1. bemærkning

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Ann Bruun Birk <annbruunbirk@gmail.com>
4. februar 2019 10:50
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
birkmads@gmail.com
Fordebat for et nyt boligområde syd for Sdr. Tranders Vej, Gug

Kære By- og Landskabsforvaltningen
I henhold til jeres skrivelse af mandag den 28. februar 2019, skal jeg hermed komme med bemærkninger til det nye
boligområde.
I har i jeres skrivelse henvist til en hjemmeside, hvor man kan finde forslag til lokalplaner i Aalborg kommune. Jeg
kan ikke finde et forslag til en lokalplan for dette område, men måske det ikke er udarbejdet endnu?
Jeg vil på det kraftigste henvise til, at boligområdet kun bliver i et plan, således udsigten fra boligerne nord for Sdr.
Tranders Vej bevares.
Jeg bor på Poseidonvej 47. På mit hus - samt flere af de øvrige huse på vejen - er der tinglyst deklaration, om at
husene kun må være i et plan, netop for at bevare udsigten. Det har således hele tiden været byplanlæggers
intention, at udsigten fra husene på blandet andet Poseidonvej skal bevares og være ugeneret af nybyggeri eller
renovering.
Kan jeg venligst modtage en bekræftigelse på, at mine bemærkninger er modtaget og inddrages i processen?
Derudover hører jeg gerne, om der allerede er et lokalplanforslag eller et under udarbejdelse, som jeg kan se?
Med venlig hilsen
Ann Bruun Birk
Mobil: 22209446
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2. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

Ulla & Hans Jørgensen <ulla.hans@home1.gvdnet.dk>
6. februar 2019 15:00
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Fordebat vedr. lokalplan 4-3-106 Ådalsbakken, Sdr. Trandersvej, Gug

Gug, den 06.02.2019
Som opfølgning på opfordring til forslag vedr. boligbebyggelse jfr.
lokalplan 4-3-106 Ådalsbakken, Sdr. Trandersvej, Gug, fremsætter jeg følgende forslag.
Seniorboliger i et plan med tilhørende parkering.
Vi mener, at der helt klart er et behov. Området her er af en sådan årgang, at mange gerne vil have en lidt mindre
bolig med mindre have/vedligeholdelse. Men mange er så glade for vores område med udsigt, natur og luft, at man
bliver "hængende".
Med venlig hilsen
Ulla og Hans Jørgensen
Poseidonvej 59, 9210 Aalborg SØ
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3. bemærkning

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jørgen Gadegaard Frandsen <jf@aalborghavn.dk>
8. februar 2019 15:08
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Mette Schmidt
Bemærkninger til nyt boligområde syd for Sdr. Tranders Vej.

Hej.
Tak for det tilsendte forslag til boligbyggeri syd for Sdr. Tranders Vej.
Vi har et par bemærkninger til planen om at etablere boliger i området, idet Aalborg Havn Areal A/S ejer og driver
jernbanesporet, som grænser op til boligområdet.







Banesporet anvendes til godstransport, og der må forventes flere daglige kørsler alle dage og på alle
tidspunkter af døgnet.
Der må ikke etableres vejkrydsninger af sporet
Vi ønsker et højere hegn mod sporet for at sikre mod personpåkørsel
Operatørerne benytter diesellokomotiver til godstransporten.
Vi kan ikke udelukke, at der foretages bremseprøver på strækningen med heraf følgende støj.
Vi vil gøre opmærksom på, at det er et godsbanespor med forventet flere daglige kørsler med støj og
vibrationer til følge, som vi ikke kan forhindre. Derfor henleder vi til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1/1997 om
støj og vibrationer fra jernbaner eller tilsvarende vejledning og henviser bl.a. til minimumsafstand fra boliger til
jernbanesporet.

