Bemærkning 1

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
3. juni 2019 14:58
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-1-111

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 7-1-111 Boliger, Klarupvej, Klarup
Dato: 03-06-2019 14:58:00
Name: Per Merrild
Address:
Postnr:
By: Klarup
Tlf:
Email:
Emne: Vedrørende Lokalplan 7-1-111 Boliger, Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedrørende vedlagte lokalplan.
Indsigelse over højt byggeri i hele det nævnte område, da det vil forringe salgspriserne på boligerne i
Kalenderparken.
Samt en indsigelse over den vold man vil lave ud mod Egensevej, det giver ingen mening - da det vil give indtryk af et
getto område og smukt er en vold ikke.

ID: 1158
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Bemærkning 2

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
12. juni 2019 10:59
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-1-111

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 7-1-111 Boliger, Klarupvej, Klarup
Dato: 12-06-2019 10:59:00
Name: Christian G. Holm
Address: Vasbygade 10
Postnr: 2450
By: København SV
Tlf:
Email: CGHL@bane.dk
Emne: Vedr. fremlagte lokalplan 7-1-111, ingen Banedanmark bemærkninger
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 7-1-111 for
"Boliger, Klarupvej, Klarup".
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at
du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk
Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk
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Bemærkning 3

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
13. juni 2019 08:14
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-1-111

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 7-1-111 Boliger, Klarupvej, Klarup
Dato: 13-06-2019 08:14:00
Name: Birthe Christensen
Address: Kalenderparken 40
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 25530114
Email: bchristensen@gmail.com
Emne: Lokalplan Klarupvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Syntes skolen mangler at følge med, ovenpå alle de boliger der bliver bygget i Klarup.
Og krydset ved svinetruget/klarupvej også gøres noget ved, rigelig pres på i forvejen, som støder sammen med
Storvorde trafik.
ID: 1161
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Bemærkning 4

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
19. juni 2019 08:08
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-1-111
20191163 - Bemærkninger.docx

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 7-1-111 Boliger, Klarupvej, Klarup
Dato: 19-06-2019 08:08:00
Name: Margrethe Dahl
Address: Klarupvej 1
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 51325198
Email: dahlthomsen@webspeed.dk
Emne: Lokalplan 7-1-111
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 1163
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

Bemærkninger til lokalplanforslag.
Trafikale forhold:
Det overordnede vejnet:
For at gøre det attraktivt at benytte den østlige adgang fra Egensevej til Klarup, bør T-krydset ved
Egensevej/Svinetruget udformes som det med stor succes er gjort ved Klarupvejs udmunding i Egensevej.
Vi benytter selv den vestlige adgang til Egensevej fremfor den østlige pga. af større sikkerhed og
fremkommelighed.
Herudover bør krydset Klarupvej/Svinetruget sikres. Der er åbenbart sket en del uheld i den seneste 5-års
periode.

Klarupvej:
Byzone på Klarupvej bør rykkes ud til Svinetruget, så den nye vejtilslutning, busstoppested og Tværgade
bliver omfattet af byzone.
Der kunne evt. etableres chikaner på Klarupvej som i Storvorde (hvor der også kører busser), så
hastigheden bliver dæmpet og dermed også det høje støjniveau fra trafikken.
Hvor skal skolebørn fra det nye område krydse Klarupvej?
Kommer der en sikker krydsning ved det nye område eller skal krydsning ske via banestien og Labyrinten? I
sidstnævnte tilfælde bør der laves en langt mere sikker løsning der, end der er i dag.
Stikrydsning på Egensevej ved Klarupgård - bliver der etableret en sikker krydsning?

Rækkefølge:
I Byudviklingsplan Romdrup/Klarup står der:
"I respekt for kystnærhedszonen skal de på kortet viste områder 1,4,5,6 og 7 være udnyttet og
omdannelsen af område 3 skal være påbegyndt (ikke fuldført) inden område 2 kan bringes i spil"
Efter vores opfattelse er områderne 1,4,5,6 og 7 ikke udnyttet endnu og vi forventer derfor at område 2
(dette lokalplanområde) ikke startes op før disse kriterier er opfyldt.

