Bemærkning 1

From:
Sent:
To:
Subject:

Charlotte <juulsallov@yahoo.dk>
21. april 2019 10:49
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Fordebat for nyt boligområde vest for Sønderholm skole

Skrevet af Charlotte Juul Sallov, bosiddende Stadionvej 1, ved den nye grundudstykning.
Jeg og min familie har boet i Sønderholm siden 2006. Min mand og jeg har som børn begge gået på Sønderholm
skole og kender byen godt.
Jeg synes det er en god ide med en grundudstykning i Sønderholm.
Sønderholm er en landsby med mange ildsjæle og har et meget aktivt foreningsliv. Der er skole med overbygning og
en købmand med gode åbningstider. Dette vil vi gerne beholde og det gør bestemt ikke noget, hvis der kommer lidt
flere indbyggere, som kan være med til at holde hjulene i gang.
Det er efterhånden mange år siden, at der har været en vejudstykning i Sønderholm sidst og det er dejligt, at der er
mulighed for det igen. Sønderholm må gerne være et mangfoldigt sted, hvor der er noget for enhver smag. Der er
gamle gårde, lidt lejeboliger, store og små huse fra op igennem tiden og så vil det være dejligt med flere
byggegrunde for dem, som gerne vil bygge nyt i nærheden af skolen.
VEJFORLØB
Det er en god ide at vejen til udstykningen bliver fra Nibevej, så trafikken ikke skal ned forbi skolen. I dag er skolen i
landzone og byskiltet på Nibevej er et godt stykke væk fra skolen. Inde i byzonen er der vejbump som sænker
hastigheden. I landzonen forbi skolen er der 50 km skilt og en 2 minus 1 vej. Det er bare som om, at ligeså snart
nogle billister er forbi bump og byskilt så sætter de farten op, selvom det er en 50 km zone. Med den nye udstykning
kan byskiltet flyttes til den nye vej, der kan laves bump ved skolen, som så kan blive mere sikker for de bløde
trafikanter.
STIER
I Sønderholm er der mange asfalterede stier og flisebelagte fortov, som flittigt bliver brugt. Der må gerne indtænkes
en sammenkobling til fx skolestien fra den nye vej.
Sendt fra min iPad
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Bemærkning 2

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Bo Levisen
1. maj 2019 18:42
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Sønderholm samråds kommentarer til for debat om boliger i Sønderholm.
Vedrørende fordebatten omkring boligområde i Sønderholm.docx

Hej Plan og udvikling.
Jeg har vedhæftet et skrift fra Sønderholm samråd til for debatten omkring boligområde i Byen.
Eftersom efterspørgslen efter almene boliger, vil vi som samråd gerne arbejde sammen med Aalborg
kommune for at få den del med når der
Skal laves ændringer i lokalplanerne for Sønderholm by.
Hilsen
Bo Levisen
Sønderholm samråd
bolevisen@hotmail.com
mobil: 93520732
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Bemærkning 2

Vedrørende fordebatten omkring boligområde i Sønderholm.

Kære By- og Landskabsudvalg

Vi fra Sønderholm Samråd hilser initiativet, og første skridt på vejen til kommuneplantillæg for Sønderholm
By meget positivt velkommen.
Som samråd repræsenterer vi byens mange foreninger, og har via dette konstruktive samarbejde omkring
stort og småt i byen konstatere, at Aalborg Kommune positivt bidrager til et behov, som vi også mærker i
det daglige - nemlig behovet for yderligere boligmuligheder. Vi forstår det godt, da vi mener at vi har et
attraktiv by - både geografisk og de daglige muligheder som byen tilbyder: Skole til 9. Klasse,
indkøbsmuligheder, idrætsforeninger (St. Restrup Idrætsforening og Sønderholm Motionsklub) samt et
væld af foreninger under Sønderholm Samråd. Byen blev desuden “Årets Landsby” i 2016 i Aalborg
Kommune.
Samtidig vil vi gerne anerkende det positive samarbejde med Aalborg Kommune - ansatte såvel som
politikere, der er med til at gøre byen til et attraktiv bosætningssted - også i fremtiden.
I forhold til det udsendte materiale har Sønderholm Samråd et ønske omkring følgende:
At byskiltet i byens vestlige ende flyttes, så placeringen er vest for det skitserede område.
At der er én vej ind til området. Denne i områdets vestlige side - således at der kan etableres sti
forbindelser i områdets østlige ende som orienterer sig mod Sønderholm Skole.

