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Aalborg Kommune Plan og Udvikling

Høringssvar vedr. kommunens skrivelse af 29. maj om nyt boligområde i St. Restrup sag nr. 2018-034144 med
forslag til alternativ placering.
Som repræsentant for en kreds af beboere og virksomheder i Store Restrup udtrykkes enighed i behovet for
at udlægge et nyt område til bebyggelse. Ejerne af hovedgården Store Restrup får flere henvendelser fra
borgere, der ønsker at bo i området, og hvis ønsker ikke kan imødekommes. Hovedgården består i dag af en
række boliger, hvortil der er venteliste til udlejning. Udvidelse af landsbyen vil give tiltrængt plads til nye
boliger og dække et lokalt behov.
Udbygning bør ske i sammenhæng med den nuværende udstrækning af landsbyen, der ligger på og omkring
hovedgården. Denne bør fortsat forblive centrum for bebyggelsen. Lokalbefolkningen har en lang tradition
for at anvende hovedgårdens park og kommer ofte i de fredede bygninger til kulturelle arrangementer,
højtider med videre.

Kritik af den foreslåede placering.
Trafikale forhold
Restrup Kærvej er allerede med den nuværende trafik overbelastet. Vejen er smal og går tværs gennem
hovedgårdens gårdsplads, hvor bygningerne går til vejskel med dårlige udsigtsforhold til følge. Vejen benyttes
som prioriteret tilkørsel til motortrafikvejen med tunge køretøjer, der når hastigheder på 80 kilometer i timen
gennem gårdspladsen, skønt sikkerhedshensyn foreskriver, at hastigheden burde begrænses til det halve.
Henvendelse til politiet om trafikregulering blev afvist begrundet i tilkørslen til motortrafikvejen. Vejen
anvendes af hovedgårdens landbrugsmaskiner, der flere gange dagligt bruger hele vejens bredde for at
passere mellem de snævre bygninger. Gående, cyklende og ridende trafikanter har pga. vejens ringe bredde
ingen mulighed for at vige, og udsættes for fare når to køretøjer passerer hinanden og anvender hele den
asfalterede bredde. En yderlige belastning af Restrup Kærvej med udkørsel fra et nyt boligområde, hvor
trafikken til Frejlev og Sønderholm yderligere vil passere gårdspladsen, er ikke hensigtsmæssigt og vil forøge
trafikken på den i forvejen overbelastede vej.

Forhold til fredskov og det kulturhistorisk landskab.
Forslagets placering er direkte op ad et historisk skovbryn bevokset med gamle bøgetræer. Skoven er på over
20 ha og registreret fredskov. Området indeholder hertil en i 1700-tallet have anlagt efter fransk mønster
med stier, kanaler, broer og blomster, århundreder gamle linde alléer, stengærde, mindesten og jagtveje til
parforcejagt med hovedstjernevejen placeret umiddelbart øst for den fredede hovedbygning.
Placeringen ligger indenfor skovlovens 300 meter beskyttelseszonen, hvor bebyggelse kun kan finde sted
efter dispensation og efter afvejning af de landskabelige forhold. Placeringen vil betyde tab af områdets
landskabelige værdier, som skovloven skal værne.
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Arrondering af landsbygrænsen
Forslaget betyder, at kun 30% (340 meter ud af 1.107 meter) af det foreslåede areal til ny bebyggelse grænser
til den eksisterende landsbygrænse, hvorfor det vil forringe landsbyens arrondering. Landsbyens grænser er
i forvejen mere spredte, end hvad der er hensigtsmæssigt. Placeringen vil reducere områdets landskabelige
værdier.

Topografiske og geologiske forhold
Det foreslåede område er en lavning med en tæt lerlag, der hindrer nedbør i at nedsive og i stedet modtager
tilstrømmende overfladevand fra de vest for liggende landbrugsarealer. Bebyggelse her bliver derved
afhængig i afledning af overfladevand til naboen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. De bygninger, der måtte
placeres får begrænset udsigt og vil ligge i skygge, hvilket er til skade for beboernes sundhed.

