Opsamling på bemærkninger fra

fordebatten

2. november til 30. november

Byudviklingsplan for Vestbjerg

1

Liste med bemærkningsnummer og navne/adresser
1

Søren Albeck-Frandsen
Møllehusvej 11
9380 Vestbjerg
Helle og Jesper Villsen
Tines Vej 5A
9380 Vestbjerg
Mogens Vanderskrog
Tines Vej 68
9380 Vestbjerg
Søren Sloth Kappers
Tagskægget 86
9380 Vestbjerg
Trine og Jacob Winther
Tingvej 2B
9380 Vestbjerg
Jakob Friis
Tines Vej 48
9380 Vestbjerg
Margrethe Jungersen og Max René
Tandal 18
9380 Vestbjerg
Agri Nord
Hans Ole Kristensen (Landboretskonsulent)
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV
Erling Post Madsen og Rene Post Madsen
Irene Holms Vej 23
9380 Vestbjerg
Joan Yde Ulstrup
Tagskægget 77
9380 Vestbjerg1
E. Kristoffersen
Møllehusvej 10
9280 Vestbjerg
Hanne og Freddy Frandsen
Tandal 25
9380 Vestbjerg
Thorkild Ellekrog Christensen
Tines Vej 54
9380 Vestbjerg
Michael Kruse Meyer
Vindfløjen 4
9380 Vestbjerg
Hans Jørgen Kristensen
Valmuevej 1
9380 Vestbjerg
Carsten Bech
Guldregnsvej 1
9380 Vestbjerg

25

Henriette og Tage Kragbak
Vesterbæk 70
9310 Vodskov
Mette og Christian Nielsen
Mølbjergvej 20
9280 Vestbjerg

41

Frederikshavn Kommune
Jens Jacob Jacobsen
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Lone Svendsen
Tingvej 13
9380 Vestbjerg
Henrik Jensen pva. Karen Jensen
Fjordlystvej 19
7700 Thisted
René Mallin
Vestbjerg Skovvej 19
9380 Vestbjerg

43

23

Svend Koldkjær
Stråtaget 70
9380 Vestbjerg

24

Merete Jæger
Primulavej 2
9380 Vestbjerg
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2

Henriette Skjønning
Mogensvej 4
9380 Vestbjerg
Karin Anesen
Tines Vej 70A
9380 Vestbjerg
Advodan pva. Kristian Nielsen
Mølleå 1
9000 Aalborg
Ingeborg Nielsen
Nørholm Bygade 26, Nørholm
9240 Nibe
Niels Bundgaard
Attrupvej 17
9310 Vodskov
Joan og Arne Jensen
Mogensvej 1
9380 Vestbjerg
Jan V. Frandsen
Stakladen 26
9380 Vestbjerg
Martin Lundholm Jensen
Tusborgvej 6
9310 Vodskov

73

Peter Hansen
Møllehusvej 20
9380 Vestbjerg
Gita Elimar
Blegdalsparken 51
9000 Aalborg
Dan Frederiksen og Betina Jørgensen
Jasminvej 10
9380 Vestbjerg
Anne Marie Kruse
Møllehusvej 20
9380 Vestbjerg
Hanne M. Simonsen og Ole V. Simonsen
Kornelparken 32, Grindsted

81

Finn Kronborg
Stråtaget 27
9380 Vestbjerg
Birgit og Uffe Høgh Pedersen
Stakladen 1
9380 Vestbjerg
Danmarks Naturfredningsforening
Steen Birkedal Nielsen (formand)
Nørholmsvej 571, Klitgårds Fiskerleje
9240 Nibe
Bodil og Torben Fristrup
Vindfløjen 62
9380 Vestbjerg
Erwin Thingholm Kristoffersen
Møllehusvej 10
9380 Vestbjerg

86

67

Kirsten Arvin
Højgården 49
9380 Vestbjerg

Henrik M. Olesen
Stråtaget 30
9380 Vestbjerg
Helga Pedersen
Gyldenrisvej 20
9380 Vestbjerg
Synnøve Gustavsson og Arne Jørgen Fæø
Tingvej 10
9380 Vestbjerg

68

47

Michael og Trine Manniche
Tengedal 6
9380 Vestbjerg

48

Werner Kjældsen Larsen
Tvedens Allé 18
9381 Sulsted
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Anders Larsen
Tagskægget 67
9380 Vestbjerg
Svend Pedersen
Gyldenrisvej 20
9380 Vestbjerg
Kia Ravn
Læghegnet 59
9380 Vestbjerg
Anders Jæger Thomsen
Læhegnet 59
9380 Vestbjerg
Jytte og Bjarne Christiansen
Brohusgade 6, 1. tv.
9000 Aalborg
Karl Meier Sørensen
Slugten 7
9380 Vestbjerg
Katrine Grimm
Tingvej 26
9380 Vestbjerg
Rikke Korsgaard
Tagskægget 80
9380 Vestbjerg

49

Ingrid Katrine Møller
Hüttel-Sørensens Vej 61
9210 Vodskov
Karl Møller
Møllehusvej 12
9380 Vestbjerg
Niels Erik Carstens
Tengedal 20
9380 Vestbjerg
Jens Kærsgaard
Møgelmosevej 61
9310 Vodskov
Henrik Hylding Nielsen
Tines Vej 60
9380 Vestbjerg
Jan og Jeanette Andersen
Stakladen 46
9380 Vestbjerg
Martin Søndergaard
Tandal 15
9380 Vestbjerg
Karin Søndergaard
Tandal 15
9380 Vestbjerg

97

Dorte Vestergaard Gregersen
Gyldenrisvej 7
9380 Vestbjerg
Tove Anderberg
Anders Olesens Vej 6
9310 Vodskov
Lona Kristensen og Kristian Mølbjerg
Læhegnet 69
9380 Vestbjerg
Leo Thomsen
Primulavej 2
9380 Vestbjerg
Finn og Katrine Nielsen
Søhusevej 4
9380 Vestbjerg
Harry Brix
Primulavej 8
9380 Vestbjerg
Allan Kvistborg Jespersen
Vedbendvej 7
9380 Vestbjerg
Heidi
Adresse ukendt

57

Finn Madsen
Vestbjerg Skovvej 21
9380 Vestbjerg
Christian Fisker Folsted
Vedbendvej 10
9380 Vestbjerg
Andreas Bech Jensen
Hammerhusvej 35a
9381 Sulsted
Bettina Eriksen
Tingvej 19
9380 Vestbjerg
Lone Frederiksen
Svalegangen 53
9380 Vestbjerg
Ginette Blansjaar
Branths Plantagevej 75
9381 Sulsted
Projektgruppen A/S v John Bo Nielsen
Hobrovej 33
9000 Aalborg
Vestbjerg Vandværk
Carsten Bech
Gyldenrisvej 14
9380 Vestbjerg
Tove Borrisholt Poulsen
Slugten 10
9380 Vestbjerg
Ole og Anine Ubbesen
Adresse ukendt