Støjvold:
Det er naturligvis nødvendigt at støjdæmpe, men det kan man også argumentere for på Klarupvej.

Den store støjvold er en meget bombastisk foranstaltning, der hindrer udsyn til Klarupgård og den
omliggende natur og glimt af fjorden. Klarupgård bliver også afskåret fra den by, den historisk hører
sammen med.

Dette smukke syn bliver vi afskåret fra, men det gør beboere i det nye område også pga. støjvolden.

En mere generel bemærkning:
I alle lokalplaner er der stramme regler for højder på bebyggelse.
Høje træer skygger for sol og lys, giver meget løvfald og rødderne beskadiger belægninger, så her kunne
der vel også indarbejdes højdekrav.

Bemærkning 5

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
27. juni 2019 12:21
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-1-111
20191166 - Indsigelse til LP 7-1-111.pdf

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 7-1-111 Boliger, Klarupvej, Klarup
Dato: 27-06-2019 12:21:00
Name: Romdrup Klarup Samråd
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: romdrupklarup.samraad@gmail.com
Emne: Indsigelse mod LP 7-1-111 fra Romdrup Klarup Samråd
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se vedhæftede indsigelse fra samrådet
ID: 1166
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Klarup, den 25. juni 2019

Kommentar/Indsigelse til Lokalplansforslag 7-1-111: Boliger, Klarupvej, Klarup
Romdrup Klarup Samråd noterer sig, at lokalplan 7-1-111 (Boliger, Klarupvej, Klarup) er godkendt af såvel
by- og landskabsudvalget, som byrådet, og nu forelægges i offentlig høring. I den forbindelse har Samrådet
følgende kommentarer/indsigelser, som fremgår i prioriteret rækkefølge, efter graden af
nødvendighed/alvor:
1. Tidsplan for ibrugtagning og udnyttelse af lokalplanområdet
Først og fremmest stiller Samrådet sig uforstående overfor timingen af denne lokalplan. I
byudviklingsplanen for Romdrup og Klarup fremgår en tydelig rækkefølge for, hvornår de forskellige
områder for nye boliger kan og skal bringes i spil.
Specifikt fremgår det, at: ”I respekt for kystnærhedszonen skal de på kortet viste områder 1, 4, 5, 6 og 7
(red.: Sønderhaven, Lodsholmvej og Hørvej, Majvej v. Børnehuset, samt den gamle tankstation på
Klarupvej) være udnyttet, og omdannelsen af område 3 (red.: Skagen Beton) skal være påbegyndt (ikke
fuldført), inden område 2 kan bringes i spil”.
Per d.d. er status på områderne (set fra Samrådets perspektiv) følgende: Ingen af områderne er ”udnyttet”
og alene område 1 (Sønderhaven) er i gang med at blive det. Ingen reel udnyttelse er således i gang nogen
af de øvrige områder.
Desuden er udnyttelsen af område 3 (Skagen Beton) ikke ”påbegyndt” da Skagen Betons aktiviteter på
området fortsat kører med fuld kraft.
Det forventes derfor, at man respekterer og overholder den rækkefølge for byens udvikling, der er
fastlagt i byudviklingsplanen for Romdrup og Klarup, og således ikke påbegynder udnyttelsen af
lokalplanens område før de øvrige områder enten er helt udnyttede, eller i færd med at blive det. Dette
både af respekt for de eksisterende planer for byen og kystnærhedszonen, men især også for at sikre, at
den understøttende infrastruktur i byen (veje, institutioner, osv. – mere om dette under pkt. 2 i denne
indsigelse) kan bringes til at være klar til det øgede pres fra væksten af indbyggere som følge af
nærværende lokalplan.
2. Lokalplanens påvirkning på resten af Klarup
Klarupvej er den mest trafikerede vej i byen og belastes dagligt af megen trafik fra både borgere,
erhvervsliv og kollektiv transport. Nærværende lokalplan (med 44 nye parceller og et antal tæt-lav
bebyggelser) må alt andet lige forventes at øge dette pres betragteligt, ikke mindst i den ende af byen som
området ligger, såvel mod Storvorde, som ind mod det centrale Klarup.