Alternativt forslag til placering af nyt boligområde i Store Restrup
Det lokale behov for flere boliger i landsbyen vil med større målopfyldelse kunne placeres langs Nibevej vest
for Restrup Kærvej markeret med blåt på nedenstående kort. Her vil placeringen ikke være i konflikt med
skovloven.
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Trafikale forhold
Den væsentligste forbindelsesvej i landsbyen er Nibevej, hvor der er anlagt cykelstier på begge sider, og hvor
der er bybusdrift med stoppesteder. Det er beboernes nærrute til skole og institutioner, indkøb,
idrætspladser, kirker, borgerhus mm. Med bredde og trafikregulering er Nibevej dimensioneret til større
trafikmængde. En udbygning i området vil ikke forringe de trafikale forhold i landsbyen.

Arrondering af landsbygrænsen
Ved at placere et nyt boligområde langs Nibevej vil 635 meter ud af 800 meter eller ca. 80 % af afgrænsningen
arrondere den nuværende landsbygrænse. Herved bliver landsbyen mere sammenhængende end den er i
dag.

Topografiske og geologiske forhold
Området består af en grus bakke med god dræning. Det tilhører den samme ejendom som øst for Restrup
Kærvej, hvorved det undgås, at der opstår interessekonflikter om dræning af overfladevand. I følge EU’s
habitats beskyttelsesdirektiv skal danske myndigheder fjerne den spærring af Hasseris å, der leder vand ind
i hovedgårdens voldgrav. Der betyder, at voldgraven udtørret til skade for det fredede fortidsminde og det
kulturhistoriske landskabselement. Etablering af afløb fra tag- og drænvand fra området langs Nibevej vil
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forsyne voldgraven med vand og modvirke udtørring. Området ligger skrånende ned mod øst, hvorved
bygninger her vil få sol og udsigt til herregårdsparken øst for Restrup Kærvej.

Herregårdsområdets faciliteter.
Landbyområdet var oprindeligt den bebyggede del af hovedgården Store Restrup, hvor medarbejderboliger
gennem årene er vokset til et lokalsamfund. Hovedgården er centrum for landsbyen. Ud over det fredede
voldsted indeholder området flere fredede bygninger. Det har kulturhistorisk betydning at sikre aktiviteter,
der bidrager til vedligeholdelse af de historiske bygninger og parkområdet. Driften omfatter vinhandel,
kursusvirksomhed, restaurant, hotel og forsamlingslokaler, teatersal og amfiteater. Hovedgården driver
desuden landbrug og udlejer hestebokse med ridesti og dressurbane, der anvendes til idræt og undervisning.
Bebyggelse med nye boliger på hovedgårdens grund vil bidrage til at opretholde dette formål og bevare det
kulturhistoriske miljø til fordel for de nuværende og nye beboere.

Miljøforhold.
Arealet langs Nibevej ligger på hovedgårdens matrikel, hvor der allerede findes miljøvenlige forsyninger.
Ejendommen har egen vandforsyning og tilladelse til opstilling af eget rensningsanlæg, der er under anlæg.
Ejendommen har eget fjernvarme forsyning fra biofyr, der forsyner områdets bygninger. Nye boliger kan
tilsluttes, hvorved bebyggelsen bliver Co2 neutral og uden afledning af ikke renset spildevand fra området.
Hovedgården har installeret 300 megabyte internet fiber til egen server, hvortil nye beboere kan tilkobles.
Bebyggelsen vil blive opført med solpaneler til produktion af el til eget brug. Bebyggelsen bliver så miljøvenlig,
som den kendte teknologi tillader.
Forslaget om at udbygge området ved Nibevej har bred lokal opbakning fra ejere, beboere og virksomheder
i St. Restrup herunder Ann Lokdam, Gustav Lokdam Else Nybo, Danske Slotte fmba, Vinvico ApS, Gl2011 ApS
og Gorm Lokdam.
Den 13. juni 2018
Venlig hilsen