105

Janus Majgård Bjerre
Egelundsvej 9
9380 Vestbjerg
Lodsejersammenslutningen
Claus Leth Bak (formand)
Hammerhusvej 20
9381 Sulsted
Familierne Skytte og Ammundsen
Tingvej 43 og Stakladen 14
9380 Vestbjerg

65

91

Marianne Toftegaard
Vestbjerg Skovvej 24
9380 Vestbjerg

115

Kirsten og Erik Moesby
Solsikkevej 8
9380 Vestbjerg

Freddy Jensen
Tingvej 19
9380 Vestbjerg
Elly Kjær
Mejlstedvej 45
9380 Vestbjerg
Lucinde og Per Juul Albrecht
Søhusevej 20
9380 Vestbjerg

92

Lars Walther Christensen
Vestbjerg Skovvej 24
9380 Vestbjerg
Flemming Jespersen
Gyldenrisvej 21
9380 Vestbjerg
Tinka Brøndum
Kaprifolievej 8
9380 Vestbjerg

116

Kamma B. Pedersen og Niels Harving
Mølbjergvej 18
9380 Vestbjerg
Anton Thøger Larsen
Tusborgvej 28
9310 Vodskov
Ingeborg og Holger Jørgensen
Tines Vej 7A
9380 Vestbjerg

71

Gerda Østergaard
Tingvej 22
9380 Vestbjerg

95

Michelle Dahl
Guldstjernevej 2
9380 Vestbjerg

119

Lonni Jeppesen
Egelundsvej 20
9380 Vestbjerg

72

Elisabeth Kristoffersen
Møllehusvej 10
9380 Vestbjerg

96

Jørn og Kirsten Carstensen
Tines Vej 14
9380 Vestbjerg

120

Thorkild Ellekrog Christensen m.fl.
Tines Vej 54
9380 Vestbjerg
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Kaj og Anette Hansen
Mølbjergvej 12
9380 Vestbjerg
Klaus Fossing
Søhusevej 4
9380 Vestbjerg
Kurt W. Poulsen
Slugten 10
9380 Vestbjerg
Axel Lottrup
Tagskægget 39
9380 Vestbjerg
Martin Sloth
Læhegnet 103
9380 Vestbjerg
Line Ozimek og Thomas Buhl
Møllehusvej 24
9380 Vestbjerg
Poul Jørgen Toftegaard
Mølbjergvej 24
9380 Vestbjerg
Vibeke Holsteen og Torben Røgild
Østergade 62
9400 Nørresundby

121

128

Inger og Henrik Mathiasen
Stråtaget 32
9380 Vestbjerg

Kaj og Mona Grøndal
Månelysvej 11
9380 Vestbjerg
8 beboere på Stråtaget
Stråtaget 10
9380 Vestbjerg
Mads Thomsen (formand for VIF)
Byrholtvej 28
9381 Sulsted
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Søren Oht
Hvorupgårdvej 46
9400 Nørresundby
Peter Therkildsen
Søhusevej 11
9380 Vestbjerg
Jens Riis
Læhegnet 73
9380 Vestbjerg
Projektgruppen A/S v John Bo Nielsen
Hobrovej 33
9000 Aalborg

129

Jens Jacob Helms
Gyldenrisvej 35
9380 Vestbjerg
Benny Ahm
Jeppevej 9
9000 Aalborg
Lisbeth og Erik Andersen
Mølbjergvej 22
9380 Vestbjerg
Jette Hedegaard Olesen
Bjørnsonsparken 26
9381 Sulsted
Pia Santesson
Møgelmosevej 61
9310 Vodskov
C. M. Salicath Mortensen
Egelundsvej 1B
9380 Vestbjerg
Anders Hedegaard
Egelundsvej 16A
9380 Vestbjerg
Steen Breum Hansen
Slugten 16
9380 Vestbjerg

LE 34 v Bente Lindstrøm
Strandvejen 18
9000 Aalborg
Projektgruppen A/S v John Bo Nielsen
Hobrovej 33
9000 Aalborg

137

122
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Kristian Nielsen
Egelundsvej 20
9380 Vestbjerg
Finn Toft Hansen
Valmuevej 6
9380 Vestbjerg
Kjeld Schulz
Solsikkevej 10
9380 Vestbjerg
Peter K. Andersen
Slugten 1
9380 Vestbjerg
Bo og Bettina Kilt Uggerly
Tingvej 16
9380 Vestbjerg
Jesper og Charlotte Nielsen
Solsikkevej 1
9380 Vestbjerg
Navne- og adressebeskyttet

René Post Madsen
Irene Holms Vej 23
9380 Vestbjerg
Lene og Jens Filholm
Højgården 57
9380 Vestbjerg
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Byudviklingsretninger
Delemne

Bemærkning
nummer

Bemærkninger fra forvaltningen

1, 4, 30, 31, 33, 35,
39, 65, 78, 93, 94,
101, 114, 115, 124,
136, 138

Fordele ved udbygning af området:
 Det vil kunne tiltrække borgere der gerne vil bygge deres eget hus i et naturskønt
område – især nok børnefamilier.
 Området vil blive tilgængeligt for byens borgere via stisystem.
 Der etableres et stort grønt område i bebyggelsen.
 Grundejer/investor er interesseret i at udvikle området.