I forvejen opleves trafikken på sidstnævnte strækning som ”problematisk” for mange af byens borgere,
primært pga. hastighed. Der er på strækningen mellem Labyrinten og ud hastighedsbegrænsning på 50
km/t, men erfaringer fra flere tryghedsvandringer (i samarbejde med politi og kommune) viser, at denne
jævnligt overtrædes (Samrådet havde sågar en nærved-episode i forbindelse med en tryghedsvandring,
hvor den deltagende repræsentant for politiet, gående på kanten af fortovet, nær blev påkørt af en bus
med en del mere fart på end det tilladte).
Det står derfor tydeligt for Samrådet, at der er behov for fartdæmpende tiltag på denne strækning for at
sikre de svage og bløde trafikanter på strækningen (der ligger bl.a. en børnehave og en lægeklinik med
masser af aktivitet), samt for generelt at øge trygheden og trafiksikkerheden på strækningen. Dette behov
øges tilmed med nærværende lokalplan, og det øgede trafikale pres på strækningen, som må forventes at
komme i forlængelse heraf.
Samrådet indstiller derfor til, at man opprioriterer trafikdæmpende tiltag på strækningen mellem
Labyrinten og Svinetruget, enten i form af bump (fx 40 km/t), chikaner (à la dem man ser i Storvorde)
eller tilsvarende. Dette bør udføres inden området udvikles.
Udover den trafikale belastning, så må det også forventes, at lokalplanens ikrafttrædelse og den følgende
udnyttelse af området, vil medføre et øget pres på byens institutioner, herunder daginstitutioner, skole og
fritidsfaciliteter (bl.a. idrætshal). Samrådet har med glæde noteret sig, at man fra kommunal side har afsat
penge til udbygning af skolen, samt ”planlægningsmidler” til en udvidelse af halkapaciteten, som begge
trænger gevaldigt.
Den nyeste daginstitution (Børnehuset Klarupvej) er relativt nybygget, men dækker slet ikke det fremtidige
behov for institutionskapacitet i byen. Både nærværende lokalplan, samt især lokalplan 7-1-107 (Boliger,
Sønderhaven) må forventes at betyde en solid stigning af antallet af børnefamilier og dermed børn i byen.
Dette kræver institutionel infrastruktur for at understøtte denne forøgelse, og kommunen har tidligere
tilkendegivet (ifm. tilføjelsen af Børnehuset Klarupvej), at kommunen var bevidst om, at den aktuelle
kapacitet kun rakte til byens nuværende antal børn (vel og mærke inden Sønderhaven, nærværende
område, samt alle de øvrige områder i lokalplanen blev lagt til).
Det står derfor åbenlyst klart, at den nuværende institutionskapacitet ikke er tilstrækkelig, hvorfor der
mindst er behov for endnu en daginstitution i Klarup. Lokalplan 7-1-108 (Skagen Beton) havde i sin spæde
begyndelse indarbejdet en sådan (i området hvor kommunens vintertjeneste på nuværende tidspunkt har
til huse). Men til Samrådets skuffelse er dette ikke en del af den godkendte plan for området, og det svæver
derfor hen i det uvisse, hvor en sådan daginstitution så skal placeres. Dette er denne indsigelse
uvedkommende, men det er Samrådets holdning, at der skal en udvidelse af den aktuelle kapacitet på
daginstitutionsområdet på plads, inden nærværende lokalplansområde udvikles.
Ligeledes gælder for de øvrige planlagte udvidelser af både skole og hal. Samrådet mener, at disse skal
være færdiggjorte og klar til brug inden man tilføjer flere brugere ifm. udvikling af nye boligområder.
Samrådet indstiller derfor til, at udnyttelse af boligområderne i nærværende plan udskydes til den
institutionelle infrastruktur, som skal understøtte væksten, er klar til at håndtere det øgede pres.
Alternativt, at der afsættes midler til at gennemføre disse markant hurtigere end det på nuværende
tidspunkt er tilfældet og dermed sikrer en mere langsigtet planlægning for byens samlede udvikling.