Kontakt mig venligst, hvis der er bemærkninger hertil.
Venlig hilsen
Aalborg Havn Logistik A/S
Jørgen Frandsen
Ejendomschef
T. + 45 99 30 15 40
M. + 45 29 20 72 40
Email: jf@aalborghavn.dk
Aalborg Havn Logistik A/S · Langerak 19
P.O. Box 8530 · DK-9220 Aalborg · Denmark
T. +45 99 30 15 00
www.aalborghavn.dk
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4. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Niels-Henrik Krogh Sørensn <nhks1953@gmail.com>
10. februar 2019 14:45
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); Svend Erik Pedersen
Fordebat for et nyt boligområde Syd for Sdr.Tranders Vej, Gug.
Sdr. T. Vej, nyt boligområde PL.docx

Hej !
Vedhæftet er følgende spørgsmål til debatten, fra Gug Borgerforening.
Mvh
Niels-Henrik Sørensen
Formand , Gug Borgerforening
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4. bemærkning

Gug Borgerforening

V. fm. Niels-Henrik Krogh Sørensen
Mail: nhks1953@gmail.com

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen,
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby

10. feb. 2019

Vedr.: Fordebat. Nyt boligområde syd for Sønders Tranders Vej i Gug.
Gug Borgerforening deltager generelt gerne i debatter om udviklingen i Gug.
På foreningens generalforsamling den 6. februar drøftede vi By- og Landskabsforvaltningens invitation til en fordebat om et nyt boligområde beliggende
umiddelbart syd for Sønder Tranders Vej, strækningen fra nr. 40 til nr. 54.
På mødet var der en forståelse for, at området nærmest Sønder Tranders Vej
kan inddrages til boligformål under forudsætning af, at dette sker på baggrund
af en række hensyn.
Borgerforeningen foreslår følgende hensyn:
at bebyggelse etableres som en tæt-lav bebyggelse f.eks. med inspiration af
bebyggelsen beliggende umiddelbart nord for Sønder Tranders Vej.
at bebyggelsen ikke opføres i mere end en etage, af hensyn til udsigten til
ådalen fra den eksisterende bebyggelse mod nord, Poseidonvej,
at bebyggelsen placeres nærmest Sønder Tranders Vej,
at fællesarealer til bebyggelsen etableres mellem denne og jernbanen
at der etableres stiforbindelser fra det nye boligområde til de eksisterende
stier beliggende henholdsvis øst og vest for bebyggelsen på Poseidonvej,
at Gug skole og institutionerne i området har kapacitet til denne udbygning.
at såfremt der forekommer træer af værdi på arealerne, forsøger man at
indpasse disse i bebyggelsesplanen,
at belysningsarmaturerne på Sønder Tranders Vej nedklassificeres til mere
menneskelige proportioner. Vejen har, efter at Egnsplanvej er taget i brug, kun
en lokal funktion.
Venlig hilsen
Niels-Henrik Krogh Sørensen
Formand, Gug Borgerforening

5. bemærkning

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

Anne Saugmann Rasmussen <asra@kubenman.dk>
15. februar 2019 14:17
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Jacob Jørgensen; Henrik Steen Sørensen; Michael Gaba; Hans C
(hans.c@enggaard.dk)
Høringssvar fordebat for Ådalsbakken, Sdr. Tranders Vej, Gug
Høringssvar fordebat for Ådalsbakken.pdf

Hermed fremsendes høringssvar til fordebat for Ådalsbakken, Sdr. Tranders Vej, Gug.
Med venlig hilsen
Anne Saugmann Rasmussen
Ingeniør, byplanlægger
Dir: +45 9877 8985
Mob:+45 2488 4990
asra@kubenman.dk

Kuben Management A/S • Skibbrogade 5
9000 Aalborg • Tel 9877 8999
info@kubenman.dk • www.kubenman.dk

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du modtager mailen ved en fejl, beder vi dig informere os om det hurtigst muligt og slette den
uden at videresende eller kopiere indholdet.
Når du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i
overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.
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5. bemærkning

