1. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

no-reply@aalborg.dk
7. marts 2019 20:20
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Nina Iversen - Byplanlægning

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Nina Iversen
Adresse: Tordenskjoldsgade 11, 9000
E-mail: have97@hotmail.com
Emne: Byplanlægning
Meddelelse:
Det aller, aller vigtigste er at få et stort parkeringsanlæg med MANGE flere pladser end der er i dag.
Placeringen på den gamle rutebilstation er god, og det må ikke komme længere væk fra Vesterbro.
Handelslivet bløder og manglen på p-pladser er et kæmpe problem - håber snart byplanlæggere og politikere
ser det i øjnene. Skulpturen med gåsepigen bør bevares og måske forskønnes/løftes med et lille grønt anlæg,
selvom den står fint ved træet. Man savner lysanlæget Vesterbro mellem Hotel Fønix og Algade. Hotellet
har et meget stærkt omdømme historisk set overfor turister der kommer igen og igen.... Genetablering af
fodgængerfeltet kunne ønskes.
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Sygehus Nord og Gåsepigen
Telefon: 28141712
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2. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

no-reply@aalborg.dk
11. marts 2019 09:47
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Judith Jensen - Sygehus Nord og Gåsepigen
Sygehus Nord og Gåsepigen.docx

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Judith Jensen
Adresse: Agnetevej3
E-mail: judith@stofanet.dk
Emne: Sygehus Nord og Gåsepigen
Meddelelse:
Se vedhæftede fil.
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Sygehus Nord og Gåsepigen
Telefon: 61369033

1

2. bemærkning

Sygehus Nord og Gåsepigen
Jeg mener det er vigtigt at få mere grønt ind i området, og i øvrigt bevare området som det er. Der bor
mange unge mennesker i de små lejligheder i området, og en del børnefamilier i de sammenlagte og
lejligheder, der hvor der ikke er unge bofællesskaber. Hvad der mangler er seniorer, og her ville området
egne sig glimrende til at få flere seniorboliger. Som kommende pensionist kan jeg godt blive lidt harm
over, at der bygges så mange ungdomsboliger centralt i byen, og at de øvrige der bygges ikke er til at
komme i nærheden af for os med en normal indkomst. Seniorerne er ofte henvist til at flytte ud i
yderområderne, og det kan man da ikke være bekendt overfor os der har betalt vores skat i så mange år.
De unge kan jo cykle – og gør det. Vi andre er afhængige af at kunne gå/offentlig transport – og her
ligger området centralt. Vi seniorer er jo også storforbrugere af kultur og restauranter, og vi handler i
fysiske forretninger, så det vil også gavne økonomien i midtbyen. De gamle sygehusbygninger bør
bevares, og evt. ombygges til STORE lejligheder. Her skal byrådet nemlig huske, at hvis I gerne vil have os
til at forlade vore store huse, kræver det lejligheder af en vis størrelse. Mange af os har jo børn der ikke
længere bor i byen, og de skal da ikke bo på hotel, når de kommer hjem med familien. Vi har derfor brug
for 4-6 værelses lejligheder til en overkommelig pris, og som er fremtidssikrede, fx i form af elevatorer. Her
kan den høje sygehusbygning være et oplagt bud. Køn er den jo ikke, men med lidt maling ville den blive
mindst lige så køn som mange af de høje nybygninger der plaskes op alle steder efterhånden. Man kunne
evt. lave store altaner også – helst uden for megen indkig. Området ville så få grobund for et supermarked
og flere små specialbutikker á la fru Ronne. God idé at holde p-pladser, som jo er nødvendige, under
jorden. Man (DSB) kunne måske også lave et trinbræt/en nærstation á la Vestbyen ved viadukten, til
glæde for områdets beboere, Handelsskolen og Katedralskolen.

3. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

no-reply@aalborg.dk
12. marts 2019 13:19
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Ingrid Minor Kromann - Input til vision Sygehus Nord og Gåsepigen

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Ingrid Minor Kromann
Adresse: Reberbansgade 2
E-mail: kro1948@gmail.com
Emne: Input til vision Sygehus Nord og Gåsepigen
Meddelelse:
I forbindelse med planer for området går jeg ud fra at Reberbansgade nødvendigvis må blive inddraget og
mener, det vil være hensigtsmæssigt at tage hensyn til :
1) Gaden er smal og husene vender nord-syd. Derfor vil en lav bebyggelse, der ikke stjæler mere lys fra
gaden og de eksisterende boliger- eller allerbedst en åbning i facaderækken med adgang til grønt område give et miljømæssigt løft. Evt .kunne en åbning kombineres med parkering for de forretningsdrivende og
deres kunder. Som forholdende er nu, er den trafikale situation både kaotisk og farlig for bløde trafikanter
(og ulovlig for de parkerende)
2) Indtænke mulighed for en bredere beboersammensætning i området, så det ikke ender som en ungdomsog single-ghetto, men også henvender sig til familier.
3) Skabe bedre sammenhæng med midtbyen på den anden side af Vesterbro. Og forretningsmæssigt gøre
Reberbandgadeområdet mere attraktivt, så gaden har et bredere tilbud end fastfood forretninger. Gaden
skulle nødigt "tivoliseres" som Jomfru Anegade.
Summa summarum: Mere grønt, mere lys, bedre trafikforhold og bevarelse og forøgelse af en god
boligmasse.
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Sygehus Nord og Gåsepigen
Telefon: 50460504
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4. bemærkning

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Torben H. Andersen <torben.a@stofanet.dk>
12. marts 2019 18:13
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
ole thulstrup
Input vedr. Sygehus Nord og Gåsepigen
Input fra Ejerforeningen Vesterbro 55 THA_PMH.docx

Hej,
Vedlagt fremsender nogle input og bemærkninger fra Ejerforeningen Vesterbro 55 - 57 i forbindelse med fordebat og
vision for
området Sygehus Nord og Gåsepigen.

Venlig hilsen
EJERFORENINGEN VESTERBRO 55 - 57
På bestyrelsens vegne
Torben H. Andersen
41 72 21 74
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4. bemærkning

Til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen.

Hermed input fra Ejerforeningen Vesterbro 55- 57 til fordebatten og vision
for området ved Sygehus Nord og Gåsepigen.
Vi glæder til at kommunen tager fat i det bykvarter som vi er glade for at bo i. Vi har i
forbindelse med kommunens planer nogle kommentarer.
Vores boliger på vestsiden af Vesterbro er placeret med gårdsiden mod P-pladsen
v/Gåsepigen. Det nuværende parkeringsområde uden bebyggelse fungerer som et ”frirum”
modsat Vesterbro der jo, som bekendt, er Aalborgs mest befærdede og støjende gade. Vi
ønsker derfor som udgangspunkt:
 At evt. ny bebyggelse opføres med god afstand fra ejendommene på Vesterbro
 Gerne et grønt areal / parkområde op mod vestsiden af vores ejendom på Vesterbro
 At bevare lysindfaldet/sol på vores vestvendte altaner
 At bevare muligheden for tilkørselsforhold til vores ejendom fra gårdsiden/vest
Vi ønsker at frirummet som vi har mod nordvest (P-pladsen ved Gåsepigen) fortsat skal kunne
danne rammen for trivsel og sundhed til trods for at vores boliger ligger på den stærkt
trafikerede gade Vesterbro.
Vi mener at det er vigtigt for områdets udvikling:
 At der etableres arealer med udendørsrum med kvalitet der inviterer til at blive taget i
brug.
 At der er blandede funktioner, så det ikke blot er boliger, men også gerne studie- og
arbejdspladser samt gerne detailhandel, herunder en ny dagligvareforretning (måske i
den ”dyrere” ende )
 At der etableres udendørsfaciliteter som fx sportsbaner a la ”Konditaget Lüders” i
København.
 At nybyggeri opføres i lyse farver, og ikke bliver for tæt bebygget. Bebyggelen bør virke
lyst og indbydende gerne med variation af byggehøjden. Vi ønsker en bebyggelse med
større variation og med bedre uderumskvalitet end det f.eks. ses på Øste Havn hvor
den tætte bebyggelse med bygninger som skygger for hinanden og som hindrer
beboerne i at være private når de fx opholder sig ude på altanerne.
 Forslag til at der etableres en cykelsti gennem området, evt. langs banen – på sigt frem
til Kulturbroen
Vigtigt for områdets identitet:
 At der er liv og bevægelse i bydelen med grønne mødesteder, stier og urbane pladser,
evt. forbindelse med Katedralskolen og Handelsskolen, der kan give et potentiale for
”liv” i området. Dele af AAU, institutter m.v. kunne placeres i miljøet.
 At der bor mennesker i flere aldersgrupper inkl. familier.
 At gadeplanet gøres levende med butikker og madsteder.
 At Reberbansgade bevarer sin atmosfære med madsteder.

