1. Indsigelse

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

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-110
9. oktober 2017 10:20:48
2017501 - lokalplan i skalborg PerHAndersen.pdf

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 3-6-110 Boliger og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg
Dato: 09-10-2017 10:21:00
Name: Per Andersen
Address: Dyrskuevej
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: perhandersen@stofanet.dk
Emne: Spørgsmål vedr lokalplan Aalborg Kommune 2017
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indtastet af Aalborg Kommune - på vegne af Per H Andersen
Jeg bor på Dyrskuevej
Der er nogle røde stiplede linjer på billedet over lokalplan og tilligemed nogle røde streger på billedet. Der er
ingen forklaring på dette. Skal det laves om til græsplæne eller skov. Der er jo butikker og bus kørsel fra
dyrskuevej. Bliver det stadig mulig at kunne bevæge sig ud på Hobrovej. Vi er jo mange beboer der besøger
butikker på Hobrovej. Tager bus derfra.
Jeg vedhæfter dette billede over lokalplan i området omkring Hobrovej/Dyrskuevej.
Der er ingen der kan forstå denne omtale i fjernsyn og denne fine mail vi har fået.
Den lokalplan bliver omtalt i tal og koder, derfor mit spørgsmål.
Jeg hører en del af Ådalen skal inddrages. Der er en del kolonihaver, hvor disse mennesker jo af gode grunde er
nervøse hvad og hvordan denne lokalplan giver af inddragelse af dette natur skønne område.
MVH Per Andersen

ID: 501
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 3-6-110
14. oktober 2017 17:46:20

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 3-6-110 Boliger og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg
Dato: 14-10-2017 17:46:00
Name: Fritz Nielsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: fritz@gvdnet.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplan 3-6-110
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Angående forslag til byggeriet Hobrovej/Nibevej, Skalborg, Lokalplan 3-6-110. Jeg var ellers lige på vej ud for
at cykle en tur, men jeg vil gerne komme med en indsigelse. Jeg ved ikke, hvad de arbejder ud fra i Byrådet. Jeg
har kun min sunde fornuft at vurdere ud fra, og det er ikke det, jeg synes præger projektet.
     Så vidt jeg ved, blev ejerne af Holger Drachmanns Vej 12 og 14 præsenteret for en plan om at bygge en op
til fire etagers ejendom på nabogrundene ud til Hobrovej. Det blev de åbenbart meget utilfredse med at blive
nabo til. Derfor er de gået med til at sælge deres ejendomme til bygherren for at “slippe væk”. Og så bliver der
lige lagt to etager oven i til en maks. højde på 25 meter - og der skal nok ikke så meget fantasi til at forstå, hvad
jeg så tænker om dét. I tilgift får den nye ejendom så ind- og udkørsel op langs min baghave. Således får jeg nu
trafik på tre sider af min grund. Jeg kan så spare endnu mere på lyset i huset, når mørket falder på, da jeg så får
endnu mere lys, når bilerne runder hjørnet, og deres lyskegler fejer hen over spisebordet og væggene inde i
huset.
     Holger Drachmanns Vej bliver i forvejen brugt som adgangsvej til noget af det øvrige Digterkvarter, og
bliver i hverdagen også brugt til parkering af nærliggende erhverv, for at holde egne parkeringspladser ledige til
deres kunder. Det er ret sandsynligt, at netop parkering vil blive en endnu større udfordring, efter opførelsen af
det ambitiøse byggeri med de mange nye boliger og erhverv. Bliver der parkeringspladser nok? Holger
Drachmanns Vej kan ende med at blive én lang parkeringsplads - som den nogle gange er for besøgende på
Drachmannshave - med skiftende ensretning af vejen til følge. Jeg har svært ved at se, hvilke hensyn der er
blevet taget til villaejerne, der har boet her i mange år. Som jeg ser det, er hensynet udelukkende taget til det
nye byggeri for at gøre det mere attraktivt.
     Ind- og udkørsler bør foregå ad vejen, som adressen er til. Den udfordring har for eksempel alle villaejerne
på Hobrovej mellem Skalborg og Østre Allé. Man skal ankomme fra den rigtige side - ligesom på en blind eller
ensrettet vej - og de nye beboere kender betingelserne fra starten. Projektér et byggeri, der passer til forholdene.
Undgå at bygge alt for stort på alt for lidt plads, som vi har set så mange andre steder i Aalborg. Jeg ved godt, at
det handler om størst mulig profit for bygherren. Intet ondt om det - det er det, det handler om. Regningen skal
bare ikke lægges over på os på den bagvedliggende villavej. Ikke kun med hensyn til trafikken, men også et
formentligt stort værditab i ejendommen. Der bliver ingen overnattende købere i indkørslen dagen før “til salg
”-skiltet bliver sat op, når den dag uvægerligt kommer.
     Hjørnet på Hobrovej har længe trængt til fornyelse, ingen tvivl om dét, men mindre kunne vel også gøre det.
Det er dog “kun” Skalborg. Det nye byggeri vil nok se fint ud på facaden, men som bekendt har facaden tit en
ikke så flatterende bagside. Mon ikke der skulle være ét eller flere byrådsmedlemmer, der tænker: “Godt, at det
ikke er ved min baghave! ”? Så er det jer, vi skal have ud af rundkredsen for at repræsentere os villaejere, der
får generne efter byggeriet.

