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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 5-2-111 Behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov
Dato: 03-04-2018 15:09:00
Name: Tage Kragbak på vegne Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: tk@96318800.dk
Emne: Indsigelse imod Aalborg Kommunes lokalplanforslag 5-2-11
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se vedhæftede brev fra Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker
ID: 694
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Pernille Østergaard Lund
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Sendt:
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Lise Overby Nørgård
Pernille Østergaard Lund
VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 5-2-111
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-----Oprindelig meddelelse----Fra: Dkplan automailer [mailto:infhosting@niras.dk]
Sendt: 26. marts 2018 09:25
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 5-2-111
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 5-2-111 Behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov
Dato: 26-03-2018 09:25:00
Name: Kirsten Schrøder
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: kirsten_schroeder@hotmail.com
Emne: Indsigelser og bemærkninger
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 672
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Indsigelse mod Lokalplanforslag 5-2-111 Behandlingscenter Hammer Bakker

Jeg har følgende indsigelser og bemærkninger:
Det er ikke oplyst, hvad der skal ske med de bygninger, som fraflyttes ved etableringen af et samlet
boligtilbud til behandlingscentret. Jeg mener, at dette forhold nødvendigvis må inddrages i den samlede
vurdering af konsekvenser af det nye byggeri.
Miljøscreeningen forekommer ikke at være fyldestgørende, idet flere af emnerne ikke er vurderet konkret:
For emnet ”Befolkningens levevilkår og materielle goder” er der ikke foretaget en vurdering af
konsekvenserne for befolkningens brug af Hammer Bakker som rekreativt område. Flere har udtrykt
utryghed ved eller uvidenhed om Behandlingscentrets beboere, og dertil kommer, at såfremt de fraflyttede
bygninger, skal anvendes til behandling eller som boliger for handicappede/syge borgere, er der risiko for at
den rekreative værdi falder endnu mere.
Det forekommer heller ikke at det er vurderet, hvilke konsekvenser det eventuelt kan have for risikoen uro
m.v., at borgere med så forskellige diagnoser som psykisk funktionsnedsættelse inkl. domsanbragte,
udviklingshæmmede med eventuel voldelig adfærd og sindslidende med et misbrug samles.
I forhold til emnet ”Menneskers sundhed” er der ikke foretaget en vurdering af påvirkningen af støj og
luftkvalitet fra trafik i boligområder langs Kirkevej og i Hammer Bakker, som følge af at der eventuelt
kommer flere arbejdspladser i området, hvis de fraflyttede bygninger skal anvendes til arbejdspladser.
Ligeledes er påvirkning af det eksisterende friluftsliv og rekreative interesser som følge af en øget brug af
institutionsområdet ikke vurderet. Endelig er der ikke foretaget en konkret vurdering af trafiksikkerheden,
der allerede nu dagligt i perioder ikke kan betegnes som ”høj”, men tværtimod indebærer en betydelig
risiko for påkørsel.

I forhold til selve processen omkring tilblivelse af lokalplanen kan det undre, at der allerede inden
lokalplanforslaget blev behandlet første gang i Byrådet, var udarbejdet og udsendt udbudsmateriale,
ligesom træerne på området var fældet. Det giver indtryk af et skindemokrati og opleves provokerende.
Endelig har orienteringen af borgerne i Vodskov været yderst sparsom, hvilket er med til at underbygge
oplevelsen af at planer efterspørges, besluttes og udføres internt i kommunens forvaltninger og hen over
hovedet på borgerne.

Med venlig hilsen
Kirsten Elkjær Schrøder
Vodskov, den 26. marts 2018
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-----Oprindelig meddelelse----Fra: Dkplan automailer [mailto:infhosting@niras.dk]
Sendt: 1. april 2018 10:45
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 5-2-111
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 5-2-111 Behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov
Dato: 01-04-2018 10:45:00
Name: Niels Andreasen
Address: Den Røde Gårds Vej 2
Postnr: 9310
By: Vodskov
Tlf: 40881402
Email: na@naplant.dk
Emne: Indsigelse til Aalborg Kommunes lokalplanforslag 5-2-11
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se vedhæftede brev
ID: 687
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen,
Plan og Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Vedhæftet til forslag på
www.aalborg.dk/lokalplaner
Den 30. marts 2018

