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Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 9-4-104

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 9-4-104 Erhverv, Ulstedvej, Hals
Dato: 25-10-2018 19:58:00
Name: Søren Fanøe Knudsen
Address: Søhesten 25
Postnr: 9370
By: Hals
Tlf: 20771793
Email: sfk@rekenscop.dk
Emne: Forventede støjgener samt øget trafik
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som beboer på Søhesten lige skråt overfor den gamle genbrugsplads, oplever jeg periodevis støjgener i weekenden samt udenfor normal arbejdstid fra
maskiner samt de genstande de flytter (læsser sten el. lign i containere, flytning af materialer etc.) Er det muligt i lokalplanen, at begrænse det tilladte erhverv
til ikke støjende erhvervs såsom, mindre tømrervirksomhed, lagervirksomhed eller andre virksomheder af denne type uden støjende maskinel?
Er der endvidere tænkt over den øgede trafik man må kunne forvente på Ulstedvej.som følge af vedtagelse af lokalplan 9.4.104? Allerede nu oplever vi
køretøjer som kommer med høj fart i byzone og man kan frygte, at en udkørsel fra det område som lokalplanen beskriver vil kunne medføre en øget risiko for
uheld - det er sådan set en gåde at der ikke allerede er sket sammenstød ved den nordligste udkørsel fra Bygmestervej. Jeg har bemærket at Aalborg
Kommune har opsat fartmåler af to omgange, men disse har været placeret alt for tæt på Aalborgvej, til at kunne måle det reelle fartniveau på strækningen
mellem byskiltet og Aalborgvej. Derudover er der kun foretaget målinger i sydgående retning, således at der ikke kan medtages målinger i nordgående
retning, hvor mange køretøjer accelerer kraftigt allerede efter de er kørt ind af Ulstedvej fra Aalborgvej, med i vurderingen.Jeg vil derfor gerne høre jer efter,
om der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen medtaget overvejelser omkring etablering af fartdæmpene foranstaltninger for sænke farten på
strækningen mellem det nuværende byskilt og Aalborgvej både i nord- og sydgående retning?
ID: 1013
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

