1. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-112
5. marts 2018 09:44:14

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 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård
Dato: 05-03-2018 09:44:00
Name: Torben Poulsen
Address: Sohngaardsholmsvej 60
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 40161016   
Email: tp@aalborghus.dk
Emne: Lokalplan 4-1-112 Kollegievej, Vejgaard
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som tidligere nævnt har jeg 3 bekymringer angående lokalplansforslaget:
!) Skyggevirkninger fra højhuset i forhold til Aalborghus Gymnasiums østfløj.
2) Parkeringsforhold. Vi er meget belastede med at andre anvender vore parkeringspladser, vi har knap nok
plads til vore egne biler. Jeg frygter ulovlig parkering i fremtiden og ikke mindst i byggefasen.
3) Jeg er også bekymret for etableringen af café eller fastfood-restaurant idet vi selv har en sund og bæredygtig
kantine. Vore elever er ikke helt sundhedsmindede og ville let kunne lokkes til at købe mad et andet sted. Lige
nu lokker Lidl med meget billige fastfood-artikler som konkurrerer med vores kantine.
Rektor Torben Poulsen
Aalborghus Gymnasium

ID: 651
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 4-1-112
8. marts 2018 17:03:37

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 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård
Dato: 08-03-2018 17:04:00
Name: Miljø- og Fødevareministeriet
Address: Haraldsgade 53
Postnr: 2100
By: København Ø
Tlf: 72542559   
Email: jacbe@mst.dk
Emne: Bemærkning til kommuneplantillæg nr. 4.054 – Aalborg Kommune
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 4.054 for Aalborg Kommune
følgende bemærkninger, for så vidt angår bilag IV-arter.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af § 7 i bekendtgørelse om
administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016), at planforslag ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af
planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der skal
således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering om
reglerne vedr. bilag IV-arter. Hvis der er spørgsmål til bilag IV-arter, kan undertegnede kontaktes.
Med venlig hilsen
Jacob Christian Bertram
Specialkonsulent l Naturbeskyttelse

ID: 655
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 4-1-112
11. marts 2018 18:13:27

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 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård
Dato: 11-03-2018 18:13:00
Name: Ivan Sønder
Address: Grønlands torv 5-12-th
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 40332586   
Email: missekat01@gmail.com
Emne: Lokalplan 4-1-112
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg vil gerne på det kraftigste gøre indsigelse mod så højt et byggeri på nævnte område. Det vil tage udsigten
fra mange lejligheder på Grønlands torv, og gøre området endnu mindre attraktivt end det er pt. Desuden vil det
gå hårdt ud over værdien på højhuset Grønlands torv.

ID: 656
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