Vedr.: Indsigelse til lokalplanforslag 5-2-11

Aalborg Kommune har den 2. marts 2018 sendt planer om byggeri i Hammer Bakker, i form
af lokalplanforslag med kommunens nr. 5-2-11, i høring.
Byggeriet er planlagt i et område, der både i forhold til landsdelen og i forhold til Hammer
Bakker er præget af en speciel geologi og deraf følgende fauna.
Hammer Bakker er dannet af istidens gletchere, der har skubbet store jordmasser sammen.
Disse består i store træk af sand og grus, der giver en fattig jordbund for plantevækst. Derfor
er Hammer Bakker`s oprindelige fauna præget af nøjsom vækst af krat af løvfældende arter.
Senere har jordbunden kunnet danne grundlag for en tilplantning med nåletræer, der stiller
ringe krav til jordbunden.
Senere i den geologiske udvikling, da størstedelen af Nordjylland i stenalderen var dækket af
hav, var Hammer Bakker en ø. Stenalderhavet`s kystlinie har præget randen af Hammer
Bakker således, at der er aflejret og frilagt lag af ler og silt i så tilpas øverlige lag, at træer
med dybtgående rødder, der kan nå ned til disse lag, kan finde tilstrækkelig vandforsyning til
deres vækst.
Havets bearbejdning og omflytning af materialer har desuden givet kanten af bakkeøen
Hammer Bakker det karateristika, som vi ser i dag, med stejle skrænter og kløfter. De fleste
steder bevokset med naturlig bøgeskov. Dette gælder netop den sydlige del af Hammer

Bakker, umiddelbart nord for Vodskov. Derfor er dette område, sammen med andre
områder i kanten af bakkerne, af speciel enestående karakter i forhold til den øvrige, mere
centrale del af Hammer Bakker.
Det var uden respekt og forståelse for dette for landsdelen så unikke område nord for
Vodskov, at man i andet årti af det nittende århundrede anlagde det, der dengang hed
”Åndsvageanstalten i Vodskov”.
For hundrede år siden havde man ikke tanker for naturværdier og derfor var der ikke nogen,
der fandt det forkert, at området blev spoleret med uskønne bygninger. Der kan næppe
være tvivl om, at påbegyndelse af et sådan projekt ville være helt uhørt i nutiden, hvor
bevarelse af unikke naturområder står højt på dagsordenen.
Ikke desto mindre må man nu konstatere, at Aalborg Kommune fortsætter den uheldige
ødelæggelse af området, der blev startet for ca. 100 år siden. Det er i åbenlys strid med den
grønne profil, som Aalborg Kommune gerne vil påberåbe sig.
Det fremgår af lokalplanen, at der ikke skal fældes bøgetræer i området. Men alligevel vil
nærheden til det unikke kuperede terræn med bøgebeplantning føre til en alvorlig yderligere
forarmelse af områdets naturværdi.
Undertegnede er ejer af skoven umiddelbart syd for det planlagte byggeri. Af lokalplanforslaget fremgår det, at det aktuelle byggeområde mod syd grænser op til Vodskov By.
Dette er faktuelt forkert. Området grænser mod syd op til skov med bøgebevoksning.
Det planlagte byggeri ligger få meter fra skellet til min ejendom. Hvis Aalborg Kommune
betragter det som absolut nødvendigt at bygge på sine besiddelser i Hammer Bakker, kunne
det uden tvivl være muligt at finde et sted, hvor det er til mindre gene for naboer.
Jeg kan kun opfatte det som en unødig provokation fra Aalborg Kommune`s side, at man
påtænker at lave et byggeri af en så anseelig størrelse så tæt på skellet til min ejendom.
Det fremgår af fremlagte forslag, at adgangsvejen til nybyggeriet bliver ad Storemosevej.
Der er allerede en dag en vis grad af ulovlig trafik af køretøjer med ærinde til Aalborg
Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning på den skovvej der går mellem Storemosevej og
Vodskov Byvej/Den Røde Gårds Vej. Det er i lokalplanforlaget ikke nævnt, hvorledes man vil
sikre sig, at den ulovlige færdsel ikke tiltager, hvis det planlagte byggeprojekt gennemføres.

Med denne indsigelse vil undertegnede gerne påpege de uhensigtsmæssige konsekvenser
som en gennemførelse af lokalplanforlag 5-2-11 vil have.
Desuden skal det også anføres, at man som borger i Aalborg Kommune oplever det som et
alvorlig overgreb på retssikkerheden, når den seriøsitet som der burde være omkring en
høringsproces, krænkes af, at træerne på det planlagte byggeområde allerede er fældet.
Også det faktum, at der foreligger et materiale på over 700 sider, der beskriver projektet,
understreger at høringsfasen blot har karakter af en skueproces.
Desuden er det i høj grad betænkeligt, at Aalborg Kommune agter at give sig selv
dispensation i henhold til skovbyggelinie for dette byggeri, hvor kommunen selv er
byggeherre.
De sidstnævnte to punkter falder næppe indenfor rammerne af god forvaltningsskik.