Byudvikling mod øst (Tandalen og Søhusevej)
Positivt med ny boligbebyggelse ved Tandalen (område 1 på kort)
Begrundelser/kommentarer:
Det er attraktivt og naturskønt (1, 65, 114)
Det vil kunne tiltrække borgere til byen (1, 114, 138)
Spændende boliger på en måde så det ikke ødelægger skov. Nye stier til skoven i stedet for den triste adgang langs oliedepot (4)
Kun bebyggelse på det dyrkede areal (30)
Det fremlagte tager hensyn til området (31, 39)
Kan blive et unikt boligområde (31, 39, 94)
Det vil gavne østdelen af Vestbjerg (39, 114)
Meget lidt indgriben i naturen og i øvrigt ikke noget der påvirker borgernes brug af Hammer Bakker (65)
Sørg for at området får et alsidigt udseende (65)
150 boliger er mange (94)
Konkret tilrettet skitse indsendt (114)
Attraktivt for børnefamilier (114)
Mange mennesker får bedre adgang til skoven (114)
Projektudvikler ønsker at sløjfe bebyggelse langs Vestbjerg Skovvej så det grønne område langs bækken bliver større (114)
Evt. en rundkørsel ved vejtilslutning til Tingvejen (114)
Byggelinje på 30 meter fra skel mod skoven mod nord og øst (114)
Fra hovedstien (Søhusevej red.) etableres 3 eller flere stiforbindelser til boligområdet (114)
Bækken bevares og fungerer som afvanding af området, samt desuden 2 forsinkelsesbassiner langs bækken (114)
Bebyggelsen udgør mindre end halvdelen af de i alt ca. 30 ha – svarende til ca. 107 parcelhuse og 43 tæt/lav (114)
Åbne området op for alle med mulighed for at komme tæt på Tandal-kilden og vandløbet. Der bliver mulighed for et ca. 11 ha stort
natur-/skovområde (114)
Øst-området mangler fælles friarealer (114)
Ny skolesti gennem området fra Tingvej til Søhusevej (114)
Bevare Krokodilleskoven (114)
3 km naturstier i området (114)
Der er reserveret plads til en daginstitution i Tandal (114)
Trafikforholdene skal nøje vurderes. Måske en cykelsti fra Tandal til landevejen langs Tingvej (114)
Vestbjerg Byudvikling/Projektgruppen er interesseret i at udvikle området (114)
Der bør max bygges 50 huse i området og de bør placeres længst mod vest, så der bliver et åbent område op mod skoven (115)
Ikke mange børn vil cykle af en skovsti op ad bakken for at passere Hjørring Landevej på vej til skole (115)
Udbygning med 150 boliger kan betyde 2-300 flere skolebørn, som skal køres i skole. Læhegnet er stærkt belastet af transport af
skolebørn (115)
Tandalen er ikke egnet til seniorboliger (115)
Ingen støj fra motorvej/jernbane (136)
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Negativt med ny boligbebyggelse ved Tandalen (område 1 på kort)
Begrundelser/kommentarer:
Området repræsenterer en stor herlighedsværdi for mange borgere (2, 17, 37, 44, 47, 72, 74, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 119, 122,
126, 127)
Sikkerhedszone i forhold til oliedepot er en hindring (3, 11, 20, 38, 42, 47, 64, 66, 68, 72, 76, 79, 84, 91, 92, 105, 122, 125, 134)
Der er mange huse til salg andre steder i byen – f.eks. Højgaarden (5)
Det er et flot område, som burde være til gavn for alle og ikke kun dem der vil bygge i området. Området burde laves til et rekreativt
område med stier, aktiviteter og p-plads til folk udefra. Søge fondsmidler til etablering (5)
Hvis der etableres 150 nye boliger vil det måske betyde 200 ekstra biler på Tingvej. Det vil være umuligt. Der er allerede i dag
kødannelse i krydset ved Hjørring Landevej (6, 37, 57, 60, 74, 77, 84, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 122, 134)
Der er i dag god forbindelse mellem by og bakkerne (7, 97)
Udbygning af området kan danne præcedens i andre områder op til Hammer Bakker (7, 37, 80, 83, 98, 127)
Stort set hele Hammer Bakker er udpeget til Område med Særlige Drikkevandsintereser (OSD). Ny bebyggelse med 150 boliger svært
af forene med dette (7, 16, 17, 42, 64, 68, 76, 79, 80, 82, 84, 88, 92, 106)
Det er et bakket område mod øst – dvs. der vil ikke komme megen sol fra vest pga. skoven (11)
Der er 300 meter skovbyggelinje i forhold til skovbrynet (11, 12, 17, 22, 29, 38, 42, 57, 64, 66, 72, 74, 76, 79, 92, 102, 105, 111, 122,
127)
Voldsomt indgreb i områdets beskyttede naturværdier (12, 55, 61, 64, 79, 80, 82, 84, 85, 92, 96, 98, 118, 126)
Millitæret har en olierørledning der går gennem området (12, 47)
Ønsker at bevare Hammer Bakker som unik natur med tilhørende dyreliv og fauna. Bebyggelse/beboere i området vil forstyrre (12, 29,
58, 60, 61, 64, 79, 85, 91, 92, 105, 122)
Vigtigt af sikre en sikker skolevej i form af stiforbindelse mod nord (6, 74, 134)
Grundejer kan ikke acceptere stiforbindelse mod nord til Søhusevej (12)
Ikke mulighed for jagt (12)
Mener ikke nuværende adgang mellem byen og Hammer Bakker er dårlig og forbedring af denne kan ikke retfærdiggøre en udbygning
af Tandalen (13, 91)
Det er en smuk dal (17, 22, 29, 37, 38, 43, 50, 52, 55, 57, 58, 60, 68, 74, 79, 96, 97, 98, 100, 106, 122)
Området er udpeget til særligt værdifuldt naturområde (17, 42, 76, 79, 82, 84, 96, 97, 98, 110, 115, 128)
Slut med at oplevelsen af straks at være i Hammer Bakker når man går, cykler eller kører ind ad Vestbjerg Skovvej fra Tingvej (17, 21,
59, 74, 79, 91, 97, 98, 102, 122, 125)
Den smukkeste indgang til bakkerne fra Vestbjerg vil være ødelagt (17, 18, 19, 22, 29, 37, 55, 57, 59, 61, 68, 77, 92, 96, 97, 98, 99, 100,
105, 109, 110, 127)
Bor man i Vestbjerg får man længere til Hammer Bakker (17, 42, 43, 60, 76, 82, 91, 92, 97, 98, 99, 105, 110, 122, 125, 131)
Bebyggelse i Tandalen vil ikke gøre Vestbjerg grønnere – tværtimod (17, 105, 127)
Tilsvarende områder i Vodskov, Grindsted, Uggerhalne og Hostrup vil også kunne få lov til bebyggelse (17, 42, 72, 76, 83, 97, 98, 102,
110)
Oplevelsen af Hammer Bakker som en spændende mosaik af bakker, dale, skov, heder, moser og landbrugsområder vil lide skade (17,
21, 56)
Et af Vestbjergs vigtigste aktiver er den nemme adgang til den smukke natur i Hammer Bakker (18, 21, 76, 77, 82)
Tandal er et flot kuperet landskab med eng, skov, mark og rindende vand (18, 44, 57, 68, 98, 105)
Bebyggelse vil ødelægge en enestående del af Hammer Bakker (18, 21, 29, 34, 64, 74, 76, 80, 86, 100, 109, 130)
Dyrene i skoven vil fjerne sig fra området (20, 44, 68, 84, 106, 109, 128, 131)
Grønt område i udstykningen bliver kun til glæde for de nye beboere (20, 37, 44, 91, 106)
En af de få indgange til Hammer Bakker, som ligger i åbent og lyst terræn (21, 60, 68, 106)
Hvis området udbygges fjernes den attraktionsværdi, som området har i dag (21, 106, 133)
Hammer Bakker skal forblive natur og ikke omdannes til park (34, 133)
Refererer til helhedsplan for Hammer Bakker fra 2005: ”Fastholdelse af områdets landskabelige karakter med markante skovbryn
udadtil og skov som typisk naturtype indadtil, men med åbning af kiler, der synliggør terrænet og skaber variation” (37, 40, 42, 76)
Ikke behov for ”nye grønne områder” – dem er der rigeligt af (40)
Områderne Mølbjergvej og Tines Vej er i forvejen hægtet logistisk af byen og rammer ikke stisystemerne – Tandalen er blot yderligere i
den forkerte retning (41)
Lav området til et rekreativt område i stedet (41, 116)
Der er allerede rigeligt byggeri i skoven (41)
Der er § 3 arealer i området (42, 53, 64)
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2, 3, 5, 6, 7, 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29,
34, 36, 37, 38, 40,
41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50,
52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 66, 67,
68, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86,
88, 90, 91, 92, 96,
97, 98, 99, 100,
102, 103, 104, 105,
106, 109, 110, 111,
116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 125,
126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133,
134, 135

