From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
7. maj 2018 21:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 10-1-113

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 10-1-113 Boliger, Skovbrynet, Nibe
Dato: 07-05-2018 21:15:00
Name: Thorkild Pedersen
Address: Rosenparken 36
Postnr: 9240
By: Nibe
Tlf: 61792543
Email: lisbethogthorkild@tdcadsl.dk
Emne: Forslag til lokalplan 10-1-113 - Boliger, Skovbrynet, Nibe.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kan det virkelig passe? Jo det er ganske vist. Aalborg Kommune har offentliggjort et lokalplanforslag, der muliggør
etablering af fire (fire) parcelhusgrunde på et eksisterende grønt område ved Skovbrynet i Nibe.
Det må da vist være medlemmer af Aalborg Byråd uden lokalkendskab til området, som har stemt for godkendelsen
af planforslaget.
Vi har boet i Rosenparken siden 1978 (altså næsten 40 år). Gennem alle årene har dette lille grønne område været
en oase for børn og voksne i Rosenparken og Skovbrynet. Især børnene har brugt og bruger området til leg og
boldspil. At en del af området i perioder har været anvendt til oplagsplads for materialer og entreprenørmateriel i
forbindelse med kloakarbejder i Skovbrynet m.v. og hvert år benyttes til parkeringsplads i forbindelse med Nibe
Festival er acceptabelt, for vi ved jo, at området efterfølgende kan benyttes til fritidsformål igen.
Nu ser det desværre ud til at endnu et grønt åndehul i Nibe må vige for kapitalinteresser. Det virker uforståeligt, når
byrådspolitikerne samtidig giver udtryk for, hvor vigtigt det er at bevare de grønne områder til glæde og gavn for
kommunens borgere samt korridorer for dyre- og plantelivet. Hvor er troværdigheden henne kære
byrådsmedlemmer?
Der var engang en skovbyggelinie på 300 meter fra Skalskoven mod Rosenparken og Skovbrynet. Den reducerede
man med et pennestrøg til 30 meter, hvilket muliggjorde bebyggelsen på Høje Nibe. Heldigvis forblev det aktuelle
lokalplanområde ubebygget og vi drog et lettelsens suk. Vi havde stadigvæk vores lille grønne plet.
Med håbet om, at lokalplanen ikke bliver en realitet.
Venlig hilsen Lisbeth og Thorkild, Rosenparken 36, 9240 Nibe.
ID: 726
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