Med venlig hilsen
Niels Andreasen,
planteavlsrådgiver, cand. agro.
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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 5-2-111 Behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov
Dato: 03-04-2018 17:34:00
Name: Bodil Bolding og Finn Rasmussen
Address: Vodskov Kirkevej 60
Postnr: 9310
By: Vodskov
Tlf: 98293056
Email: finn.s.rasmussen@gmail.com
Emne: Indsigelse imod Aalborg Kommunes forslag til lokalplan 5-2-111
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se vedhæftede dokument
ID: 697
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Indsigelse imod Aalborg Kommunes forslag til lokalplan 5-2-111
Vi gør indsigelse imod, at der etableres yderligere trafikskabende funktioner i Hammer Bakker,
inden der er etableret en omfartsvej syd-vest om Vodskov, kan lede trafik, der ikke har ærinde i
Vodskov, udenom byen.
Baggrunden for indsigelsen
Vi er af den opfattelse, at Vodskov Kirkevej allerede bærer alt for megen trafik, alt for tung trafik og
at der køres alt for stærkt på vejen - i forhold til det ”udstyr” vejen har. Der mangler f.eks.
færdselsareal for cyklisterne. Lokalplanforslaget skaber mulighed for yderligere udvikling af
trafikskabende institutionerne i Hammer Bakker, uden der samtidigt tages hånd om den mertrafik
udviklingen af området fører med sig.
Det fremgår af lokalplanforslaget, at lokalplanområdet vejforsynes fra Storemosevej. Storemosevej
har forbindelse til Gammel Hedevej og Gennem Bakkerne. Gammel Hedevej er overvejende en
smal grusvej. Gennem Bakkerne og Storemosevej er begge asfalterede. Det er overvejende
sandsynligt, at bilister i personbiler samt varetransporter, der skal frem til institutionen, vil køre ad
Gennem Bakkerne. Gennem Bakkerne har forbindelse til Tingvej og Vodskov Kirkevej.
Behandlingscentret vil øge trafikbelastningen på Tingvej og Vodskov Kirkevej. Det er vores
vurdering, at bilister - herunder lastbilchauffører - der kommer til Vodskov via motorvejen,
overvejende benytter Vodskov Kirkevej, når de skal til Gennem Bakkerne.
I 2009 blev det gennemsnitlige antal biler pr. døgn (ÅDT) på Vodskov Kirkevej, iflg. Ålborg
Kommune, målt til 3638 køretøjer. Samme år blev ÅDT på Gennem Bakkerne målt til 1695 – se
vedhæftede bilag. Det fremgår ikke af Ålborg Kommunes tællinger hvor stor en andel af
køretøjerne der er tung trafik.
Vodskov Kirkevej er belastet af både personskadeuheld og cyklistuheld – se vedhæftede bilag.
En overvejende del af bilisterne på Vodskov Kirkevej har ikke ærinde ved mål langs vejen, men er
gennemkørende bilister. Gennemkørende bilister er ikke så hensynsfulde som bilister, der bor eller
har ærinde i et lokalområdet.
Gennem de senere år har byrådet vedtaget en række planer, der har skabt mulighed for opførelse
og indretning af nye institutioner og boliger i Hammer Bakker, der alle skaber yderligere trafik på de
veje der leder til Hammer Bakker – se vedlagte bilag. Som med det aktuelle lokalplanforslag, er det
overvejende sandsynligt, at de bilister, der skal til de nye funktioner i Hammer Bakker, som
planerne har skabt mulighed for, kører ad Tingvej eller Vodskov Kirkevej.
Den danske bilpark vokser. I takt med den generelle økonomiske fremgang får flere og flere - iflg.
Danmarks Statistik - adgang til egen bil. Antallet af nyindregistrerede biler slog i 2016 - for sjette år
i træk - rekord. Siden begyndelse af 2010 og frem til 2017 er den danske personbilpark således
vokset med 18 %. Desuden har vi har fået nye transportvaner: den enkelte bil bruges til flere og
flere formål. Summa summarum er trafikmængden på Vodskov Kirkevej, med stor sandsynlighed
betydelig større i dag end i 2009.
Den miljøscreening der knytter sig til lokalplanforslaget er mangelfuld. Af screeningen fremgår det,
for så vidt angår trafiksikkerhed, at:
”Der er en hastighedsbegrænsning på 40 km/t i Hammer Bakker-området, så trafiksikkerheden
vurderes som værende høj i området.” (citat slut)
Miljøscreeningen forholders sig alene til nærområdet og ikke til, hvordan behandlingscentret vil
påvirke trafikken og trafiksikkerheden på de veje der overvejende benyttes til institutionsområdet.
Screeningen forholder sig heller ikke til den kumulative trafikale effekt af de mange jfr. tidligere

nyere institutioner, arbejdspladser og boliger i Hammer Bakker. Derfor er vi uenige i
screeningskonklusionen:
”……., at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet…...”