Ulemper ved udbygning af området:
 Mange borgere er imod udbygning af Tandalen og synes, at området bør bevares
som det er i dag.
 Området er udpeget til særligt værdifuldt naturområde jf. kommuneplanens
retningslinie 11.3.1.
 Området opleves af mange som en del af Hammer Bakker og synes, at oplevelsen af
indgangen til bakkerne forringes.
 Områdets dyreliv kan blive påvirket af udbygningen.
 Investor har indsendt revideret skitse til bebyggelse, hvor huse langs Vestbjerg
Skovvej er fjernet. Dette ændrer dog ikke på at området skifter karakter fra en
ubebygget dal til et boligområde om end med et stort friholdt areal langs bækken.
 Området bliver placeret tæt på Forsvarets oliedepot, hvilket giver utryghed blandt
borgere mht. sikkerhed. Se bemærkning nr. fra 108 fra Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse.
 Der er skovbyggelinje i området og bebyggelse vil skjule det frie udsyn til skoven og
skovbrynet.
 Al biltrafik fra området får Tingvej som adgangsvej, hvilket kan give
trafiksikkerhedsproblemer og kødannelse.
 Området er vanskeligt at koble sammen med resten af byen via stiforbindelser.
 En del af området vil ligge i skygge, da der er skrænter og høj beplantning mod vest.

Flere private grundejere på Søhusevej har fået afslag på bebyggelse med den begrundelse, at Vestbjerg ikke skal udvides mod øst ind i
Hammer Bakker (42, 76)
Bebyggelse vil betyde fald i ejendomsværdien for naboer til området (42, 76)
Nye beboere vil ikke være velkomne og ødelægge den harmoni der er (42, 76)
Der er rigeligt med muligheder for byudvidelse andre steder i omkring Vestbjerg (42, 59, 76, 84, 91, 98)
Aalborg Kommune burde købe arealet og få det fredet (41, 42, 47, 76, 84, 105)
Bevar Tandalen som den er til motion, rekreation og dejlige naturoplevelser (7, 46, 58, 66, 102)
Ikke ok at bruge argument som åbning af skoven for menigmand (47)
Bevar bufferzonen mellem Hammer Bakker og Vestbjerg by (47)
Områdets naturlige drænvirkning kan ændres og påvirke andre dele af Hammer Bakker (47)
Forskning viser at ro og oplevelser i naturen er nødvendig modvægt til vores stressede liv (7, 52)
Saml byen i stedet for at sprede den (7, 52, 60, 68, 74, 82, 98, 129)
Bebyggelse vil ødelægge historien om, at istiden skabte det flotte naturområde (55)
Hvis der bygges her, vil andre op til Hammer Bakker have forventning om at kunne bygge (55, 56, 66, 67, 95, 110, 117, 122)
Naturen og skovens nærhed er unik for Vestbjerg (59, 102, 133)
Trafikstøj og menneskeaktivitet rykker tættere på skoven og forringer biodiversiteten (60)
Vejen til skole, hal og indkøb fra Tines Vej, Mølbjergvej, Møllehusvej og Slugten bliver vanskeligere og farligere pga. mere trafik på
Tingvej (60, 95)
Der er mulighed for at udbygge byen andre steder i Vestbjerg (61, 67, 83, 98, 100)
Lad Hammer Bakker være som den er (63, 67, 72, 75, 129, 1301)
Udkørsel til Tingvej ligger mindre end 30 meter fra tankanlægget, hvilket gør det umuligt at evakuere borger fra Tandalen, hvis der går
ild i brændstofdepotet (68)
Tandal ligger isoleret fra den øvrige by og lever ikke op til retningslinie 2.1.1 i kommuneplanen med klare grænser mellem by og land
(68)
Den nordlige ende vil få 1,7 km i gåafstand til indkøb. Dette harmonerer ikke med kommuneplanens afsnit 2.1.3 med at placere
byområder så afstanden til bycenter ikke bliver længere end nødvendigt (68)
Den sjældne og fredede dværgflagermus lever i området (68, 128)
Bevar området ikke bare for borgere i Vestbjerg, men også for de mange der besøger Hammer Bakker (7, 102)
Der er dværgflagermus, tudser og salamandere i området (84)
Såfremt det ikke er muligt at forøge drikkevandskapaciteten til det nødvendige forbrug er der ingen anden mulighed end at bygge et
nyt værk. Dette er en bekostelig affære, og den eneste mulighed vil være at finde en ny kildeplads i Hammer Bakker (88)
En stor del af området vil ligge i skygge i store dele af dagen året rundt (100)
Området vil ligge langt fra offentlig transport (102)
Krokodilleskoven vil blive ødelagt fordi der kommer bebyggelse tæt på (110)
Spejderhytter i området kan føle sig generet af ny bebyggelse (134)
Forslag om ny boligbebyggelse på Søhusevej 3 (område 2 på kort)

8

Begrundelser/kommentarer:
Ønsker at opføre en villa på ca. 250 kvm. på arealet (8)
Der er ført kloak og almen vandforsyning frem til ejendommens skel (8)
Vejbetjening fra privat fællesvej (8)

Området er beliggende i rammeområde 5.9.N3, som dækker Hammer Bakker.
Det fremgår af den gældende kommuneplan, at det ønskes at opretholde den glidende
overgang mellem det deciderede parcelhuskvarter og Hammer Bakker, idet det nordøstlige
område forbeholdes storparceller med skovagtig karakter.
Området er potentielt støjbelastet fra Hjørring Landevej.
Grænsen mellem rammeområdet til boliger og rammeområde 5.9.N3 bør fastholdes.

Forslag om ny boligbebyggelse ved Søhusevej/Egelundsvej (område 3 på kort)
Begrundelser/kommentarer:
Fremsendt konkret ønske om at overføre areal på 1,5 ha til byzone for derved at kunne udstykke arealet til 10-15 byggegrunde (51)
Grundene vil ligge meget naturskønt (51)
Øvrige beboere kan bruge veje/stier i området (51)

51

Området er beliggende i rammeområde 5.9.N3, som dækker Hammer Bakker.
Det fremgår af den gældende kommuneplan, at det ønskes at opretholde den glidende
overgang mellem det deciderede parcelhuskvarter og Hammer Bakker, idet det nordøstlige
område forbeholdes storparceller med skovagtig karakter.
Grænsen mellem rammeområdet til boliger og rammeområde 5.9.N3 bør fastholdes.
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Forslag om ny boligbebyggelse ved Søhusevej 20/nord for Mølbjergvej (område 4 på kort)

70

Begrundelser/kommentarer:
Grunden er ca. 3,2 ha og ligger i forlængelse af Mølbjergvej (70)
God beliggenhed (70)
Mulighed for ny vej/sti fra enden af Mølbjergvej op til Søhusevej (70)
Åbne store parceller i forlængelse af storparcellerne på Mølbjergvej samt klynge-/rækkehuse (70)
20-40 nye boliger afhængig af boligform (70)

Området er beliggende i rammeområde 5.9.N3, som dækker Hammer Bakker.
Det fremgår af den gældende kommuneplan, at det ønskes at opretholde den glidende
overgang mellem det deciderede parcelhuskvarter og Hammer Bakker, idet det nordøstlige
område forbeholdes storparceller med skovagtig karakter.
Grænsen mellem rammeområdet til boliger og rammeområde 5.9.N3 bør fastholdes.