4. bemærkning


Væsentligt at bevare:
 At Vesterbro stadig bevarer sit markante storbypræg og at funkisarkitekturen har
opmærksomhed
 At det gamle hospital i gulsten, madgaden, gerne biltrafik i området dog på
fodgængernes og cyklisternes betingelser.
Væsentligt at tilføje:
 Måske etablering af en bazar med små boder
 Forslag til at der etableres et mini-museum hvor der udstilles plancher/fotos om
Vesterbro/Sygehus Nord/Gåsepige-området tilbage til gennemførelsen af Vesterbros
gennembrud, funkisarkitekturen, sygehuset, og den gamle rutebilstation.
Vi sætter som beboere på Vesterbro stor pris at bo centralt i byen, og vi ønsker at styrke
profileringen af Vesterbro som Aalborgs gennemfartsgade. Vesterbro trænger dog i høj grad
til en forskønnelse som vil medvirke til at højne indtrykket af hele området.
Med venlig hilsen
Ejerforeningen Vesterbro 55 – 57
9000 Aalborg
På vegne af bestyrelsen
Torben H. Andersen
13 marts 2019

5. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Anette Margrethe Troelsen <255AM@apoteket.dk>
15. marts 2019 08:50
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Input/spørgsmål til visionen for Sygehus Nord og Gåsepigen
By og Landskab - input.doc

Til rette vedkommende
Jeg sender hermed et par input og et spørgsmål vedr. visionen for Sygehus Nord og Gåsepigen.
Jeg håber, I vil tænke apoteket ind i projektet.
Med venlig hilsen Apoteker Anette Troelsen, Reberbane apotek
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5. bemærkning

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Input til visionen for området Sygehus Nord og Gåsepigen:




For områdets udvikling er det vigtigt at der bygges nye boliger, men også at erhvervslivet i
området tilgodeses. Dette gøres bl.a. ved bedre parkeringsforhold.
Det 100 år gamle Reberbane apotek er vigtigt for at bevare kvarterets identitet, men også for
at betjene de nye borgere der flytter hertil.
Er apoteket tænkt ind i planen?

Med venlig hilsen Apoteker Anette Troelsen, Aalborg Reberbane apotek

6. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

no-reply@aalborg.dk
13. marts 2019 22:20
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
lisa buus nielsen - For-debat Sygehus Nord
sygehus nord fordebat lisa.docx

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: lisa buus nielsen
Adresse: kong hans gade 11 st tv
E-mail: lisabuus@hotmail.com
Emne: For-debat Sygehus Nord
Meddelelse:
Jeg har vedhæftet en fil med input til fordebat vedrørende området ved Sygehus Nord
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Sygehus Nord og Gåsepigen
Telefon: 26700150