     En del af de øvrige beboere på Holger Drachmanns Vej ville egentlig gerne skrive en indsigelse, men får det
nok ikke gjort. Som de siger: “Hvad nytter det? ” Det har vi set og hørt så mange gange før. Beslutningen er
sikkert allerede taget, og bliver bare trukket ned over hovederne på os. Nå, men byggeriet er ikke gået i gang
endnu, så jeg har alligevel en vis tiltro til, at dem, der træder ud af rundkredsen for at repræsentere os også har
det, der skal til for at ændre dette markante byggeri til noget mere spiseligt.
     Kort opsummering af de vigtigste ulemper, som jeg ser det:
Trafikeret villavej
Brugt som parkeringsplads
Med skiftende ensretning af vejen til følge.
Trafik på tre sider af min grund
Et højhus tæt på min, indtil videre, ret ugenerede baghave
Stort værditab i min ejendom, hvis ikke usælgeligt, for hvem går efter disse ovenstående kriterier ved køb af
ejendom?
Hvis mine få, men væsentlige argumenter ikke ændrer markant på dette udkast til byggeriet, så er der kun én
ting, der mangler: et meget stort skilt i midterrabatten på Hobrovej, ud for Burger King med teksten “Welcome
to Fabulous Skalborg! ”.
Men jeg tror på, at det har en effekt - og så kunne jeg måske blive helt glad for det nye byggeri - det har det af at
have, for jeg er gået glip af en god cykeltur. Ellers må jeg så konstatere, at min almindelige sunde fornuft ikke
er, hvad jeg troede, eller, at det måske slet ikke er det, det handler om.
Nå, men noget sjov og noget alvor.
Med venlig hilsen
Fritz Nielsen fra Holger Drachmanns Vej nr. 18 - 34 år på adressen.   

ID: 520
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 3-6-110
6. november 2017 10:26:58

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 3-6-110 Boliger og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg
Dato: 06-11-2017 10:27:00
Name: Tonny Gaardsvig-Kjær
Address: Holger Drachmanns Vej 20C
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 51517858
Email: trgk@mail.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplan 3-6-10
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg vil gøre indsigelse mod, at kommunen vil give vejret til den nye bebyggelse via indkørslen til Holger
Drachmanns Vej 20, da det er en privat vej, der tilhører ejerforeningens medlemmer.
Jeg er godt klar over, at man med loven om private fællesveje kan give ejeren af grunde, der grænser op til en
privat vej denne vejret.
Men i dette tilfælde er der ikke tage om at give ejeren vejret, men at give minimum 40-50 lejere vejret, hvilket
vil bevirke, at trafikken på vores private vej næsten 3 dobles. Med købet af de to matrikler, som bygherren har
erhvervet, så er der i forvejen vej ind til matriklen.
Jeg finder det urimeligt at ejerne af Holger Drachmanns Vej 20 A-O skal afgive vejret til en erhvervsdrivende
ejer af et udlejningskompleks, for at han kan sikre sig en kommende indtjening, i form at husleje indtægter.,
mens ejerforeningens medlemmer belastes blot fordi de har en privat vej, som de er ejer af.
Hvorfor skal vi afgive vejret, når det ikke er til ejeren, men til x antal lejer?

ID: 582
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

5. Indsigelse

Indsigelse mod lokalplan 3-6-110 og spørgsmål til samme
Jeg tilslutter mig fuldstændig indsigelse indsendt af Fritz Nielsen 24-10-2017.
Vil kun illustrere nogle af problemerne fra en anden vinkel.

BYGGEHØJDE 25 METER svarer til et halvt AALBORGTÅRN minus 2,5 meter!:
Hvor ugenert mon det omgivende villakvarter vil føle dette, jeg føler mig på forhånd generet. Projektet ønsker jo i øvrigt at skærme fra Hobrovej. Har
indblikket i nabokvarteret været undersøgt fra drone eller kran, eller har man ikke været opmærksomme på dette problem?
Er det undersøgt hvilke lys- og skyggevirkninger, der vil opstå?
Hvordan kan man, bortset fra begrundelse i en visuelt markant indkørsel til Aalborg, tillade så højt byggeri når man bibeholder max. 8,5 meter højde på
delområde 1 (tak for det)

PARKERING til 40 lejligheder og diverse erhvervslejemål:
Efter ”Kortbilag 2 – Arealanvendelse” er der ca. 48 m fra vendeplads til byggefelt ved udkørsel. Hvis der parkeres en minibil f.eks. en VW-Up (1,641m bred)
med 75 cm afstand til døråbning, er der kun plads til 20 biler, hvis alle parkerer perfekt.

Med venlig hilsen
Erik Røge Pedersen, Holger Drachmanns Vej 19