15. februar 2019

Sagsnummer: 14491-03
Int.: asra

HØRINGSSVAR TIL FORDEBAT FOR NYT BOLIGOMRÅDE VED SDR.
TRANDERS VEJ - ÅDALSBAKKEN

Vi har erfaret, at By- og Landskabsudvalget i forbindelse med den politiske
igangsætning af fordebat for nye boliger syd for Sdr. Tranders Vej i Gug, har
drøftet hensynet til Egnsplanvej og byens afrunding mod vejen og ådalen. Vi har
ligeledes erfaret, at der fra udvalgets side er udtrykt ønske om, at begrænse
byggemulighederne for området svarende til en respektafstand til Egnsplanvej på
150 meter. Ønsket om en respektafstand er ikke begrundet.
Vi anerkender, at den kommende planlægning skal tage hensyn til såvel
Egnsplanvej som ålandskabet, men mener ikke, at en fast afstand på 150 meter
til vejen er den rigtige fremgangsmåde. Støjberegninger viser, at støjkravene kan
overholdes på stort set hele planområdet og som nedenstående kort viser,
bevæger bygrænsen sig allerede i dag frem og tilbage i forhold til Egnsplanvej og
fremhæver på den måde oplevelsen af at bevæge sig igennem ådalslandskabet
på grænsen til byen. En bygrænse, der konsekvent ligger eksempelvis 100 eller
150 meter væk, vil modsat medvirke til oplevelsen af, at køre i en
transportkorridor.

5. bemærkning

Side 2 af 2

Vi ønsker som udviklere af området derfor, at den kommende planlægning skal
kvalificere den mest hensigtsmæssige afstand fra det nye boligområde til
Egnsplanvej ud fra hensyn til miljø, landskab og bomiljøet i det nye boligområde
og at en eventuel respektafstand sættes til mellem 50 og 100 meter fra vejen.
Vi vil desuden fremhæve, at vi gennem mere end et år har været igennem en
lang og grundig dialog med forvaltningen. Vi har lavet flere skitser og
projektforslag og senest et detaljeret og gennemarbejdet materiale om områdets
bebyggelse, disponering, friarealer og trafikforsyning, hvor forvaltningens mange
faglige hensyn er indarbejdet. Det er lykkedes, at finde gode løsninger, der efter
vores mening kan bidrage til Gugs fortsatte udvikling og som udgør et solidt
udgangspunkt for den kommende lokalplanlægning. På baggrund af denne
proces er vi skuffede over, at byggemulighederne på dette sene tidspunkt i
processen nu begrænses væsentligt - og måske gør det nødvendigt helt at
gentænke hele områdets disponering og udnyttelse.
Vi tager gerne fat på endnu en konstruktiv dialog, men finder den
uargumenterede afstand til Egnsplanvej urimelig.
På vegne af lodsejerne,
Kuben Management A/S

6. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Brian Nielsen <bnielsen.privat@gmail.com>
17. februar 2019 16:57
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Høringssvar ang. nyt boligområde i Gug
høringssvar-nyt-boligområde-Gug.pdf

Til Aalborg Kommune,
Hermed fremsendes vores synspunkter til forhøringen om nyt boligområde i Gug
(syd for Sdr. Traners Vej Gug, på matrikel 3a, 2h, 2ch og 2g Gug by, Sønder Tranders, se vedhæftet pdf-fil.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Poseidonvej Syd (Poseidonvej 1-42).
Peter Baadsgaard Bruun (formand)
Anna Grethe Overgaard
Birgitte Dahl Christensen
Brian Nielsen
Alfred Wejse
-- Brian
== __o
=== _'\<_
====

(¤)/ (¤)

--------------------------------------------------------------------Brian Nielsen

E-mail: bnielsen.privat@gmail.com
Mobile: +45 20252953
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6. bemærkning

Gug, 17. februar, 2019
Att. Anne Støy Rodil
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby
Ang. Fordebat for et nyt boligområde syd for Sdr. Tranders Vej, Gug.
Som nærmeste beliggende grundejerforening til det planlagte boligområde følger vi naturligvis sagens
udvikling nøje.
Vi velkommer i princippet gerne nye naboer, men har også en række forbehold. På det foreliggende
grundlag er det svært at komme med meget detaljeret input, men i det følgende fremlægger vi resultaterne
af vores diskussion.


