædeløbsbanen, vores nye flotte friluftsbad/park
og seks kolonihaveforeninger.
Jeg er den heldige lejer af en have i kolonihaveforeningen Vesterkæret. Med stor glæde har jeg fulgt rydningen
af kommunens grund mellem Fjordglimt og Vesterkæret. Dejligt/endeligt væk med de faldefærdige bygninger,
affald og masser af bjørneklo.
Glæden blev hurtigt vendt til vantro.
Kommunen har med et pennestrøg ændret matriklen fra landzone til byzone for at sælge grunden til et
boligselskab, der påtænker at bygge boliger i 12 meters højde!!
Jamen, hvad tænker I da på?? At tillade 12 meter højt byggeri midt i vores unikke fritidsog kolonihaveområde, hvor vi har nogle regler, der går ud på at tage hensyn til privatlivets fred.
Får den tanke, om Fjordparken har været for dyr for kommunekassen og man så lige
havde en passende grund, der kunne sælges og bebygges uden hensyn til det unikke
fritidsområde i Vestbyen.
Altså endnu en gang visen om "Gyngerne og karusellen".
Kære Byråd, vis nu lidt respekt for dette dejlige område. I har jo andre byggegrunde, hvor et højt boligbyggeri
vil falde mere naturligt ind.
Mvh.
Kirsten Tønnes

ID: 515
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

36. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
13. oktober 2017 14:47:31

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 13-10-2017 14:47:00
Name: Mark Krebs Andersen
Address: Langelandsgade 14, 3. tv
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 24232185   
Email: makker123456@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg skriver denne indsigelse som kolonihaveejer, livslang Aalborgenser og bekymret borger.
Jeg vil på det kraftigste indsige imod den lokalplan jeg har fået fremlagt ang. nybyggeri på grunden ved siden af
haveforeningen Vesterkæret.
Jeg kan simpelthen ikke forstå hvilket ræsonnement kommunen har haft i forbindelse med den foreløbige
lokalplan.
Der er mange forskellige indsigelser jeg har ift. det nybyggeri der bliver foreslået!
Jeg vil herunder forklare nogle af indsigelsespunkterne.
1. Et byggeri af den højde der er foreslået, vil klart krænke mit og alle andre kolonihaveejeres privatliv. Da der,
ikke nok med at der skal bygges i en højde der er helt uhørt i kolonihave øjemed (MAX. 4 METER!), desuden
påtænkes altaner med direkte udsyn mod kolonihaverne.
2. Derudover vil der unægteligt komme en del lys samt lyd forurening, som vil have direkte indvirkning på det
rekreative aspekt i lokalområdet i og omkring Haveforeningen Vesterkæret.
3. De planlagte sti systemer i haveforeningen er under al kritik, da det vil være med til at fordre mere
kriminalitet herunder indbrud i kolonihaverne, hvilket i forvejen er en problematik.
Disse må være mine hoved indsigelsespunkter og jeg beder derfor kommunen om mere eftertænksomhed ang.
lokalplanen. Den nuværende lokalplan er en klar forringelse af området samt en hån mod kolonihaveejerne samt
alle øvrige borgere der benytter sig af det rekreative område!

ID: 517
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

37. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-4-104
13. oktober 2017 21:40:26

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 3-4-104 Boliger og institutioner, Annebergvej 173-181, Mølholm
Dato: 13-10-2017 21:40:00
Name:
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: dpoligrates@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hej
Jeg vil også gerne åbne min mening omkring lokalplan nr. 3-4-104 ved haveforeningen Vesterkæret i Aalborg.
Som de fleste kolonihavejere, mener jeg heller ikke at det er den bedste løsning at bruge området på. En
mulighed kunne være at placere bygningen et andet sted, som ikke kommer til at genere nuværende beboerne i
området. Et godt eksempel kunne være, et natur område, hvori der er gode grønne udsigt og stille for fremtidige
beboer (i forhold til ældre beboere).
Som kolonihaveejer, sætter vi stor pris på et godt naboskab, det sociale, men i den grad også vores private liv.
For nogle betyder vores have alt! da mange af os til dagligt ikke har tilgang til have, er koloen vores fristed hvor
vi kan slappe af og nyde udelivet. Det ville være et stort tab og respektløs at ødelægge dette. Derfor håber jeg
inderligt at I vil overveje placeringen og vælge at bygge et andet sted hvor det på sigt har fordele for fremtidige
og nuværende beboer. Tak.
Venlig hilsen

ID: 519
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