Byudvikling mod nord
Positivt med ny boligbebyggelse ved skolen/hallen (område 5 på kort)
Begrundelser/kommentarer:
Der kan være 40-70 boliger uden at komme for tæt på Hjørring Landevej (13)
Et mindre boligområde øst for skolen, selvom en del skal indgå som sports- og fritidscenter (16)
Børnene bor tættere på skolen (20)
Skolen kommer til at ligge mere centralt i byen (20, 92)
Der er et godt stisystem (92)
Det må kunne lade sig gøre at lave et boligområde med fælles grønne områder, således at det kan kontrolleres at der ikke anvendes
sprøjtegifte (102)
Området ligger højt over grundvandsspejlet (102)
Flyt evt. fredsskoven vest for skolen (105)
Tættere på den kollektive trafik (105)
Det er attraktivt for børnefamilier at bo tæt på skolen (115)
Byg boliger på den kommunale hjørnegrund ved Hjørring Landevej/Bakmøllevej (129)
Flyt kildeplads til Hammer Bakker (129)
Negativt med ny boligbebyggelse med skolen/hallen (område 5 på kort)

3, 13, 16, 18, 20,
34, 47, 49, 63, 75,
77, 82, 83, 84, 91,
92, 94, 97, 98, 102,
105, 106, 115, 129

Fordele ved udbygning af området:
 Området er beliggende tæt på byens skole, institutioner og idrætsområdet.
 Området er ejet af Aalborg Kommune.
 Området ligger forholdsvis tæt på kollektiv trafikforbindelse.

15, 107, 114

Ulemper ved udbygning af området:
 Området ligger i indvindingsopland til Vestbjerg Vandværks kildeplads. Udlæg af ny
bebyggelse i område 5 vil udgøre en potentiel risiko for forurening.
 Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at det som minimum vil koste et 2-cifret
mio. beløb at etablere en ny kildeplads.
 Det er uklart om det er muligt at finde et egnet areal til en ny kildeplads i Hammer
Bakker.
 Området bør reserveres til fremtidigt idrætsområde for byen

3, 13, 22, 41, 46,
47, 63, 66, 68, 72,
75, 77, 83, 84, 85,
91, 92, 97, 98, 102,
105, 106, 107, 110,
120, 121, 125, 127,
128, 129

Fordele ved udbygning af området:
 Området er beliggende tæt på byens skole, institutioner og idrætsområdet.
 Størstedelen af området er ejet af Aalborg Kommune.
 Området ligger forholdsvis tæt på kollektiv trafikforbindelse.

Begrundelser/kommentarer:
Ønsker ikke bebyggelse nord for Valmuevej og Kongelysvej (15)
Stiforbindelse gennem området skal bevares (15)
Grønt bufferområde mellem stien og eksisterende boliger skal bevares (15)
Arealet er udlagt som beskyttet overdrev (15)
Området anvendes til hundeluftning (15)
Området bruges til Sankt Hans aften (15)
I den sydøstlige del af området findes en høj sendemast med paraboler og sendere fra mobilselskaber. Måske er der strålefare (15)
Vigtigt at friholde plads til idrætsfaciliteter – også til fremtiden (107, 114)

Positivt med ny boligbebyggelse nord for Bakmøllevej (område 6 på kort)
Begrundelser/kommentarer:
Området er skole- og busnært (3, 22, 47, 68, 92, 102, 105, 120, 127, 128)
Kræver en cykel-/gangbro eller tunnel over/under Bakmøllevej (3, 105)
Der burde være plads til 100-150 boliger (13, 120)
Her plads til dem, der fylder og har lidt dyr mm. (41)
God infrastruktur i området (47)
I nærheden af jernbanen hvis der kommer et stoppested (47)
Forslag om at flytte erhvervsområdet ud til motorvejen og i stedet bygge boliger i det eksisterende erhvervsområde (68, 84, 85, 121,
125, 128)
Flytte skovrejsningsområde nord for Bakmøllevej til syd for byen og i stedet bygge boliger (68)
Flytte skovrejsningsområde nord for Bakmøllevej mod vest og i stedet bygge boliger. Skov vil kunne fungere som støjafskærmning (75)
Drop fredsskoven nord for Bakmøllevej og reservation til erhverv – herved kan skabes mulighed for boligbebyggelse (102)
Flytte skovrejsningsområdet til den nordligste del af Tandalen (102)
Byen bliver mere kompakt frem for at sprede bebyggelsen (102)
Flytte skovrejsningsområdet (105)
Undgå at bygge yderligere erhverv i erhvervsområdet og udlæg i stedet boliger (106)
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Plant 10 rækker træer langs vejen ud mod erhvervene og mod Bakmøllevej og byg boliger bag træerne (107)
Erhvervsudviklingen er stagnerende – omdan derfor området til boligområde i stedet (120)
Hurtig adgang til motorvejen samt evt. trinbræt (120)
Flytte skovrejsningsområdet til område ved Hammer Bakker (125)
Negativt med ny boligbebyggelse nord for Bakmøllevej (område 6 på kort)

93, 94, 101, 114

Ulemper ved udbygning af området:


Begrundelser/kommentarer:
Området bør være til lettere erhverv (93)
Der er meget trafik på Bakmøllevej (94, 114)
Der mangler en tunnelforbindelse under Bakmøllevej (114)
Ret sikker på at erhvervsvirksomheder ikke er interesseret i at flytte pga. de mange investeringer i bygninger (114)
Erhvervsområdet er sandsynligvis forurenet (114)













Negativt med ny boligbebyggelse mod vest (pil på kortet)

49, 93

Begrundelser/kommentarer:
Det vil give for mange gener fra motorvejen (49)

Området er delvis beliggende i udlagt område til erhvervsformål og delvis i et
område udlagt til rekreative formål samt fredskov.
Den eksisterende rummelighed til erhvervsudbygning i erhvervsområdet vil
forsvinde.
Det vurderes ikke som økonomisk muligt flytte det eksisterende erhvervsområde
mod vest til motorvejen.
Der kan skabes potentielle miljøkonflikter i forhold til de eksisterende erhverv.
Området er beliggende nord for en trafikeret adgangsvej til motorvejen –
Bakmøllevej. Derfor skal der være en vis afstand til Bakmøllevej for at undgå
støjgener.
Bakmøllevej vil udgøre en barriere i forhold til forbindelsen til resten af byen –
såfremt området skal være boligområde vil det kræve en trafiksikker forbindelse
mellem nord og syd.
En del af området (den sydligste-østligste del) er udlagt til indvindingsopland.
Den vestlige del af området er udpeget til rekreative formål og økologisk
forbindelse. Formålet med denne udpegning er at skabe en grøn struktur som
indeholde en rekreativ stiforbindelse. Denne stiforbindelse skal binde Vestbjerg og
Sulsted sammen.
Den vestlige del af område er udpeget til fredsskov og skovrejsning. Området til
fredskov er udlagt som kompensation for fredsskov, som blev nedlagt i forbindelse
med bygning af institution i Hammer Bakker (ved Vodskov).