Vi savner en helhedsorienteret planlægning for udviklingen af Gug og området imellem Gug og
Sdr. Tranders, og at kommunen tager styring af udviklingen af området, hvilket i dag forekommer
mere drevet af opportunistiske entreprenører.



Vi er gået fra at ligge i udkanten af byen med mange grønne friarealer, dyrkede åbne marker,
mange med frit udkig ud over dalen til bakken Visse i det fjerne, til i dag at ligge meget bynært,
omgivet af drastisk voksende relativt tætte villa områder (inklusive Gug alper), og omsluttet af
trafikerede veje (Egnsplanvej / Sdr. Trandersvej). Vi henstiller derfor til at der indtænkes grønne
områder, og meget beplantning internt i det planlagte boligområde, så det kommer til at integrere
smukt og æstetisk med dal-området. Rædselsscenariet er en ørken af hvide mure og sorte tage.



Vi vil insistere på at bebyggelserne holdes i ét plan, som det i dag er tilfældet for langt hovedparten
af alt byggeri på begge sider af Sdr. Trandersvej imellem Kærholt og Zeusvej.



I lighed med resten af Gug, påpeger vi behovet for adgang til området via gode offentlige
stisystemer.



Flere beboere oplever tiltagende trafik-støj fra især Egnsplanvej. Selv om en del gennemgående
trafik er flyttet fra Sdr. Trandersvej til Egnsplanvej, er trafikken hurtigt kørende og mere støjende.
Sdr. Trandersvej er bindeled mellem de nye store boligområder, Gug skole og butikscentrene på
Gugvej. Så endnu et stort antal boliger på den nærmeste vej, Sdr. Trandersvej, vil forværre
situationen. Vi henstiller til, at det nøje overvejes hvordan adgangsvejen kan etableres, så
støjgener mindskes, og trafikken i området kan afvikles smidigt.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Poseidonvej Syd (Poseidonvej 1-42).
Peter Baadsgaard Bruun (formand)
Anna Grethe Overgaard
Birgitte Dahl Christensen
Brian Nielsen
Alfred Wejse

7. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

erikhanseneha@gmail.com
21. februar 2019 10:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Generelle bemærkninger og kommentarer

Vedr. Sdr. Trandersvej 46 -48, hvad med nr 36-38 da det er i forfald, det vil pynte med noget nyt bebyggelse.
Erik Hansen
Hans Hedtofts Vej 27
9210 Aalborg SØ
Tlf. 20654875
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8. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

Lene Ørsted Jensen <leneoersted@gmail.com>
21. februar 2019 12:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Området syd for Sdr. Trandersvej.

Området er som beskrevet fantastisk dejligt at bo i.
Til mange boliger er der haver, som skal passes, og for mange af beboerne kan dette i fremtiden blive problematisk,
selvfølgelig kan man betale sig fra det, men….
Forslag til området vil være, at for at bibeholde en homogen stil i området kan der evt. bygges ejerboliger i samme
stil og størrelse som på Sdr. Trandersvej 6B og 10 B men evt. i et plan. Hvis 2 plan kommer i overvejelse bør der være
elevator og det bør ikke gå ud over udsigten for den nordlige del af Sdr Trandersvej.
Min mening er, at der på denne måde vil frigøres rigtig mange boliger i det nuværende nordlige område, med plads
til børnefamilier og med en skolevej, hvor børnene ikke behøver at blive transporteret.
Med venlig hilsen
Lene Ørsted.
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9. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

Michael W. Henriksen <mwh@cwobel.com>
22. februar 2019 16:24
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Nyt Boligområde på matr.nr. 3a, 2h, 2ch, og 2g Gug By- Sønder Tranders.