3. Infrastrukturen i randen af lokalplanområdet
Som det nævnes i pkt. 2, må det forventes, at udviklingen af nærværende lokalplans område vil medføre et
øget trafikalt pres på byen generelt. Dette gælder især det nære område, herunder krydset
Klarupvej/Svinetruget/Storvordevej, som allerede på nuværende tidspunkt er identificeret som en såkaldt
”sort plet” af myndighederne. Samrådet er bekendt med, at der på kommende års budgetter er planlagt
prioritering af midler til at afhjælpe denne vha. installation af en rundkørsel i krydset. Dette betragtes som
overordnet positivt, men i takt med at presset øges, ikke mindst qua nærværende lokalplan, så kan Klarup
ganske simpelt ikke vente til 2021 med at afhjælpe de trafikale problemer i netop dette kryds. Vi mener der
er en begrundet risiko for, at det i så fald vil koste menneskeliv.
Det er derfor Samrådets ønske, at anlægningen af en ny rundkørsel i det omtalte kryds fremskyndes til
snarest muligt, såfremt udvikling af denne lokalplans område fortsætter uhindret. Alternativt, at
udviklingen af området udskydes til den trafikale situation i det pågældende kryds er løst (dvs. tidligst i
løbet af 2021 ud fra de nuværende hensigter og udmeldinger).
Udover den trafikale situation i lokalplanens nærområde, så mener Samrådet, at såfremt det nærværende
område udvikles, så bør strækningen mellem Decembervej og Svinetruget, i højere grad end det er tilfældet
nu (og i den aktuelle lokalplan), afspejle, at man fortsat er inden for byzonen. Dette betyder fx tilføjelse af
fortove, gadebelysning og lignende, således, at byen, også synsmæssigt, ”starter” allerede ca. ved
Tværgade.
Samrådet indstiller derfor til, at man tilføjer fortove, belysning osv. frem til yderkanten af planens
område (som minimum) frem til busstoppestedet på den nordlige side af Klarupvej.
4. Delområderne C1, C2 og C3
Det fremgår af kortmaterialet i lokalplanen (”Lokalplanens indhold”), som en del af delområde C1 i planen,
at en del af støjvolden mod Egensevej, længst mod vest, skal udnyttes som rekreativt område, hvilket også
er gentaget mundtligt overfor Samrådet på møde med udvikleren af området (Projektgruppen). Dette
rekreative område er dog, så vidt Samrådet har kunnet afgøre, ikke nærmere beskrevet i det øvrige
materiale. Det er samrådets holdning, at dette område vil have en særdeles positiv indvirkning på både
planområdet, og de nærliggende områder, som alle savner gode rekreative områder med mulighed for
ophold.
Det er derfor Samrådets indstilling, at planen gør mere eksplicit, at det rekreative område i ”den grønne
kile” forventes anlagt i delområde C1, samt angiver, at der skal være offentlig adgang for andre end
områdets beboere, samt mulighed for ophold. Hvad området præcist skal indeholde (legeplads, bålplads,
eller noget helt tredje), er ikke afgørende for Samrådet. Det er til gengæld muligheden for ophold, hvilket
nødvendiggør noget så simpelt som borde-/bænkesæt eller tilsvarende, så fx dagplejere, ældre,
motionister, etc. kan få glæde af området.
Det ovennævnte gør sig ligeledes gældende for opholdsområdet med trapper i delområde C2, ca. midt i
dette delområde, som også umiddelbart kun fremgår af kortmaterialet i planen. Samrådet ønsker således
også, at ”et rekreativt element med trapper” bør indskrives som en obligatorisk del af området. Især pga.
den værdi det vil have for både de nye områders beboere, samt den øvrige del af byen, som benytter
banestien til gå-, løbe- og cykelture, og derigennem savner naturlige pause- og opholdsområder på deres
ruter.
På kortmaterialet vedr. støjvolden (”kortbilag 4, støjvold”) ses det endvidere, at der kan være mulighed for
gående at opholde sig på den side af støjvolden, som vender ud mod Egensevej og ligeledes på den