1

6. bemærkning

Hej
Her er mine input til fordebatten vedr omdannelsen af Sygehus Nord og Gåsepigen
Bevar de gamle sygehusbygninger. De giver identitet til området.
Vestbyen mangler grønne områder. Der bør derfor etableres et nyt rekreativt område så tæt på
Reberbansgade som muligt, frem for ved Gåsepigen. Så ligger det mere centralt og vil blive mere benyttet.
Lav derfor et rekreativt byrum inde i gården omkrandset af de gamle sygehusbygninger, ligesom der
tideligere har været (se markering på luftfoto fra 1954). Der kan evt indrettes cafer i de gamle
sygehusbygninger, med udesevering i noget af gården. Denne placering vil samtidig understøtte det
cirkulær flow på vestsiden af Vesterbro som er vist i Kommunens Midtby Strategi.
Det er vigtigt at det bliver nemt, trykt, sikkert og oplevelsesrigt at bevæge sig i området, og at det indrettes
på de bløde trafikanters premisser. Der bør etableres nye stiforbindelser mellem Saxogade og Vesterbro
gennem området. Samtidig bør de omkringliggende boligområder ikke belastets med trafik til og fra
området.
Bevar det skæve miljø i Reberbansgade, men forbyd bilerne i gaden, styrk forholdene for bløde trafikanter
og lad evt butikkerne sprede sig mere ud i gaden.
Venlig hilsen
Lisa Buus Nielsen

6. bemærkning

7. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

no-reply@aalborg.dk
14. marts 2019 16:49
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Eigil Frost - Parkeringspladser

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Eigil Frost
Adresse: Euro Tourist, Vesterbro 89, 9000 Aalborg
E-mail: eigil@eurotourist.dk
Emne: Parkeringspladser
Meddelelse:
Der er for få P-pladser til rådighed i området. Ved omdannelsen af Budolfi Plads, som er det allermest
eftertragtede sted at parkere i Aalborg, bliver der nedlagt P-pladser. Ved omdannelse af Sygehus Nord til
kontorer, forretninger og/eller boliger, bliver der et endnu større behov for P-pladser. Butikkerne på
Vesterbro lider under for få P-pladser, og mange butikker har givet op. Der bør bygges et stort P-hus på den
gamle rutebilstation. Der kan bygges nogle etager ned i jorden og 4 - 5 etager op. Med tilkørsel fra
Saxogade og Vesterbro er placeringen ideel, og pladserne kan benyttes af handlende, turister fra oplandet,
som oftest kommer i egen bil, samt beboere i området. Besøgende til Aalborg Stadion og Aalborg Kongres
og Kultur Center kan også med fordel benytte pladserne med den korte gåafstand, og disse besøg sker som
regel på tidspunkter, hvor butikkerne ikke holder åbent. Dette vil sikre en god udnyttelse af pladserne.
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Sygehus Nord og Gåsepigen
Telefon: 28354251
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8. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

no-reply@aalborg.dk
15. marts 2019 11:21
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Jens Pilegaard Pilegaards Antikvariat - Syghus Nord - Gåsepigen

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Jens Pilegaard, Pilegaards Antikvariat
Adresse: Algade 65, 9000 Aalborg
E-mail: pi@stofanet.dk
Emne: Syghus Nord - Gåsepigen
Meddelelse:
I forbindelse med udviklingen af området er det ekstremt vigtigt, at der bliver rigeligt med
parkeringspladser. Der bør bygges et stort P-hus.
Det er af afgørende betydning for at kunne fastholde besøgende til midtbyen. Sker det ikke, vil det store
projekt på Budolfi Plads ikke komme til at virke som planlagt.
Skal Algade virke som adgangsvej til området, er det også vigtigt at fodgænger-overgangen over Vesterbro
fra Hotel Phønix bliver genetableret. Sker det ikke vil besøgende bruge Vingårdsgade og de store
omkostningerne til etableringen af stykket af Algade fra Vesterbro til Jernbanegade være spildt.
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Sygehus Nord og Gåsepigen
Telefon: 98139000
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9. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

no-reply@aalborg.dk
15. marts 2019 13:41
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kong Hans Gade Grundejerforening ved formand Hans Mosbæk - Sygehus Nord og
Gåsepigen - fordebat og vision