Det kan vurderes i forbindelse med arbejdet med byudviklingsplanen, om der skal udpeges
et rammeområde omkring den eksisterende bebyggelse i området. Således at det vil være
muligt med huludfyldning, såfremt der måtte være ønsker til dette i fremtiden. Der vil
således være tale om en meget moderat udbygning af byen – måske maks. 5 nye boliger.
Kun udpegning af områder, som ikke er støjramt fra motorvejen.

Forslag om ny boligbebyggelse ved Vindfløjen (område 7 på kortet)

4, 41

Begrundelser/kommentarer:
Der ligger i dag 2 nedslidte institutionsbygninger (K klasse). K-klasse kan flyttes til skolen i forbindelse med udvidelse af skolen.
Området vil ligge godt i forhold til sol/udsigt og være bundet godt sammen via det eksisterende stisystem (4)
Riv de gamle bygninger bag børnehaven ned og lav boliger her (41)
Forslag om ny boligbebyggelse mod nordøst (pil på kortet)

Området er ejet af Aalborg Kommune og ligger i dag i en kile, der er udlagt til offentlige
formål. Vest for området ligger en daginstitution.
Området er delvis beliggende i kildepladszone i forhold til Vestbjerg Vandværks kildeplads,
derfor kan det ikke anbefales at omdanne området til boligformål.

47

Begrundelser/kommentarer:
Området mellem vejen Tandal og Søhusevej mod syd (47)

Området er beliggende i indvindingsopland til Vestbjerg Vandværks kildeplads.
Desuden en del af rammeområde 5.9.N3 Hammer Bakker. Det anbefales at bibeholde den
nuværende grænse mellem Hammer Bakker og Vestbjerg på dette sted.

Forslag om en ny indretning af området ved den gamle ridebane eller muligvis boligbebyggelse (nord for Valmuebakken)
(område 5 på kortet)

4

Se tidligere bemærkninger under område 5.

Forslag om etablering af solcelleanlæg op til motorvejen (område 8 på kort)

87

Forslaget kræver en nærmere vurdering i forbindelse med udarbejdelsen af
byudviklingsplanen.

Begrundelser/kommentarer:
Areal på ca. 11 ha op til motorvejen (87)
Der er kommet mere interesse for at anlægge denne type tekniske anlæg langs motorvejene (87)
Solcelleanlægget kan afskærmes med beplantning (87)

8

Byudvikling mod sydøst
Positivt med ny boligbebyggelse i området syd for Tingvej og øst for Hjørring Landevej (område 9 på kort)
Begrundelser/kommentarer:
Plads til 40-140 boliger – måske flere (13)
Forslag om boligbebyggelse på Irene Holmsvej 23 (9)
Byggeri vil fortætte denne del af byen (82)
Der er ikke naturværdier i området (82)
Lad Vestbjerg og Vodskov vokse sammen (101)
Det vil være let at føre trafikken syd om Vestbjerg og ud til Hjørring Landevej (105)
Konkret skitse indsendt (114)
Vestbjerg Byudvikling/Projektgruppen er interesseret i at udvikle området (114)
Området egner sig ikke til seniorboliger (115)
Fortsæt byudviklingen mod øst og giv området præg af større naturparceller med Hammer Bakker i umiddelbar nærhed (120)

Negativt med ny boligbebyggelse i området syd for Tingvej og øst for Hjørring Landevej (område 9 på kort)

2, 7, 9, 13, 16, 21,
46, 50, 63, 66, 75,
77, 82, 94, 97, 98,
99, 101, 105, 106,
110, 114, 115, 120,
125

Fordele ved udbygning af området:
 Området vil få en naturskøn beliggenhed med let adgang til Hammer Bakker.
 Området kan trafikbetjenes dels fra Tingvej og dels fra Irene Holms Vej.
 Der er ingen væsentlige naturmæssige bindinger i området.
 Grundejere/investor er interesseret i at udvikle området.

6, 68, 129, 131

Ulemper ved udbygning af området:
 Den nordligste del af området skal friholdes for byggeri i henhold til deklaration
(bemærkning 108 fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse).
 Området ligger langt fra byens skole og idrætsområde.
 Skolevejen for de børn, der bor syd for Tingvej er ikke optimal.

5, 105, 120, 125

Hele det blandede bolig- og erhvervsområde mellem Tines Vej i syd, Tingvej i nord, Hjørring
Landevej i vest bør undersøges nærmere mht., om der er mulighed for at omdanne området
til mere boligbebyggelse. Området er i dag udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde –
rammeområde 5.6.D1.

Begrundelser/kommentarer:
Området ligger langt fra skole, fritidsaktiviteter og helt uden sikker skolevej (6, 129)
Sikkerhedszone i forhold til oliedepot er en hindring (68)
Hjørring Landevej udgør en barriere (131)
Boliger på areal ved gammel erhvervsbygning – Tingvej 2-4 (område 10 på kort)
Begrundelser/kommentarer:
Der er en del industri som bør rives ned (5)
Området er i privat eje (105)
Småindusti-område som måske kan omdannes til måske ca. 30 nye boliger (120)

I forbindelse med udarbejdelsen af et forslag til en ny kommuneplan for Vestbjerg skal det
vurderes, om der skal ske tilretninger i de eksisterende bestemmelser i rammen.
Det kan eventuelt undersøges nærmere om de eksisterende virksomheder i området på sigt
har interesse i at flytte eller lukke virksomheden, hvorved der frigøres areal til eksempelvis
boligformål.
En del af området vil sandsynligvis være støjramt pga. trafikstøj fra Hjørring Landevej og
Tingvej.

Ønske om opførsel af et glashus - Tingvej 26 (område 9 på kort)
Begrundelser/kommentarer:
Udstykke en parcel på 8000 kvm og bygge et glashus på 600 kvm med et hus indeni på 180 kvm. (112)
Nul energi hus. El og varme produceres af huset selv og solceller foran huset (112)
Indstillet på at resten af Tingvej 26 kan omdannes til almindelige byggegrunde (112)
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112

Se tidligere bemærkninger under område 9.