Gorm Lokdam
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Hej
Vi har lige været til info møde vedr planer om at etablere St. Restrup Fælled.
Vi synes det er en fantastisk god ide, og en dejlig mulighed for at kunne blive boende i nærområdet når vi bliver ældre og ikke kan klare vores ejerbolig mere.
Det vil også kunne skabe gode muligheder for et lidt større og blandet nærsamfund, med alle aldre repræsenteret.
Det vi så godt kunne tænke os i forbindelse med byggeriet, var at der bliver ført fjernvarme til St. Restrup. Vi føler lidt at vi er lidt "glemte" her i St. Restrup og
presset til at bruge dyrere og måske mindre miljøvenlige varmekilder.
Vi tænker også at den tunge trafik og sikkerheden på Restrup Kærvej skal tages med i betragtningerne. Samt mulighederne for offentlig trafik.
De venligste hilsener fra
Ann og Holger Thomsen
Nibevej 431, St. Restrup
9240 Nibe
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Hej
Hermed vedhæftet vores bemærkninger og ønsker vedr. Restrup Fælled.
Venlig hilsen
Viggo og Birgit Salling
Restrup Kærvej 11
9240 Nibe
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St Restrup den 19. juni 2018

Til By og Landskabsforvaltningen.
Vedr. St. Restrup Fælled
Vi er ejere af ejendommen Restrup Kærvej 11, som jorden til landsbyprojektet ønskes udstykket fra.
Vi modtog for et års tid siden en forespørgsel fra initiativgruppen, om at købe ca. 5 ha af vores
ejendom til projektet. Vi havde på dette tidspunkt ingen planer i forhold til at frasælge jorden.
Initiativgruppen v/ Gunner Jensen og Jacob Birk solgte dog ideen til projektet så godt, at vi har
indgået en optionsaftale om salg af jorden til landsbyprojektet jfr. deres idégrundlag, med
maksimalt 25 boliger.
Vi synes det er et spændende projekt med nogle gode tanker bag, vi er sikre på at det også på sigt vil
være givtigt for St. Restrup. Vi håber dog at bebyggelsen kommer til at passe til området bl.a.
Herregård og Friskole, ikke nødvendigvis ligne men gerne i en spændende arkitektur.
Vi har i flere år tænkt på om der var mulighed for, at kunne udstykke en parcelhusgrund, til enten os
selv eller et familiemedlem. I forbindelse med forhandlingerne om frasalget af jorden gav
initiativgruppen deres tilsagn om, at ville arbejde for dette, hvilket også er indskrevet i
optionsaftalen (øverst side 2). Derfor håber vi at I som forvaltning er positive i forhold til en
tilladelse til udstykning, og at området evt. vil kunne indgå i lokalplanen.
Vi har vedhæftet optionsaftalen med bilag, hvoraf fremgår hvor vi ønsker evt. at bygge. Vi er
selvfølgelig åbne over for andre forslag til placering af grund på vores ejendom.

