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1. bemærkning

AALBORG STIFT
Stiftsøvrigheden

Sag nr. 2018 - 27689 / Akt. nr. 215548
MJOH
Dato: 1. oktober 2018

By- og Landskabsforvaltningen
(sendt via mail til: plan.udvikling@aalborg.dk)

Fordebat for nyt område til rekreative formål og boliger i Ferslev
Aalborg Stift har modtaget materiale fra Aalborg Kommune, hvoraf det fremgår, at kommunen
påtænker at etablere et nyt område til bolig- og rekreative formål i den sydvestlig del af Ferslev.
Dette område er beliggende indenfor kirkebyggelinjen omkring Ferslev kirke, hvilket betyder, at der
ikke må opføres bebyggelse, som er over 8,5 meter højt.
Aalborg Stift skal derfor henstille til, at der i den videre planlægning, tages hensyn til Ferslev kirke,
således at det påtænkte rekreative område og de nye boliger, udformes så det sker i harmoni med
Ferslev kirken og dennes omgivelser.
Aalborg Stift deltager gerne i en drøftelse, når der foreligger mere konkrete planer for det
pågældende område.
Ligeledes forbeholder Aalborg Stift sig retten til at komme med yderligere bemærkninger, senere i
planlægningsprocessen.

Med venlig hilsen

Marie Johansen
Juridisk specialkonsulent

Thulebakken 1
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2. bemærkning

From:
Sent:
To:
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Gitte Gregersen <g.g@sol.dk>
7. oktober 2018 23:23
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Nyt boligområde i Ferslev

Til Plan og udvikling i Aalborg.
Jeg var til møde tidligere på året angående den nye boligudvikling i Ferslev.
Vi fik beskrevet alle planerne bl.a angående de planlagte boligers udseende, der ville blive bygget, så de faldt flot ind
i det gamle landsby miljø. Det hele lød fantastisk indtil sidste minut, hvor alt blev forkastet, da Aalborg kommune
havde opbrugt quoten for de kommende tre år.
Jeg vil på det kraftigste appellere til, at man pga manglende tilskud fra Aalborg kommune ikke laver discount
løsninger, fordi folk står parat til at købe udstykkede grunde uden nogen som helst for klausul angående udseende
af husene. Jeg håber man bibeholder den oprindelige ide angående udstykningen. Mangler der penge, så hellere
vente et par år.
Jeg er genbo til udstykningen, bor på den sidste gamle gård som bliver tilbage i Ferslevs gamle bydel. Er 5.
Generation på gården, så vi er nogen tilbage, hvor det har stor betydning, at noget af det gamle miljø bevares.
Mvh
Gitte Gregersen.
Sendt fra min iPhone
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