modsatte side af Egensevej. Endvidere angiver planen for en sti gennem delområde C1, mellem
boligområderne og Egensevej.
Det er Samrådets klare holdning, at enhver ”blød” trafik på Egensevej i videst mulige omfang bør undgås,
både i form af en krydsning mod Klarupgård i forlængelse af en sti, og ikke mindst i form af plads som
muliggør gående trafik langs Egensevej. Frygten er, at de trafikale forhold især omkring hastighed (der
køres meget, og stærkt, på strækningen) udgør en substantiel risiko for uheld med alvorlige følger, hvis der
vil være adgang for gående/cyklende trafik på Egensevej.
Samrådet indstiller derfor til, at stien gennem delområde C1 sløjfes, samt, at pladsen mellem støjvold og
Egensevej holdes til et absolut minimum. Desuden, at beplantningen på den nordlige side af støjvolden
er af en sådan karakter og omfang, at gående trafik enten umuliggøres eller besværliggøres i en sådan
grad, at det ikke vil være muligt/ønskeligt for gående at færdes der.
Sidstnævnte bør være helt indlysende og Samrådet forventer derfor, at dette godtages uden protester.
Hvis man derimod insisterer på at opretholde stien mod Egensevej, bør det være et ufravigeligt krav, at
der tilføjes betydelige trafiksikkerhedsmæssige og hastighedsdæmpende foranstaltninger på
strækningen af Egensevej mellem Svinetruget og Jørgensmindevej.
Endeligt, fremstår det mærkværdigt, at både delområde C3, samt det større ”trekantede” område
forlængelse af planens område, ikke fremstår udnyttet i nogen grad. Ikke en gang som rekreativt område,
hvilket ellers har været angivet mundtligt overfor Samrådet på møde med udvikleren Projektgruppen. Det
er således samrådets holdning, at begge områder fremstår som helt oplagte muligheder for at tilføje flere
rekreative arealer, med opholdsmuligheder og måske endda en form for gadekær, i området.
Samrådet indstiller derfor til, at udnyttelsen af disse områder gøres mere eksplicit, herunder, at det bør
være større rekreative områder, som udnytter terrænets muligheder/begrænsninger til sin fordel.
5. Adgangsforhold til området
Afslutningsvist stiller samrådet spørgsmålstegn ved om det er hensigtsmæssigt, at der kun er én adgangsvej
til området, frem for to. Man kunne overveje, om der også skulle være adgang i den modsatte ende af
område, fx i det sydøstlige hjørne af delområde B i planen. Det er dog ikke en nøglesag for Samrådet i
denne forbindelse.