Byudvikling mod syd
Positivt med ny boligbebyggelse syd for Mejlstedvej (område 11 og 12 på kort)
Begrundelser/kommentarer:
Det vil være attraktivt for ældre at bo i området syd for Mejlstedvej (3, 105, 115, 120)
Gårdene kommer engang til salg – plads til ca. 75 rækkehuse og parcelhuse (31)
Sydvendt beliggenhed og god udsigt (4)
Byudvikling på det lavtliggende areal. Det er blevet løst ved Hasseris Enge (7)
Gerne inspireret af ”Skovlund” i Vodskov (syd for Tingvej) (13)
Bycentrum (ved den gamle skole/boldbaner) – der kan estimeret være 120-130 boliger (13)
Syd for og langs med Mejlstedvej kan der sagtens være 100-120 boliger samtidig med at kigget ud mellem enhederne bevares (13)
Velbeliggende arealer tæt på butiksområdet og busstoppested (16, 69, 95, 105)
Udsigt mod syd (16)
Skønner at der kan etableres 120-130 i området ved bycentrum (18)
Gårdene er ikke værd at bevare (41)
Etablere tunnel under Mejlstedvej (105)
Udnyt området ved det gamle bibliotek, klubhuset og den gamle skole på en mere moderne måde (111)
Konkret ønske om nyt boligområde på knap 2 ha med plads til ca. 30-40 boliger (113)
Bevar de fritidsfaciliteter som de ældre bruger i området ved bycentrum (115)
Gårdene er en del af Vestbjergs DNA (115)
I ”indkøbskvarteret” vil der kunne bygges 50-70 boliger afhængig af boligtype (120)
I området med ”gårdene” vil kunne bygges 60-80 boliger (120)
Negativt med ny boligbebyggelse syd for Mejlstedvej (område 11 og 12 på kort)

3, 4, 7, 13, 15, 16,
18, 41, 49, 50, 66,
67, 69, 72, 75, 77,
85, 94, 95, 97, 98,
105, 106, 111, 113,
115, 120, 124

Fordele ved udbygning af området:
 Området ligger tæt på bycentrum med handel, service og kollektiv trafik.
 Højgaarden i vest har været let at sælge, dvs. der er sandsynligvis et marked.
 Enkelte af områdets grundejere har vist interesse i at omdanne området.
 Der er mulighed for at bevare udsigtskig fra byens nord/syd-gående veje og stier.
 Omdannelse kan ske i respekt for de gårdstrukturer, der findes i området og om
muligt kan gårdene bevares og ombygges.
 Bebyggelsen kan få fine kig over engarealet mod syd.

33, 63, 114

Ulemper ved udbygning af området:
 Et af Vestbjergs historiske kendetegn er de gamle gårde langs sydsiden af
Mejlstedvej.
 De brede kig over engarealet mod syd kan muligvis minimeres.
 Området kan være generet af trafikstøj fra Mejlstedvej.
 Området mod syd er udpeget til naturbeskyttet og grundvandet står højt. Der er
dermed ikke mulighed for at udbygge området længere mod syd.

136

I henhold til Planloven skal byerne udvikles indefra og ud. Det ønskes ikke at sprede byerne
for meget for at undgå unødvendig meget bilkørsel og samtidig optage for meget
landbrugsjord til byudvikling.

Begrundelser/kommentarer:
Det er skønt med dyr i byen (31)
Bevar gårdene som de er (63)
De brede kig over landskabet kan forsvinde (114)
De gamle gårde er i god stand og giver reminiscenser fra en svunden tid (114)
Skovparceller mellem Vestbjerg/Vodskov og Bouet (pil på kortet)
Begrundelser/kommentarer:
Støjafskærmning langs motorvejen (136)
Det vil knytte Vestbjerg/Vodskov og Hammer Bakker sammen med Nørresundby (136)

Et andet princip i henhold til kommunens Grøn-blå Struktur er desuden at udvikle byerne på
bakkeskråningerne og ikke på de flade lavtliggende engområder, hvor grundvandet flere
steder står højt.
Der er desuden en del beskyttet natur i området.

Boliger på erhvervsejendomme på Marie Grubbes Vej (område 13 på kort)

105, 120

Begrundelser/kommentarer:
Der er et par ældre erhvervsejendomme (105)

Området er i dag udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde – rammeområde 5.6.D1.
I forbindelse med udarbejdelsen af et forslag til en ny kommuneplan for Vestbjerg skal det
vurderes, om der skal ske tilretninger i de eksisterende bestemmelser i rammen.

Boligtyper
Brug for flere parcelhuse til børnefamilier

4, 105

Der vil i byudviklingsplanen blive redegjort for behovet for nye områder til boliger - herunder
boligtyper.

Brug for flere ældrevenlige boliger

4, 35, 85, 105, 115,
131

Der vil i byudviklingsplanen blive redegjort for behovet for nye områder til boliger - herunder
boligtyper.

Begrundelser/kommentarer:
Til dem der ønsker en mindre bolig og gerne vil blive i byen (4, 85, 115)
Boliger med mulighed for fællesskaber og oldekolle-lignende bebyggelse (35)
Ældrevenlige boliger sætter gang i en naturlig udskiftning af beboersammensætningen i parcelhusene, så de kommer til at blive købt af
børnefamilier (115, 131)
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Ældrevenlige boliger omkring et plejecenter (131)
Brug for mere tæt/lav boligbebyggelse

16, 31, 105

Der vil i byudviklingsplanen blive redegjort for behovet for nye områder til boliger - herunder
boligtyper.

120

Taget til efterretning.

Flere børnefamilier fravælger huskøb på østsiden, fordi skolen ligger på vestsiden

1

Taget til efterretning.

En udnyttelse af alle muligheder for byfortætning vil være at foretrække for at få en mere samlet by med et torvemiljø ved
bycentrum, hvor der også er dagligvarebutikker

13

Taget til efterretning.

Byudviklingsplan – Fysisk Vision 2025 – ikke så visionært med den tidshorisont

16

Byudviklingsplanen for Vestbjerg har en tidshorisont på 12 år og dermed ikke kun til 2025.

Bevar princippet i Vestbjerg med åben/lav bebyggelse

106

Vestbjerg er primært åben/lav bebyggelse i dag – dog blandet med tæt/lav boligbebyggelse.
Det skal ud fra det konkrete sted i byen vurderes, hvilken type bebyggelse der kan placeres.
Byen må f.eks. gerne være lidt tættere i området omkring byens handelsområde.

120

Taget til efterretning.

Begrundelser/kommentarer:
Højgården er blevet solgt hurtigt (16)
Der er mange store villaer, men der mangler alternativer til den mindre familie (31)

Brug for flere lejeboliger
Begrundelser/kommentarer:
Gerne i forskellige størrelser (120)
Øvrigt

Begrundelser/kommentarer:
Ønsker at bevare de åbne grønne arealer og den lave bebyggelse (106)
Kvalitet frem for kvantitet (106)
Uanset hvilken type boliger, der bygges vil befolkningstilvæksten ske blandt de unge og deres børn

11

Mødesteder og byfunktioner
Delemne

Bemærkning
nummer

Kommentarer fra forvaltningen

3, 4, 13, 15, 16, 41,
47, 50, 65, 67, 72,
78, 82, 93, 94, 100,
105, 107, 111, 114,
120, 123, 124, 125,
135

Forvaltningen ønsker at bruge midler fra puljen til oplandsbyerne på udarbejdelse af en
helhedsplan for området. Dette skal ske i samarbejde med Sundheds- og Kulturforvaltningen
samt øvrige forvaltningsgrene i By- og Landskabsforvaltningen.

3, 4, 10, 16, 50, 65,
77, 83, 85, 123, 136

Mange af byens borgere påpeger, at hallen er alt for lille og at der derfor ikke er haltider nok.