Med venlig hilsen
Viggo og Birgit Salling
Restrup Kærvej 11
9240 Nibe

Bilag 1- afgrænsning af matrikel 1tk
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Hej Peter Serup
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Kommentarer til Aalborg Kommune vedr. Restrup Fælled m.m.
Jeg synes, at det er et godt initiativ fra projektgruppen, for det er en fordel for St. Restrups
udvikling til moderne landsby, hvor det fortsat er attraktivt at bosætte sig.
Desuden mener jeg, at det er vigtigt at bevare fredskoven uberørt.
Restrup Fælled skal passe ind i det eksisterende områdes byggeri og natur. Landsbystilen bør
beholdes (kan godt være moderne), men jeg tænker både på husenes placering og udseende skal
fremstå landligt og endelig ikke ligne et nyt villakvarter.
Trafikforholdene på Restrup Kærvej er noget, der bør tages hånd om. Den grænse på 60 km/time,
der er i dag, er ikke tilstrækkelig til at sikre de bløde trafikanter. I perioder er der voldsom trafik af
lastbiler og store landbrugsmaskiner. Disse kan ikke passere hinanden, så rabatterne bruges bare
til vej, med det resultat, at der er store huller i siden af vejen. Det er de færreste, der sætter
hastigheden ned ved mødet af en anden bil. Der opstår mange ubehagelige situationer, når man
går langs med vejen, eller bare skal køre ud af sin egen indkørsel. (Jeg bor Restrup Kærvej 24).
Desuden er der jo skolebørn, cyklister og heste med ryttere til og fra rideskolen. En grænse på
max. 50 km/timen ville være mere passende. Udkørsel fra rideskolen er også farlig pga. dårlig
udsigtsforhold.
Jeg tænker også på, om en chikane kunne være en løsning for at bremse trafikken lidt. Nogle biler
og motorcykler, der kommer fra motortrafikvejen accelererer meget hurtigt i svinget, og tager
overhovedet ikke hensyn til ryttere (til trods for skiltning) eller, at der er boliger og hermed
indkørsler ud til vejen.
Det ville være dejligt med en gangsti, der kunne gøre det muligt for fodgængere at bevæge sig
rundt uden at være bange for, at bilerne kører for tæt på. Der er jo også en del gæster fra
Herregården, der går i området.
Derudover ville det være dejligt, hvis den kollektive trafik blev forbedret. Den er forringet meget
siden jeg flyttede til St. Restrup i 2006. Metrobussen kører kun til Frejlev, og den tidligere telebus
er kun skolebus. Et stoppested på Restrup Kærvej ville være at foretrække (måske ved Restrup
Fælled). Det er vel også en idé, når der etableres en daginstitution på Restrup Kærvej 35, så de
ikke alle behøver at køre til og fra i bil.
Generelt i forhold til evt. justering af kommuneplanrammen for St. Restrup, så mener jeg, at det er
vigtigt at St. Restrup bevarer sin landsbystil og eksisterende natur samt muligheden for at holde
mindre dyrehold på ejendommene i landsbyen.

Med venlig hilsen

Hanne Kalaff
Restrup Kærvej 24
9240 Nibe
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Vedhæftet sendes vort indlæg til debatten.
Venlig hilsen
Ole og Vita Kvist
Restrup Kærvej 28
9240 Nibe
Venlig hilsen
Vita Kvist
Restrup Kærvej 28
9240 Nibe
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By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

St. Restrup, den 26-06-2018

Indlæg til fordebat om St. Restrup Fælled
Lad os indledningsvis påskønne, at Aalborg Kommune i spørgsmålet om udvikling af St. Restrup viser
fremsynethed ved at støtte projektet, som jo er en anderledes måde at tænke landsbyudvikling på.
For os, som har boet i St. Restrup i mange år, er det af stor betydning, at landsbysamfundet - med dets
store repræsentation af smålandbrug og med et stærkt landsbyfællesskab - forbliver en selvstændig
landsby med egen integritet og ikke ender som en forstad til Aalborg. Vi erkender dog, at en kontrolleret
udvikling er nødvendig, for at undgå afvikling. Og når den dag kommer, hvor alder og helbred ikke mere
rækker til at passe hus og have, vil muligheden for at flytte til en mere overkommelig bolig i St. Restrup
være tillokkende.
Derfor hilser vi initiativet med byggeri af leje- og andelsboliger i et landligt miljø med fleksible rekreative
faciliteter velkomment!
Der er dog nogle problemer, som er store nok i dag, men som vil blive forstærket ved byggeri af flere
boliger i St. Restrup:
1. Restrup Kærvej er allerede voldsomt belastet af megen tung trafik, som vejen slet ikke er bygget til,
og som medfører store støjgener for beboerne langs vejen. Mælketankbiler, anden lastbiltrafik,
store landbrugsmaskiner og personbiler. Mange Sønderholm-borgere benytter Restrup Kærvej som
tilkørsel til Ny Nibevej, fordi det er mere ”bekvemt” end tilkørselsvejen med vejbump ved
Sønderholm. Cyklister, fodgængere og ryttere færdes med livet på spil, når de mange og tunge
køretøjer passerer med fuld fart. Opførelse af de nye boliger vil forstærke problemet og give endnu
større behov for at få den tunge trafik ledt ad andre veje, samt etablering af gang- og cykelstier.
Vi vil foreslå, at der etableres en vestlig tilkørsel til Ny Nibevej ved Frejlev, i nærheden af Duedal –
det vil begrænse den tunge trafik i beboet område. Alternativt kan vejen til den nye vestlige
bebyggelse i Frejlev forsynes med en tilkørsel til Ny Nibevej. Trafikken fra Frejlev mod Aalborg vil
også blive lettet herved. På Restrup Kærvej foreslås forbud mod gennemkørsel af lastbiler over en
vis totalvægt. Landbrugsmaskinerne må vi nok fortsat leve med.
2. Busforbindelserne gennem St. Restrup byder ikke på en seriøs mulighed for transport, med de alt
for få afgange. Det er et problem for os, der bor her, men sandelig også for Aalborg by, da folk
anskaffer bil nr. 2 i stedet for at tage bussen på arbejde. Dermed forværres trafikhelvedet i Aalborg
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morgen og eftermiddag. Hvis kollektiv transport skal være et realistisk alternativ, bør der højst
være ½ time mellem busafgangene.
Den nye bebyggelse vil være attraktiv for ældre borgere, som måske ikke længer har bil. Det er
derfor vigtigt, at der er gode muligheder for at benytte kollektiv trafik. Flex-taxi er i Aalborg
Kommune så dyr at benytte, at det ikke kan betragtes som et rimeligt alternativ til ordentlige
busforbindelser.
Vi vil derfor foreslå, at de busser, som p.t. vender i Frejlev, igen kører videre til Sønderholm (eller
helt til Nibe, som i ”gamle dage”), og at antallet af busafgange opjusteres.