Til Plan og Udvikling.
Tak for brev af 28. januar 2019.
Spændende tiltag med et nyt boligområde syd for vores bebyggelse på Poseidonvej.
Vores bebyggelse ligger på en sydvendt skråning og består øverst af 50 parcelhuse og nederst et Tæt-lavt bebygget
område med rækkehuse.
Jeg anmoder derfor om at den nye bebyggelse udføres i tæt-lav bebyggelse i 1- etage og evt. udnyttet tagetage.
Det vil for øvrigt svarer meget fint med de seneste udstykninger i Gug- bl.a. SOLPARKEN på Thetersvej og den
seneste bebyggelse i Vedbæk-området.
Bemærk venligst at der mod syd for det nye område ligger en banestrækning med Godstog til Østhavnen og nu den
nye Egnsplanvej.
Egnsplanvej er for øvrigt rigtig glade for – for nu er trafikmængden på Sdr. Tranders Vej jo faldet kraftig også forbi
Gug Skole..
Mod Banen og Egnsplanvej – skal der vel planlægges med en støjskærm som ved Vedbæk.
Og der skal være krav til lydglas i de nye boliger.
Bemærk endvidere den nuværende Mobilmast, som jeg er rigtig ked af. Det er jeg af 2 grunde.
Dels at den visuelt rager godt op og ikke bidrager til en skøn udsigt. Vi var glade da højspændingen kom i jorden og
masterne forsvandtNu fik vi så bare en Mobilmast i stedet. I kunne passende stille krav til Lodsejeren der jo får leje af grunde masten er
placeret på.
– at nu han får byggegrunde i stedet, så skal masten fjernes og – og flyttes længere ud i engområdet.
Så er der de skadelige mobilstråler- der nu kommer til at ramme endnu flere mennesker- det er ikke godt. ☹
Jeg ved - det ikke er videnskabelig bevist – men jeg kan mærke disse mobilstråler specielt om natten – og ved
månedsskifte
hvor der overføres store mængder data.
Sluttelig: Stil venligst krav om kvalitets materialer til de nye boliger – kun mursten og evt. tegltage.
Trafikmæssig bliver det ikke noget problem efter Egnsplanvejen er kommet og taget den gennemgående trafik.

Med venlig hilsen
Michael W. Henriksen
Afdelingschef
mwh@cwobel.com
Mobil 4083 9944
Poseidonvej 46
9210 Aalborg SØ.
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10. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Hans Jakobsen <hansjakobsen45@gmail.com>
22. februar 2019 17:03
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Fordebat. Nyt boligområde syd for Sønder Tranders Vej, Gug.
By- og Landskabsforvaltningen 22.02.2019.docx

By- og Landskabsforvaltningen
Plan og Udvikling
Som vedhæftet fil fremsendes hermed et indlæg i ovennævnte fordebat.
Med venlig hilsen
Hans Jakobsen
Poseidonvej33
9210 Aalborg SØ
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10. bemærkning

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Plan og Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Aalborg, den 22. februar 2019