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Kong Hans Gade Grundejerforening ved formand Hans Mosbæk
Adresse: Dronning Christines vej 5, 9000 Aalborg
E-mail: mosbaek55@outlook.dk
Emne: Sygehus Nord og Gåsepigen - fordebat og vision
Meddelelse:
Til by- og Landskabsforvaltningen
Det ligger i planen, at Saxogade forbindes med Vesterbro, idet der kommer en tunnel under banen. Det kan
få følgende alvorlige konsekvenser
Øget trafik fra Hobrovej og nærliggende områder gennem vort kvarter (Kong Hans Gade, Dronning
Christines Vej og Maren Hemmings Vej) og ind mod Vesterbro
øget trafik fra Vesterbro gennem vort kvarter (Kong Hans Gade, Dronning Christines Vej og Maren
Hemmings Vej) ud mod Hobrovej.
Vi anmoder derfor om, at denne problemstilling indgår i den videre planlægning, således at det nævnte
kvarter ikke får øget trafikbelastning som en konsekvens af, at der laves en tunnel under banen.
Endvidere ønskes der taget hensyn til de "bløde" trafikanter, når forbindelsesvejen etableres gennem
Vesterbro og Saxogade.
Med venlig hilsen
Kong Hans Gade Grundejerforening
v/ formand Hans Mosbæk
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Sygehus Nord og Gåsepigen
Telefon: 21780948
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10. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

no-reply@aalborg.dk
15. marts 2019 20:55
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Hans Henrik Hansen - Fordebat og vision Sygehus Nord og Gåsepigen

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Hans Henrik Hansen
Adresse: Kong Hans Gade 7.1
E-mail: jonnaoghanshenrik@hotmail.com
Emne: Fordebat og vision Sygehus Nord og Gåsepigen
Meddelelse:
Til By- og Landskabsforvaltningen, Plan og Udvikling
Jeg takker for en rigtig god rundvisning, og i forlængelse heraf anmoder jeg om at følgende bliver taget i
betragtning.
1) Uanset om Sygehus Nords hovedbygning nedrives eller bibeholdes må det sikres, at der bliver en
arkitektonisk og historisk sammenhæng mellem bygningerne i området og bygningerne i de
omkringliggende kvarterer. Denne sammenhæng sikres kun og hvis SAMTLIGE BEVARINGSVÆRDIGE
OG OPRINDELIGE SYGEHUSBYGNINGER OPFØRT AF AALBORG AMT OG BY BEVARES.
2) Mangfoldighed og grønne områder er en kvalitet. Det understreges gang på gang når visionerne for
Aalborg Kommune defineres politisk og administrativt. DERFOR MÅ DET OGSÅ SIKRES, AT DER
ETABLERES EN GRØN BYPARK I FORBINDELSE MED UDVIKLINGEN AF OMRÅDET. Byparken
skal have en størrelse, således at der bliver plads til leg, boldspil, ophold og samvær samt stilleområder hvor
fordybelse og reflektion lader sig gøre.
Venlig hilsen
Hans Henrik Hansen
Kong Hans Gade 7.1
9000 Aalborg
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Sygehus Nord og Gåsepigen
Telefon: 23325871

1
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Dokument: Neutral titel

nr. 11 - referat

Møde

Sygehus Nord og Gåsepigen – Fordebat /Orienteringsmøde

Byens Fysik, BLF

Tid

5. marts 2019 , kl. 8:00

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Sted

Stigsborg Brygge 5, lok. 142

Init.: GSC

Deltagere

Hans Henrik Henriksen, Rådmand By- og Landskabsforvaltningen
Nils Andersen, Aalborg Cityforening
Mikele Volpi, Aalborg Cityforening
Flemming Thingbak, Aalborg Cityforening
Tonny Skovsted Thorup, Business Aalborg
Peter Rosenkrantz Bertelsen, Business Aalborg
Christian Bjerg, direktør By- og Landskabsforvaltningen
Thina W. Jensen, Afdelingsleder By- og Landskabsforvaltningen
Rie Malling, By- og Landskabsforvaltningen
Annemarie S. Pedersen, By- og Landskabsforvaltningen
Gudrun Østergaard, Projektleder By- og Landskabsforvaltningen