Vi hilser initiativet velkomment, men forventer, at Aalborg Kommune forholder sig til ovennævnte
problemstillinger.
Venlig hilsen

Ole Kvist og Vita Kvist
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Til By- og Landskabsforvaltningen
Hermed vores input til projektet "St. Restrup Fælled".
Håber det vil blive vel modtaget.
Med venlig hilsen
Jesper Brøndum-Nielsen
Bjerglundvej 25
9240 Nibe
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St. Restrup, 27. juni 2018
AALBORG KOMMUNE - PLAN OG UDVIKLING
Idéer, synspunkter og forslag ifm. projektet ”St. Restrup Fælled”

Vores familie var repræsenteret ved informationsmødet den 14. juni 2018 i St. Restrup Forsamlingshus.
Som udgangspunkt er vi positivt indstillet over for projektet og kan se muligheder heri, men ikke for enhver
pris. Vi håber følgende vil indgå i den samlede vurdering af projektet.

TRAFIK-SITUATIONEN
Som vi ser det vil det være hensigtsmæssigt med ordentlige til- og frakørselsmuligheder for det nye
område. I vores øjne ville det være super at få lavet Restrup Kærvej med ordentlig asfalt og ordentlige
vejsider og med dobbeltrettet cykelsti, så børn har mulighed for at cykle sikkert i skole hen til den allerede
velfungerede cykelsti-linie på Nibevej. Men også for at Restrup Kærvej kan klare den stigende mængde og
ikke mindst stadig tungere trafik (meget ofte store Arla-biler på vej til og fra Svenstrup J).
Den vilde løsning mht. trafik-sikkerhed vil være at etablere en rundkørsel i krydset Nibevej / Tostrupvej /
Restrup Kærvej. Dette ville også kunne dæmpe farten på Nibevej, og fremtidige ulykkes kunne forhåbentlig
undgås.
Alternativt at der tænkes et ekstra til- og afkørselsanlæg ind på Ny Nibevej, f.eks. nordvest for det nye
boligområde vest for Frejlev (Griegsvej) med mere direkte forbindelse til Duedal, som er den vej mange af
de tunge lastvogne bruger for at komme til Svenstrup. Dette betyder, at vi slipper for at få den tunge trafik
gennem det nye område på Fælleden, hvor mindre børn og unge mennesker skal bo og opholde sig (speciel
også med henblik på at forsamlingshuset på den modsatte side af Restrup Kærvej inddrages i området).
I samme ombæring kunne man overveje at nedsætte farten på Restrup Kærvej til 40 km/t – ja faktisk kunne
man med fordel overveje at lave nedsat hastighed på alle sideveje i St. Restrup til f.eks. 40 km/t, nu når vi
får ”by-status” a la Frejlev, der også har 40 km/t igennem hele byen. Det vil dreje sig om 2 skilte pr. vej på
Restrup Skovvej, Restrup Kærvej, Tostrupvej, Sønderbyvej og Bjerglundvej.
Vi bor selv på Bjerglundvej og bliver på hverdage dagligt passeret af omkring 2 x 2 x 40 biler, der har deres
ærinde ved institutionen på Bjerglundvej 30. Biler som efter færdselsloven gerne må køre 80 km/t forbi
vores hus 7 meter fra vejen, hvilket vi finder mere og mere utrygt. Trafikmængden er øget med 200-300%
siden vi flyttede herud i foråret 2016. Ikke alle bilister tager hensyn ift. at nedsætte farten, når de nærmer
sig bebyggelser på vejen. Vi tænker at opsætning af skilte med fartbegrænsning måske vil have en
præventiv effekt – inden det måske er for sent og koster skade på dyr eller mennesker? En i vores øjne
overskuelig økonomisk løsning og hvorfor ikke involveret ”hele byen” og sætte farten ned i hele området,
dvs. sideveje = 40 km/t … hovedvejen (Nibevej) = 60 mk/t, som det er i dag.