Vedr.: Fordebat for nyt boligområde syd for Sønder Tranders Vej, Gug.
Matrikel 3a, 2h, 2ch og 2g.
Af det udsendte orienteringsmateriale fremgår, at arealet i dag i kommuneplanen er udlagt til
Natur- og Kulturområde, og bygherren har efterspurgt at få lov til at bygge tæt-lav boligbebyggelse.
Det får mig til at spørge, om udvalget har undersøgt hvilke argumenter, der lå til grund for, at
byrådet i sin tid vedtog at udlægge arealet, som er en del af Indkildedalen, til Natur- og
Kulturområde i kommuneplanen, og hvorfor disse argumenter ikke mere er så vægtige, at Aalborg
Kommune nu overvejer at ændre arealudlægget til boligformål?
Bydelen Gug har vel stadig brug for arealer, der er forbeholdt de nu gælden formål?
Kan man tænke sig, at byrådet i sin tid fandt det væsentligt, at Indkildedalen blev friholdt for
bebyggelse som en grøn kile mellem boligbebyggelserne på Gug bakkeøen og Visse-bakkeøen?
Måske har drikkevandsindvindingen i dalen også været et af argumenterne.
Måske har den længe planlagte og nu ibrugtagne Egnsplanvej gjort, at man ikke ville etablere
boliger på et areal, der ville blive belastet af trafikstøj.
Hvis Aalborg Kommune alligevel skulle beslutte at ændre kommuneplanen og vedtage en
lokalplan, der giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse på arealet, så vil jeg forslå, at man lader
sig inspirere af tæt-lav-bebyggelsen nord for Sønder Tranders Vej, som er udformet som en
klyngehusbebyggelse i et plan med grundstørrelser på 300-450 m2 omgivet af grønne
fællesarealer eller af Jørn Utzons Romerhuse i Helsingør. Hvem andre end Aalborg burde lade sig
inspirere af et af Jørn Utzons berømte boligbebyggelser?
Under alle omstændigheder vil jeg foreslå, at man ikke tillader en kompakt rækkehusbebyggelse i
to etager som i Hasseris Enge, og man følger de generelle regler i BR18 for bebyggelsesregulerende forhold, som det fremgår af kapitel 23 og, at man er opmærksom på, at
beregningsreglerne i kapitel 23 er selvstændigt gældende og kan ikke ændres ved lokalplan,
byplanvedtægt eller reguleringsplan, jfr. BR18 §167.

Med venlig hilsen
Hans Jakobsen
Poseidonvej 33
9210 Aalborg SØ

11. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

karen stenbjerg <karensten1@gmail.com>
23. februar 2019 17:02
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Indlæg til fordebat for nyt boligområde syd for Sdr. Tranders vej, Gug

Til Aalborg kommunes by- og landskabsforvaltning.
Gug d. 23. februar 2019
Som beboer i den tæt-lave bebyggelse på Poseidonvej er det med ærgrelse jeg ser, at man nu påtænker at
åbne for bebyggelse i et område af Indkildedalen, som jo er udlagt til Natur- og Kulturområde.
Indkildedalen udgør jo en af de grønne kiler , som Aalborg by er kendt for, og som man som borger i byen
er stolte af og glade benyttere af.
Et af byens smukke rekreative grønne områder.
Med tanke på de store planer for Gug Alper, som Mads Peter Vejby gav udtryk for, lovede at gennemføre,
og synet af de kæmpe villaer der nu er ved at dominere og kvæle de smukke Gug Alper, så er det ekstra
vigtigt at gøre noget for at beholde de grønne områder, der bla er med til at Gug fortsat vil være et attraktivt
sted at bo.
Bekymringen går også på udtrykket - lav bebyggelse. Hvilke bestemmelser ligger der i udtrykket ? Hvis det
gælder den type villa byggeri, vi ser i vores område i dag, så udgøres den jo bla af villaer i flere etager, og
så er udtrykket - lav bebyggelse- meget gradbøjet.
Med venlig hilsen
Karen Stenbjerg
Poseidonvej 11
9210 Aalborg SØ
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12. bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

aage@riis.mail.dk
24. februar 2019 23:40
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Fordebat for nyt boligområde syd for Sønder Trandersvej, Gug
Skrivelse til Aalborg Kommune.rtf