Venlig hilsen
Bodil Bolding & Finn Rasmussen
Vodskov Kirkevej 60
9310 Vodskov
Vodskov den 3. april 2018
Indsigelsen er vedhæftet flg. bilag:
•
•
•

ÅDT udvalgte veje i Vodskov 2009 – 2013
Politiregistrerede uheld med personskade og cyklister i Vodskov 2012 - 2016
Lokalplaner i Hammer Bakker

Trafiktal - Bil
2009
2010
2011
2012
2013
Papirformat: A4

© Geodatastyrelsen

ÅDT på udvalgte veje i Vodskov
Ålborg Kommunes trafiktællinger på udvalgte veje i
Vodskov 2009 - 2013

Tidspunkt: 02-04-2018 13:24:34
Målestoksforhold: 1:6553

Uheld, Cykelistuheld 2012-2016

Uheld, Personskadeuheld 2012-2016

Papirformat: A4

© Geodatastyrelsen

Politiregistrerede uheld i Vodskov
Politiregistrerede uheld med personskade og med
cyklister i Vodskov
2012 - 2016

Tidspunkt: 30-03-2018 09:55:43
Målestoksforhold: 1:6000

Lokalplaner - forslag
Lokalplan, forslag
Lokalplaner - vedtaget
Lokalplan, vedtaget
Papirformat: A4

© Geodatastyrelsen

Lokalplaner i Hammer Bakker, Vodskov
Lokalplaner, vedtagne
Lokalplaner, forslag

Tidspunkt: 30-03-2018 10:01:33
Målestoksforhold: 1:6000
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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 5-2-111 Behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov
Dato: 05-04-2018 14:23:00
Name: Vodskov Samråd v. Knud Larsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf: 20487350
Email: linneknud@gmail.com
Emne: Bemærkning til Lokalplan 5-2-111 Behandlingscenter Hammer Bakker
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Hermed bemærkninger til lokalplan 5-2-111 Behandlingscenter Hammer Bakker Vi beklager at vi har sendt
en Indsigelse over det nævnte, det er fejl vi beder den første fil slettet og indfører denne fil med
Bemærkning indsat istedet for
Med venlig hilsen F/Vodskov Samråd Knud

ID: 707
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Bemærkninger til lokalplan 5-2-111 – Behandlingscenter Hammer Bakker
Vodskov Samråd er stærkt bekymret over den ekstra trafik, som byggeriet af den nye institution
med de efterfølgende justeringer og brug af fraflyttede eksisterende lokaler vil medføre. Det kan
være svært at vurdere omfanget af ekstra belastningen af trafikken via Vodskov Kirkevej, men dette
kommende ekstra nøk i forøgelsen af trafikken følger efter flere års stigende trafik til
institutionsområdet i Hammer Bakker som helhed.
Vi skal derfor foreslå, at man med vedtagelsen af lokalplanen konkretiserer en aflastning af
trafikken på Vodskov Kirkevej ved hjælp af en omfartsvej.
Begrundelse:
Lokalplanforslaget skal bl.a. skabe mulighed for:
• at der indenfor delområde A, jf. Kortbilag 1 kan opføres 25 selvstændige boliger +
fællesfaciliteter - svarende til et byggeri på i alt ca. 2.050 m2. Byggeriet kan uden yderligere
planlægning udvides til i alt 4.000 m2 (bestemmelse 5.1)
• at eksisterende byggeri indenfor delområde B jf. Kortbilag 1, uden yderligere planlægning,
kan udvides til i alt maks. 40 % yderligere etageareal (Bestemmelse 5.2).
Vodskov Samråd vurderer, at der indenfor delområde A kan opføres i alt ca. 50 boliger + fælles
faciliteter herunder personalefaciliteter.
Samrådet er i tvivl om, hvor meget byggeri der i alt kan opføres indenfor delområde B.
Lokalplanen skal sikre, at der etableres 1 p-plads pr. 4 normerede institutionspladser samt 1 pplads pr. 8 ansatte (Bestemmelse 8.4).
Vodskov Samråd er usikker på, hvor mange p-pladser der i alt skal etableres.
Af lokalplanforslagets kortbilag 3, Illustrations-planen fremgår, at der etableres 18 – 22 p-pladser
samt 3 handicap--pladser.
Såvel de selvstændige boliger som de personale- og fællesfaciliteterne, lokalplanforslaget skal
skabe mulighed for at etablere, genererer trafik – både personbiltrafik og lastbiltrafik.
Uagtet at beboerne til det nye center allerede bor i området, er det Vodskov Samråds vurdering,
at den nye institution med den planlagte efterfølgende brug af de fraflyttede lokaler, som helhed
vil generere mere trafik til området end til de eksisterende boliger.
Lokalplanområdet vejforsynes fra Storemosevej. Storemosevej har forbindelse til Gammel Hedevej
og Gennem Bakkerne. Gennem Bakkerne og Storemosevej er asfalteret. Det er overvejende
sandsynligt, at bilister i personbiler samt varetransporter, der skal frem til institutionen, vil køre ad
Gennem Bakkerne.
Gennem Bakkerne har forbindelse til Tingvej og Vodskov Kirkevej. Behandlingscentret vil øge
trafikbelastningen på Tingvej og Vodskov Kirkevej.