Jf. materialet skriver i: “ Vi hører også gerne fra dig, hvis du har kendskab til en efterspørgsel efter
andreboligtyper end parcelhuse, som der er lagt op til i forslaget fra Bygherre. ” Her ved vi, og der har
været henvendelser på lejebolig opførelse på hhv. Vester vej og Tylervej fra såvel private og
boligforeninger. Dette ønsker vi at disse undersøges yderligere, og vi stiller os gerne til rådighed i forhold til
dette. Således, at disse områder indlemmes i en ny kommuneplanstillæg for Sønderholm By.

I forhold til OSD-linjer og det naturlige fokus forholder vi os således, at der tages de naturlige undersøgelser
således, at der er blik for dette i processen med byfornyelsen, og at der stilles de lovmæssige krav til både
bygherre og området.

Et samråd som meget gerne ser at Sønderholm by får mulighed for at udvikle sig.
Hilsen Sønderholm samråd
Bo Levisen

Bemærkning 3

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Mai Brink Rasmussen <mbr@kroghark.dk>
2. maj 2019 15:12
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kristian Larsen
Fordebat for nyt boligområde vest for Sønderholm Skole

Hej Plan-afdelingen i Aalborg Kommune.
Vi skriver til jer, da vi gerne vil tilkendegive vores glæde over udviklingen af Sønderholm by med de nye udstykninger
ved Sønderholm Skole.
Som beboer på Nyrupvej 78, 9240 Nibe er vi meget gade for, at I som kommune vil godkende, at vores by kan
udvikle sig. Dette er godt både for børnehaven, skolen og den lokale købmand. Ved at sikre sig nye familier til
Sønderholm by er der mulighed for at give byen et løft og bibeholde tilvæksten i hhv. børnehave og skole.
Derfor håber vi meget, at dette blot er første step i udstykning af nye grunde som en udvikling af Sønderholm by, da
området er attraktiv for mange beboere grundet den tætte afstand til Aalborg samtidig med den tætte kontakt til
naturen især på nordsiden af Ny Nibevej, hvor forbindelsen er utrolig god via stisystemer, der lægger op til gode
gåture, cykle- og løberuter i området.
Ønsker jer en god dag og takker endnu engang for det gode initiativ.
Med venlig hilsen
Kristian Larsen og Mai Brink Rasmussen,
Nyrupvej 78
9240 Nibe

Mai Brink Rasmussen
Arkitekt Msc
Skitserende Arkitekt
T: [+45] 9814 1516
M: [+45] 2849 8039
E: mbr@kroghark.dk
W: www.krogharkitektur.dk

Følg os på LinkedIn / Facebook
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Bemærkning 4

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Preben Lassen <preben@foerby-lassen.dk>
2. maj 2019 22:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Fordebat for nyt noligområde vest for Sønderholm
IMG_0341.JPG; IMG_0342.JPG; IMG_0343.JPG; IMG_0344.JPG; IMG_0345.JPG; IMG_
0346.JPG; IMG_0347.JPG; IMG_0349.JPG; IMG_0353.JPG

Hej
vi synes det er forkert at flytte byen ud i landzonen.
Jeg kan huske for år tilbage, hvor vi var til et møde på Frejlev Skole initieret af kommunen. Her gav
politikerne udtryk for, at de ikke ville udvide byen ud over de allerede eksisterende bygrænser.
Det er bedre at udnytte noget af den plads der allerede står ledig i bybilledet inden for bygrænsen. Få
centreret byen omkring købmand, busforbindelse og kirke.
Vi kan her nævne nogle områder:








Byskiltet står et par hundrede meter ud af Sønderholm Hedevej, hvad med at bygge den vej ud, tæt
på bus, indkøb og kirke
Den gamle kro, der efterhånden ikke er noget kønt syn, her er der en stor grund bagved, hvor der
ville være stor mulighed for byfornyelse. Evt. etablering af forsamlingshus, som vi absolut mangler i
byen.
Den gamle Texacogrund, der har stået tom de sidste mange år. Lige op af busforbindelse og
købmand
Tjelevej rummer flere gamle gårde, der er startet med at blive nedbrudt eller ikke er i drift. Her er
der mange kvm. Det ville forskønne byen, at få noget gjort ved det. Gøre brug af den nye mulighed
for pulje til landsbyfornyelse
Vestervej 32, der allerede ligger lokalplanen

Det er vigtigt, at der vil være tilsøgning til de tomme pladser der unægteligt vil blive i byen, når de gamle
landbrugsbygning efterhånden vil blive nedrevet, når kroen ikke kan hænge sammen mere. Vi når op med
en spøgelsesby, når de gamle bygninger forsvinder.
Det vi fornemmer, der er behov for i byen er flere lejeboliger, små rækkehuse, ældreboliger el. lign. Der er
mange ældre i byen, som godt vil sælge hus, hvis de kunne finde noget mindre i byen. Så vil deres huse
blive ledige til salg. Det vil være oplagt, at lave sådan et boligområde tæt på indkøb, kirke, busforbindelse
og bogbus, som er i byens centrum ved købmanden. Vi mener, det vil være forkert at flytte bygrænsen
længere væk fra vores centrum. Det giver ingen mening.
Venlig hilsen
Preben Lassen
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Bemærkning 5

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

John Bo Nielsen <jbn@projekt-gruppen.dk>
6. maj 2019 08:12
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Claus Otto Nielsen (CLON)
Indlæg til debatten – Nyt boligområde vest for Sønderholm skole.
IMG_1784.JPG

Aalborg kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Att.: Jesper Frost Hansen
Indlæg til debatten – Nyt boligområde vest for Sønderholm skole.
På vegne af Kristian og Charlotte Sallov, Claus Otte Nielsen og Projektgruppen ved John Bo Nielsen skal jeg hermed
fremlægge vor forslag til udstykning af 15 parcelhusgrunde. Ejendommens adresse er Stadionvej 1, 9240 Nibe, og
ligger lige vest for skolen. Matrikel: Mats. Nr. 7f Sønderholm By, Sønderholm.
Bebyggelsen er disponeret som åben lav bebyggelse og er vist på vedlagte fil med planskitse af vores forslag til
bebyggelsen med 15 byggegrunde. For ikke at skabe unødig trafik langs skolevejen vil bebyggelsen blive betjent fra
en ny vejadgang i den vestligste del af bebyggelsen. De grønne friarealer er placeret sammenhængende i den østlige
del af bebyggelsen med sti- og cykeladgange via skolevejen, til skolen og byen. På den måde gentages succesen fra
Griegsvej i Frejlev hvor den hårde og bløde trafik adskilles helt og i hver sin retning.
Parcelhusgrundene varierer fra 800 m2 til 1.400 m2 og med et friareal på ca 17 %. Langs det vestligste skel etableres
der et nyt grønt skel med solitære træer og en lavere stedsegrøn og tæt beplantning som begrænser gener med
lysindfald fra biler mod nabogrunde.
Til håndtering af regnvand foreslås det at bebyggelsen udformes med en LAR løsning. Lokal afledning af regnvand.
Alternativt kan regnvand tilbageholdes i større rør eller faskiner under vejanlæggene.
Det er vores oprigtige vurdering, at en ny byudvikling netop i dette område vil give stor værdi til byen og ikke mindst
skolen.
Den foreslåede udstykning er designet til børnefamilier som vil og kan bosætte sig permanent i byen og lade
børnene benytte skolen, som nabo til denne bebyggelse. De 15 nye parcelhusgrunde vil give stor værdi til byen
generelt og tiltrække nye familier til at bosætte sig i Sønderholm.
Vi håber at forvaltningen, politikerne og befolkningen i Sønderholm vil tage godt imod dette forslag til en ny og
attraktiv bebyggelse i Sønderholm.
Med venlig hilsen
John Bo Nielsen

Projekt Gruppen A/S
Villa Varden, Hobrovej 33, 9000 AAlborg
Mail: jbn@projekt-gruppen.dk
Hjemmeside: www.projekt-gruppen.dk
Telefon: 40 27 33 70
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