Referent

Gudrun Schack Østergaard

Sagsnr./Dok.nr. 2019-018308 / 2019-018308-4
Pkt. 1 + 2 Velkomst og præsentationsrunde
Hans Henrik Henriksen bød velkommen til orienteringsmødet.
Pkt. 3 Orientering omkring Sygehus Nord og Gåsepigen
Gudrun orienterede om tidsplan og de foreløbige tanker omkring byudviklingen.
Fordebat materialet kan tillige findes på Aalborg Kommunes hjemmeside på
www.aalborg.dk/sygehusnord.
Fordebat løber fra 1.marts til 15.marts 2019.
Pkt. 4 – Kommentarer og input til visionen.
Niels: Midtbyen er adskilt fra den vestlige side af Vesterbro, det vil være godt at få området tænkt sammen med Midtbyens tilbud om oplevelser.
Tonny: Reberbansgade er attraktiv som "madgade" - det er på en gang kaotisk, skævt og interessant,
måske kan det udnyttes i den kommende byudvikling.
Der kunne være et stort potentiale i at understøtte iværksætteri i området – det er svært at finde lokaler i
byen, og iværksætteri kunne bidrage med noget nyt til bydelen, som vil passe godt sammen med det lidt
skæve i området.
Tiltrækning af en større uddannelsesinstitution vil også være en styrke, så der kunne dannes en kombination af iværksættere, uddannelser mv. Der er inspiration at hente i Amsterdam.

Peter: Det kunne også være serviceinstitutioner, som kunne tænkes ind i området. (må gerne være
cykeltungt)
Området kan det ikke bære mange butikker, evt. en enkelt dagligvareforretning. Urbansgade skal være
åben mod resten af byen, så der kan trækkes besøgende til byen.
Gudrun: I stedsanalyse interviewene fra 2018 blev det tydeligt, at butiksdrivende vælger området pga.
det lidt latinerprægede og skæve, modsat det lidt mere strømlinede gågademiljø med mange kædebutikker, området vælges også fordi det er billigt.
Nils: Der skal tænkes tilgængelighed.
Hans Henrik forklarede, at der ligger en p- kælder under Vesterbro, som området kunne få adgang til.
P-kælderen har i dag adgang fra Grønnegangen.
Flemming: Det er vigtigt at arbejde med identiteten, kvarteret skal kunne noget særligt, som ikke er det
samme som den traditionelle handelsby, det skal være en attraktion for besøgende. Hvis det er muligt,
kunne det være relevant at styre typen af butikker.
Mikele: Det er vigtigt at understøtte kvarterets ånd, med kaos, det skæve osv.
Det kunne måske forvirre nogen at der etableres parkering under jorden, da der i dag er parkering på
terræn.
Thina: Hvilke byrum er der brug for? Hvad skal byrummene kunne?
Mikele/Peter foreslår, at der etableres mulighed for restauranter og cafeer mod/i den offentlige park –
det skal være solbeskinnede pladser. Der findes ikke noget tilsvarende i Aalborg.
Gudrun: Ønskerne til området er mange, og når man gerne vil bygge mange boliger + parkering, park
og øvrige friarealer, er det nødvendigt at parkering er under jorden. Det er dog en lidt dyrere løsning
end i p-hus.
Christian: Når sygehuset flytter vil trafikken i området ændre sig. Der tænkes ikke længere i p- hus på
Gåsepigen. Det er et spørgsmål, hvad der er behov for i fremtiden.
Hans Henrik: Vi er også udfordret af reglerne omkring det offentliges muligheder for at bygge p-anlæg,
Der er for nyligt indført regler, som betyder, at en stor del af driftsindtægten skal afleveres til staten.
Christian: Det kan betyde, at private skal finansiere p-anlæggene. En privat investor vil sætte krav til at
investeringen kan forrentes, altså at belægningen i p- anlægget er rimelig høj.
Hans Henrik opfordrer til at holde sig orienteret og komme med input til visionen.
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Pkt. 1 + 2 Velkomst og præsentationsrunde
Gudrun bød velkommen til orienteringsmødet.
Pkt. 3 Orientering omkring Sygehus Nord og Gåsepigen
Gudrun orienterede om tidsplan og de foreløbige tanker omkring byudviklingen.
Fordebat materialet blev udleveret og det kan tillige findes på Aalborg Kommunes hjemmeside på
www.aalborg.dk/sygehusnord.
Fordebat løber fra 1.marts til 15.marts 2019.
Pkt. 4 – Kommentarer og input til visionen.
Vestbyens samråd, Christian:
Ensomhed er et stort problem i området - der bør være fokus på social bæredygtighed, det er vigtigt at
skabe mødesteder.
De skæve virksomheder skal have plads.
Supercykelgader giver problemer, da det bliver på cyklisternes præmisser, og ikke alle cyklister tager
hensyn til de gående.
Lav udeservering i Reberbansgade.
Tænk i ubrudte bånd i butikker og oplevelser.
Reberbansgade skal tænkes over hele døgnet - nogle perioder om aftenen, er der helt dødt.
Læsehesten er med til at give den skæve karakter, hvordan fastholder man de virksomheder og forretninger, som bidrager til den skæve karakter?