TRANSPORTMULIGHEDER
Med flere mennesker i området, tænker vi, at behovet for mere kollektiv trafik øges. Det vil være super
med en ekstra afgang mod Aalborg om morgenen og evt. en ekstra afgang retur om eftermiddagen. Pt. er
man enten MEGET tidlig inde i centrum af Aalborg (terminalen) eller også kommer man for sent.
Vi kender ikke aftalen på nuværende tidspunkt mht. den bus, der kører de studerende rundt til
ungdomsuddannelses-institutionerne (og universitetet?), men det er i hvert fald et område / en service, der
i vores øjne helst ikke må blive mindre af, hvis Fælleden også kommer til at indeholde ungdoms- /
studieboliger.

VARMEFORSYNING
Hvis man anlægger et nyt anlæg til opvarmning af den nye bydel, kunne man med fordel tænke ”stort” og
lave en løsning, der favner alle i St. Restrup. Dvs. at alle eksisterende boliger, der ønsker det, vil kunne
kobles på et nyt anlæg. Det kunne f.eks. være et solfanger-anlæg eller nedlægning af jordvarme i / under
det nye område.
Alternativt ville det være oplagt at få hevet fjernvarmen ”et lille nøk længere ud” ift. de nye boliger i Frejlev
(Griegsvej). Hvorfor ikke bruge anledningen til etablering af de nye boliger i St. Restrup til at få
fjernvarmeforsyningen ind i næste fase?

SOCIALT / MULIGHEDER FOR FÆLLES AKTIVITETER
Idéer til indhold på fællesarealer:










Multibane
Boldbane / græsbane
o 5-mandsmål (til fodbold)
o Rundbold
o Afholdelse af St. Restrup marked
o Tumleplads for institutionen på Bjerglundvej 30
Discgolf-bane
Petanque bane
Klatretårn
Kælke/ski bakke - etableres af ”gratis” byggejord
Sø (med mulighed for skøjteløb om vinteren) til modtagelse af tag- og overfladevand
Etc.

BOLIGTYPER/DESIGN/KRITERIER
Det vil - som vi ser det - være oplagt at bruge et landligt design/-udtryk på boligtypen. Fint at lave en form
for ”kuber”, men det vil være synd for området, hvis der etableres boliger med alt for reflekterende og
synlige flader (gavle, tage mv.), når man ser ind på Fælleden fra området uden om. Dette vil der være en
risiko for, hvis man accepter bygninger i mere end ét plan.
For at bevare den landlige idyl og det naturlige ”look” vil det ligeledes være synd at beskære eller tynde ud
i de eksisterende læbælter, der er omfattet af Fælleden - også ifm. bygge-/etableringsfasen.

NATURSTIER
Der findes i dag et super sti-system rundt i og omkring St. Restrup og det ville være fantastisk at inddrage
Fælleden i dette system. Man kunne også overveje om en ”opgradering” af stierne til at være mere løbe- og
cykelegnede vil kunne finde sted?
Stiernes etablering og vedligeholdelse er baseret på såvel offentlig og privat velvillighed og frivillig
arbejdskraft, og håbet er herfra, at en udvidelse og/eller ændring af systemet kan accepteres.