Det er Vodskov Samråds vurdering, at bilister herunder lastbilchauffører, overvejende vil
benytter Vodskov Kirkevej, når de skal til Gennem Bakkerne.
Af den miljøscreening, der knytter sig til lokalplanforslaget fremgår ikke, at det er vurderet hvordan
behandlingscentret vil påvirke trafikken i lokalområdet. Det fremgår alene, at trafiksikkerheden er
vurderet.
Repræsentanter for Vodskov Samråd havde den 20. marts et positivt dialog møde med rådmand
Jørgen Hein, fagcenterchef Jonna Kastbjerg og økonomidirektør Bo Blicher Pedersen, hvor vi
informeredes om konsekvens-ændringer for de fraflyttede bygninger og hvor vi informerede om
vores synspunkter/indsigelse om den endnu engang øgede trafikbelastning af Vodskov Kirkevej.

Venlig hilsen
Vodskov Samråd
Formand Peter Lindholt
25. marts 2018
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Som lodsejer i Hammer Bakker vil vi hermed gøre indsigelse imod de planlagte udstykninger til bolig‐ og
institutionsbyggeri.
Senest i 2016/17 havde vi en delvis tilsvarende oplevelse ang. udstykning af Tandalen, som i flg.
rådmanden (forhåbentligt) skulle være skrinlagt.
Det undrer os såre, at der nu igen popper nye forslag op ‐ vel at mærke med kommunens velsignelse ‐ om
bymæssige indhug i den helt særlige natur, som kendetegner Hammer Bakker ‐ ikke blot som skov
betragtet, men også med såvel botaniske, zoologiske og historiske særpræg.
Vi kan sagtens opleve, at Aalborg er en by i hurtig vækst med et voksende behov for attraktive
byggegrunde, men netop fordi befolkningstallet øges, bør man helhjertet bevare de åndehuller, der så
sandelig også er nødvendige for alle mennesker.
Store, økonomiske interesser ligger naturligvis til grund for de personer, der ønsker at udstykke deres jord,
og giver man først tilladelse, åbnes en Pandoras æske af tilsvarende spekulationer.
Hvordan kan det være, at der ikke èn gang for alle kan laves en politisk beslutning om at lade Hammer
Bakker være i fred, således at den ikke udånder ved denne salamimetode, som naturligvis frister i kraft af
høje skatteindtægter og øget arbejde til et væld af erhverv? Den bæredygtighed, som kommunen ellers
kæmper så udmærket for, skal da ikke svigtes på dette væsentlige punkt.
Imod vores indsigelse kan naturligvis anføres: I kan sagtens tillade Jer at sidde på den høje hest, I bor der jo
al!lerede.
Hertil skal svares, at vi i aller højeste grad har åbnet vores ejendom for publikum såvel med café som med
savværk og naturpleje, og utallige gange har folk udtrykt glæde og taknemmelighed over den fred og ro,
som netop er et af de vigtigste kendetegn for Hammer Bakker.
Lad os dog bevare dette i et samfund, hvor grundtonen er stress, uro, angst osv. osv.

Med venlig hilsen
www.ideonskovbutik.dk
Finn og Katrine Nielsen
Søhusevej 46
9380 Vestbjerg
(Brug ikke GPS ind til os)
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