Peder:
Kvarteret er intimt og latineragtigt, og det er værd at fastholde.
Forbrugsmønstrene ændrer sig, herunder falder forbruget, det skal også tænkes ind.
Midtbyens Samråd: Jørgen P. + Jørgen A.:
Området har en skæv karakter – dette er nævnt som en af de styrkerne i området fra interviewundersøgelse fra 2018. Det er et positivt træk ved området, som bør fastholdes, det ændrer sig let, når der bygges nyt. Man ser hver dag noget nyt i Reberbansgade.
Nogle af sygehusets bygninger kunne godt have karakter af at være til fællesskabet.
Ros til Saxogadeforbindelsen - det binder 2 bydele sammen.
Der kommer nok bedre drivmidler, men Vesterbro vil altid have meget trafik.
De gamle sygehusbygninger fra det oprindelige sygehus er bevaringsværdige og bør bevares.
Riv gerne højhuset ned - Gåsepigen er et tristområde i dag, det kan blive bedre.
Der skal være gode, grønne forbindelser.
Cykelruterne igennem området skal forbedres. I dag er det meget dårligt at cykle i Reberbansgade.
Prioritere et levende og attraktivt byliv i Reberbansgade.
Skab levende byrum.
Vesterbro (tidligere Vesterbro Gadeforening) Lars, Høgh Møbler og Eigil, Eurotourist:
Der mangler parkering, der er for lidt på Budolfi. Det er muligt at udvide antallet af parkeringspladser i
området. Parkeringspladserne skal ikke kun gavne Vesterbro- området, men hele Midtbyen og Vestbyen tillige. Der spørges til, om der kommer flere parkeringspladser i området?
Vesterbro skal ikke være en sus-igennem vej. Der skal være flere åndehuller langs Vesterbro (som Gåsepigen).
På den lange bane må man ofre lidt på parkering, butikkerne finder en form, vi må ikke spare på de
gode pladser og oplevelserne. Der kan også tænkes i dobbeltudnyttelse af p- pladser.
Gudrun/Jeppe:
Det forventes, at en del af trafikken til området vil blive ledt ad Saxogade via tunnelen, og at der herfra
vil være adgang til et underjordisk p-hus, som også vil betjene Midtbyen og Vesterbro.
Peder:
Der er mange ønsker til området, som skal gå op. Via parallelopdraget (konkurrencen) forsøger vi at få
svar på mange af disse ønsker (bylivet, de ensomme, det grønne, parkering osv.) Der kommer en proces igen, når vi har svar på konkurrencen.
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