Bemærkning 6

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
1. juli 2019 14:24
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-1-111
20191167 - Byudvikling 7 - 1 - 111.pdf

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 7-1-111 Boliger, Klarupvej, Klarup
Dato: 01-07-2019 14:24:00
Name: Bruno Pallesen
Address: Kalenderparken 42
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 20774000
Email: pernille.lund@aalborg.dk
Emne: Udstykning ved Klarup banesti / Egensevej - Offentliggørelse af lokalplan 7-1-111 Boliger, Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Klage:
Ang. lokalplan 7-1-111
Udstykning ved Klarup banesti / Egensevej.
Jeg sender denne bøn til dig jer
Jeg vil lige bede en lille bøn om I lige kunne tænke på Klarup og dens fremtid.
Der er ved at ske en eksplosion med udstykninger i det lille samfund.
Klarup er slet ikke giret til denne udstykning, tænk bare på alle de nye børn der kommer, ( skole- Dagpleje - hvad
med de ældre, osv ), ja hvad med vejnettet ( infrastrukturen) allerede nu er det en stor belastning også at skulle på
arbejde, da vejene slet ikke er giret til dette, der kommer også mere trafik fra nabobyen Storvorde, her skal alle biler
jo til og fra, også passerer forbi Klarup, eller igennem Klarup.
Jeg kan blive ved med at finde ting der vil ødelægge byen i fremtiden hvis den får en sådan udvidelse, Klarup er ved
at være et mekka med køb og salg af boliger.
Nu da det hele i livet starter med fødslen, senere vuggestuer, børnehave, ja hvad med denne, her er der igen og
bliver en stor mangel.
Men det er jo så moderne at lave super ting, man kan jo se den ny børne have som der er lavet på Klarup vej, ja det
er godt man ikke er barn mere.
Der er flere der har søgt bolig i Klarup med skolesøgende børn, der har fået at vide at Klarup skole ikke har plads til
flere børn, og bliver henvist til andre nærliggende byer. Igen var det ikke bedre at have forholdene på plads på
skolen før flere boliger, det er jo vores børn der er fremtiden, eller tænker i anderledes.
Som skolesøgende barn er vel de sundeste at have den skole der hører hjemme til i ens by.
Hvad så når børn er blevet lidt ældre og vil have sports faciliteter, ja det er igen en del af en opvækst som der ikke er
lavet plads til igennem Aalborg byråd, det ser ud til at der er bedre at samles i flok og så lave ballade. Hvorfor ikke
også få dette på plads. Det er bedre at opbygge nogle aktiviteter end samle de unge op fra rendestenen.
Ja så har vi de ældre som der har slidt og slæbt igennem mange år. Kan de blive boende i eget hjem eller hvad, hvis
ikke hvor er så plejeboligerne henne, det kan da ikke være rigtigt at man som ældre skal til at flytte til en anden by
eller landsdel for at få den nødvendige pleje, igen der mangler pleje boliger.
Hvad med de sørgelige rester i erhvervslivet, det var engang en blomstrende tilværelse, men ak det er der også sat
en stopper for, eksempel kan der siges at det tager for lang tid for at komme frem og tilbage på landevejen uden og i
1