Ser frem til en spændende udvikling i vores lokalsamfund 

Med venlig hilsen
Mie og Jesper (samt Stephanie og Rasmus) Brøndum-Nielsen
Bjerglundvej 25
St. Restrup
9240 Nibe

Nr. 7
Pernille Østergaard Lund
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Erik Worm <erkrwo@gmail.com>
28. juni 2018 22:55
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
St. Restrup Fælled

Hej,
Jeg har nogle få punkter jeg gerne vil gøre opmærksom på i forbindelse med St. Restrup Fælled.
1.
2.
3.
4.

Jeg synes, det er en fin ide hvis, og det er vigtigt, de nærmeste naboer syntes om ideen.
Det er vigtigt, at det ikke komme til at ligne bebyggelsen vest for Frejlev. Den fejler ikke noget - men det passer bare ikke ind i Store Restrup.
Det ville være optimalt, hvis man ikke, kan se andet end nogle få huse fra Restrup Kærvej. Så stedet bevarer præget af spredte boliger på landet.
At området ikke danner præcedens forstået på den måde, at det med tiden bliver muligt, at udvide Frejlev yderliger mod vest, så vi pludselig er blevet
en by.
5. Det ville være godt om der ved samme lejlighed kunne blive gjort noget ved Restrup Kærvej.
Med venlig hilsen
Erik Worm
Nibevej 402 A
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Nr. 8
Pernille Østergaard Lund
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Peter Serup
29. oktober 2018 15:27
Pernille Østergaard Lund
VS: høringssvar boligområde Store Restrup

Fra: Gorm Lokdam [mailto:lokdam@slotshotel.dk]
Sendt: 15. juni 2018 11:30
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: SV: høringssvar boligområde Store Restrup
Deres 2018‐034144
Ved orienteringsmøde den 14.06. forklarede forslagsstilleren Jacob Birk Jensen, at projektet drejer sig om at etablere en fælled op ad forsamlingshuset med stald og plads
til høns og geder samt haver til dyrkning af fødevarer. En sådan anvendelse af landbrugsarealet kan gennemføres indenfor de nuværende planrammer og næppe give store
ændringer i forhold til skovbyggelinjen og trafikforholdene på Restrup Kærvej.
Ud over det problematiske i at blande boliger med husdyr og stalde er der et problem i, at placere boliger som foreslået, da dette område grænser direkte til Lindegårdens
Autoværksted, Restrup Kærvej 25. Boligområde og industri bør adskilles, da kommende beboere ellers kan blive genert af støj, støv og luft fra værkstedet. Det er ikke
hensigtsmæssigt, at planlægge nye boliger direkte til skel og dermed risikere en konflikt, hvor værkstedet må lukkes eller påføres udgifter til afværgningsforanstaltninger
eller indskrænkning af aktivitet og åbningstid.
Der blev på mødet fra flere sider udtrykt bekymring over den allerede overbelastede Restrup Kærvej skulle tilføres endnu mere trafik. Restrup Kærvej forbinder de to ride
centre Ride klubben Store Restrup og Hovedgårdens ride anlæg nr. 4. Ryttere rider dagligt ad Restrup Kærvej til undervisning på ride klubben og udsættes for farlige
situationer fra motorkøretøjer især når ridning sker i mørke.
Det er hensigtsmæssigt at dele indretning af et fælled med stalde og husdyr og et nyt boligområde således, at fælles arealet med dyr og foreningsaktiviteter placeres langs
Restrup Kærvej, hvor det ikke vil påvirke trafikken mærkbart, og et nyt boligområde placeres syd for hovedgården vest for Restrup Kærvej med udkørsel til Nibevej, hvor
der ikke vil ske mærkbar ændring af trafikbelastningen.
Med venlig hilsen

Gorm Lokdam
Restrup Kærvej 10
DK‐9240 Nibe
Tlf. +45 96441020
www.manorhouse.dk
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