Til Anne Strøy Rodil
Hermed et indlæg angående forudsætninger og ønsker med hensyn til hvad der skal ske syd for
Sdr. Trandersvej mellem nr. 40 og nr. 54
Med venlig hilsen Aage Riis-Pedersen Poseidonvej 25 9210 Aalborg SØ Tlf. 40301530
Skulle der være problemer med modtagelse af teksten hører jeg gerne fra dig. Min computer har
ikke været helt stabil.
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Til Anne Støy Rodil
By og Landskabsforvaltningen
Aalborg Kommune
Først lidt om baggrunden for denne henvendelse. Forhistorien er at ejeren af Nielsminde, hvorpå
Poseidonvej områdetblev anlagt, flyttede syd for Sdr. Trandersvej og etablerede et nyt landbrug på de
af Sdr. Tranders Kommune udlagte industriarealer. Undertegnede, i sin tid formand for
Grundejerforeningen Poseidonvej Syd, fik hos A. K. oplyst at arealet, hvis ønsket p.g.a. de for jordbrug
urentable skatter, kunne tilbageføres til landzone. Det blev det ikke p.g.a arvingerne.
Siden dengang har A. K. opgivet den grønne kile mellem det gamle Gug og Vedbæk og har nu også
overført det planlagte industriareal til byzone. Så det er åbenlyst, at vi nu må opgive noget af det
grønne mellem Gug og Visse.
Forhistorien er også, at da Hans Hedtoftvej - en del af fortidens minister kvarter udstykning - mange
år senere uden videre blev ændret fra store grunde til mindre parceller, blev der begået en juridisk
fejl, således at servitut bestemmelser i forb. m. salget fra Theashåbs arvinger ikke kunne
gennemføres. Undertegnede, der ellers havde fået A. K. til at udarbejde en deklaration angående
samme hæk i østskel som i hele Poseidonvej området - fik en lang næse og A. K. fik heller ikke
udmatrikuleret areal til Hans Hedtoftsvejs randbeplantning langs med Sdr. Trandersvej.
Det mindste, vi nu kan forvente i forbindelse med de foreliggende planer for en udstykning syd for
Sdr. Trandersvej, er en tre rækkers lav randbeplantning under bevarede rønnebærtræer mod nord
svarende til Hans Hedtoftsvejs mod syd. Eller i tilfælde af at der ikke kan etableres indkørsel gennem
Sdr. Trandersvej 52, så tilbagetrukne parceller med store grønne oversigtstrekanter ligesom ved
Posiedonvej. Allerhelst etableres grønne fælles friarealer svarande til Poseidonvej Syds område således at alle bestemmelser deklareres omhyggeligt!
Nye (tilrejsende) huskøbere i Aalborg bør kunne finde attraktive boliger i et grønt tæt-lavt kvarter
både nord og syd for Sdr. Trandersvej. Det vil give et samlet kvarter-løft, som skulle kunne give
anledning til at gennemtvinge færre og friere boliger.
At skole og bus er lige i nærheden tæller
også.
Til sammenligning er resultatet af Hans Hedtoftvejs udstykningen med reducerede og altså flere
grunde, at huse og flisearealer fylder næsten det hele - i modsætning til det gamle minister kvarter,
der virker næsten grønt.
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Det er meget prisværdigt at A. K. denne gang tænker på lokalbefolkningens interesser førend og
forhåbentlig fremfor bygherrens interesser.
Der vil utvivlsomt være købere til tæt-lave boliger med grønne fællesarealer på trods af landevej og
jernbane.
Det nye boligområde - med egen grundejerforening - bør blive en del af et stort antal andre
foreninger i den sydlige del af det græske Gug, og kan således indgå i den Overordnede
Grundejerforening med ansvar for granskoven med mere øverst oppe i Gug Alper. Hebestien gennem
Poseidonvejs grønne friarealer giver adgang dertil.
Hermed har jeg forsøgt at skitsere mange særlige forhold, der bør tages hensyn til i den kommende
planlægning. Allerhelst ses, at en ny bebyggelse holdes i et plan med saddeltag i lav rejsning - og med
lyse gule mursten.
PS: Det bør sikres, at resten af den grønne kile forbliver urørt.
Med venlig hilsen
Aage Riis-Pedersen,

Poseidonvej 25,

9210 Aaborg