Klarup, dette vil erhvervslivet i hvert ti fald ikke finde sig i. Det er jo også store problemer med fragtmænd der skal
komme med varer, Jeg forstår godt alle disse erhvervsdrivende der ikke gider bosætte sig i Klarup.
Hvad med den nuværende trafik der igennem Klarup, der er problemer med den NU, og hvad så hvis der kommer
flere boliger uden at ændre infrastrukturen.
Ja efter planerne vil det på længere sigt give mange problemer i Klarup, men som man siger skal man altid være
positivt, det bliver der ikke mulighed for i Klarup, men på sigt er jeg bange for at vi får ghetto områder i Klarup.
Derfor hvis det er muligt slet / udskyd den sidste del af udstykningen ( lokalplan 7-1-111) eller lav dette område til
en grøn oase med masse af aktiviteter for byens unge og ældre. Det er 10 år for tidligt, men kun hvis infrastrukturen
bliver ændret Det er da bedre at forebygge end helbrede.
Ja undskyld men jeg ved ikke hvad for en slags mennesker der sidder og planlægger dette, byfornyelse, en ting er
fast der er noget galt i toppen, som der synges om.
Men lyt og se som man siger og bliv husket.
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Klage:
Ang. lokalplan 7-1-111
Udstykning ved Klarup banesti / Egensevej.
Jeg sender denne bøn til dig jer
Jeg vil lige bede en lille bøn om I lige kunne tænke på Klarup og dens fremtid.
Der er ved at ske en eksplosion med udstykninger i det lille samfund.
Klarup er slet ikke giret til denne udstykning, tænk bare på alle de nye børn der kommer, ( skole- Dagpleje –
hvad med de ældre, osv ), ja hvad med vejnettet ( infrastrukturen) allerede nu er det en stor belastning
også at skulle på arbejde, da vejene slet ikke er giret til dette, der kommer også mere trafik fra nabobyen
Storvorde, her skal alle biler jo til og fra, også passerer forbi Klarup, eller igennem Klarup.
Jeg kan blive ved med at finde ting der vil ødelægge byen i fremtiden hvis den får en sådan udvidelse,
Klarup er ved at være et mekka med køb og salg af boliger.
Nu da det hele i livet starter med fødslen, senere vuggestuer, børnehave, ja hvad med denne, her er der
igen og bliver en stor mangel.
Men det er jo så moderne at lave super ting, man kan jo se den ny børne have som der er lavet på Klarup
vej, ja det er godt man ikke er barn mere.
Der er flere der har søgt bolig i Klarup med skolesøgende børn, der har fået at vide at Klarup skole ikke har
plads til flere børn, og bliver henvist til andre nærliggende byer. Igen var det ikke bedre at have forholdene
på plads på skolen før flere boliger, det er jo vores børn der er fremtiden, eller tænker i anderledes.
Som skolesøgende barn er vel de sundeste at have den skole der hører hjemme til i ens by.
Hvad så når børn er blevet lidt ældre og vil have sports faciliteter, ja det er igen en del af en opvækst som
der ikke er lavet plads til igennem Aalborg byråd, det ser ud til at der er bedre at samles i flok og så lave
ballade. Hvorfor ikke også få dette på plads. Det er bedre at opbygge nogle aktiviteter end samle de unge
op fra rendestenen.
Ja så har vi de ældre som der har slidt og slæbt igennem mange år. Kan de blive boende i eget hjem eller
hvad, hvis ikke hvor er så plejeboligerne henne, det kan da ikke være rigtigt at man som ældre skal til at
flytte til en anden by eller landsdel for at få den nødvendige pleje, igen der mangler pleje boliger.
Hvad med de sørgelige rester i erhvervslivet, det var engang en blomstrende tilværelse, men ak det er der
også sat en stopper for, eksempel kan der siges at det tager for lang tid for at komme frem og tilbage på
landevejen uden og i Klarup, dette vil erhvervslivet i hvert ti fald ikke finde sig i. Det er jo også store
problemer med fragtmænd der skal komme med varer, Jeg forstår godt alle disse erhvervsdrivende der ikke
gider bosætte sig i Klarup.
Hvad med den nuværende trafik der igennem Klarup, der er problemer med den NU, og hvad så hvis der
kommer flere boliger uden at ændre infrastrukturen.

Ja efter planerne vil det på længere sigt give mange problemer i Klarup, men som man siger skal man altid
være positivt, det bliver der ikke mulighed for i Klarup, men på sigt er jeg bange for at vi får ghetto områder
i Klarup.
Derfor hvis det er muligt slet / udskyd den sidste del af udstykningen ( lokalplan 7-1-111) eller lav dette
område til en grøn oase med masse af aktiviteter for byens unge og ældre. Det er 10 år for tidligt, men kun
hvis infrastrukturen bliver ændret
Det er da bedre at forebygge end helbrede.
Ja undskyld men jeg ved ikke hvad for en slags mennesker der sidder og planlægger dette, byfornyelse, en
ting er fast der er noget galt i toppen, som der synges om.
Men lyt og se som man siger og bliv husket.

Med venlig hilsen
Bruno Pallesen
20774000
Klarup