Området ved hallen/skolen
Positivt at samle idrætsfaciliteterne ved hallen/skolen samt bygge en ny hal
Begrundelser/kommentarer:
Forslag til ny hal og baneanlæg er indsendt i skitseform. Foreslår at den nye hal placeres øst for den eksisterende hal (3)
God idé at flytte fodbold, tennis, fitness og petanque (3)
Bedre mulighed for interaktion og brug af faciliteter (4, 105, 123, 124)
Cafeteria, kulturcafé, bibliotek, musikspillested, skaterbane og en større/bedre hal er ønskværdigt og nødvendigt (4)
En samling af aktiviteterne ved skolen/hallen giver bedre mulighed for passende afstand mellem aktiviteterne samt bedre muligheder
for tilskuerne (15)
De eksisterende boldbaner (ved Mejlstedvej) er ubrugelige en stor del af året pga. høj grundvandsstand (16, 123)
Ville være godt med bibliotek i området, da det mangler som samlingssted (16)
Der mangler et samlingssted i byen med mulighed for foredrag, generalforsamling osv. Vestbjerg Aktivitets Center (VAC) kunne blive
en del af et sådant center. Samtidig kan det understøtte et eventuelt cafeteria (16)
Flere ældre betyder større behov for at samlings- og aktivitetssted (16)
Området kan også rumme ungdomsklub (16)
Synergieffekt mellem skolen og de øvrige aktiviteter med udnyttelse af skolen faciliteter i aftentimerne (16)
Skole/halområdet kan blive et fantastisk område og mødested for idrætten (41, 105, 123, 124)
Sløjf fodboldbanerne og riv det gamle klubhus ned (41)
Ønsker et kulturhus i stil med Vodskov (50)
Der mangler et samlingssted for byens unge (50)
Samle al sport ved skolen/hallen og/eller på markerne ved erhvervsområdet (82)
Anvendelsen skal koordineres mellem Sulsted og Vestbjerg idræt (93)
Der vil være kundegrundlag til en café/kultur/mødefaciliteter (94, 105)
Vigtigt at friholde arealet for boligbebyggelse, så der er plads nok til fremtidige idrætsfaciliteter (107)
Fint at nedlægge baner ved Mejlstedvej, men der bør anlægges en ny bane ved hallen med lysanlæg (107)
Skitseforslag indsendt (114)
Udvikle området med skole/hal, kulturhus, fitness, idrætsanlæg med fodboldbaner, tennis, petanque mv. Desuden rekreative områder
(120)
Området skal etableres over flere etaper (124)
Samling af idrætsfaciliteter vil betyde at man mødes i byen og at der er basis for café (124)
Hallen er alt for lille til bysamfundet
Begrundelser/kommentarer:
Der er ikke haltider nok (10, 85)
Hallen er meget slidt og der er behov for en udvidelse (16, 50)
Forslag om at bygge et nyt idrætsanlæg/aktivitetscenter mellem Vestbjerg og Sulsted. Placering tæt op ad banen. Med tilkørsel fra
Bakmøllevej. Tunnel på Bakmøllevej til cyklende/gående. Fra Sulsted en oplyst cykel-/gangsti (77, 136)
Forslag om at etablere idrætshal ved Hostrup – fælles for Vestbjerg og Sulsted (83)
Skolen skal renoveres/udvides
Begrundelser/kommentarer:
Den er meget slidt (10)
Skolen har brug for at udvide – dette kan gøres i forbindelse med haludvidelse (41)
Kan skolen klare de mange flere borgere? (65)
Skolen bliver presset på plads, hvis der kommer flere borgere i byen (82, 123)
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Forvaltningen kan ikke anbefale, at idrætsområdet flyttes til området mellem Vestbjerg og
Sulsted, som enkelte har foreslået.

10, 41, 65, 82, 123

Forslagene videresendes til Skoleforvaltningen.

Detailhandel
Ønske om mere detailhandel i byen

4, 5, 78, 82, 85,
105, 115, 120, 125

Begrundelser/kommentarer:
Byen kan godt bære mere detailhandel, som bør placeres nær bycentrum ved Fakta og Kiwi (4)
Eventuelt placere en dagligvarebutik på øst-siden af landevejen ved Vestbjerg Landevej/Tingvej (5)
Placér en dagligvarebutik i den nordlige del af byen sådan som lokalplanen er i dag (82)
Placér en dagligvarebutik i den nordlige del af byen ved Hanebjælken/Svalegangen (85)
Ikke behov for at udlægge flere arealer til butik, da området øst for Kiwi er ledigt samt 380 kvm bygning hvor fitnesscenter ligger nu
(105)
Efterhånden som byen vokser vil der blive behov for en dagligvarehandel mere (115)
Positivt at samle handel- og servicefunktioner ved Mejlstedvej (125)
Bemærk at byens dagplejere bruger klubhuset. Ikke optimalt at de skal mødes ved hallen i stedet (125)
Forslag til indretning af nyt centerområde

Der reserveres plads til ekstra detailhandel i byen ved at udpege et centerområde i
kommuneplanens rammer.
Der udarbejdes en langsigtet helhedsplan for et nyt bycentrum i samarbejde mellem de
forskellige forvaltningsgrene i By- og Landskabsforvaltningen.

114

Taget til efterretning.

2

Indgår som en potentiel idé i det videre arbejde med projekter til forskønnelse af byen.

4, 78, 84

Indgår som en potentiel idé i det videre arbejde med projekter til forskønnelse af byen.

82, 123

Forslagene videresendes til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

21

Indgår som en potentiel idé i det videre arbejde med projekter til forskønnelse af byen.

Etablér et lille torv ved handelsområdet

34, 120

Indgår som en potentiel idé i det videre arbejde med projekter til forskønnelse af byen.

Byen mangler et sundhedscenter

78

Taget til efterretning.

Begrundelser/kommentarer:
Konkret skitse indsendt (114)
Nyt centerområde ved at inddrage den gamle skole og sportspladsen (114)
Vestbjerg Byudvikling/Projektgruppen er interesseret i at udvikle området (114)

Børn og unge
God idé med en legeplads i den østlige del af byen
Begrundelser/kommentarer:
Der findes kun legepladser i den vestlige del af byen i dag (2)

Der mangler et mødested for de unge i byen
Begrundelser/kommentarer:
Unge fra 14 år har ingen gode steder at mødes, da ungdomsklubben kun er åben 3 dage ugentlig og ikke rammer målgruppen over 14
år (4)
F.eks. en internetcafé med tilhørende cafeteria (78)
Er der plads nok på byens institutioner?
Begrundelser/kommentarer:
Hvis institutioner og skole ikke har pladser nok, svækker det det stærke lokale sammenhold (82)
Det skal sikres at der er pladser nok på byens daginstitutioner (123)
Den centrale del af byen
Bevar petanquebanen tæt på butikkerne
Begrundelser/kommentarer:
Hvis banerne flytter sammen med boldbanerne til området ved skolen, vil det være svært for ældre uden bil at deltage (21)

Begrundelser/kommentarer:
Gerne placeret der hvor der i dag er fitnesscenter (78)
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Øvrigt
Foreslår en skøjtebane i Vestbjerg

34

Det vurderes, at Vestbjergs ikke har en størrelse, som kan retfærdiggøre etablering af en
skøjtebane, som i både anskaffelse og drift er dyr.

Private skal kunne bruge offentlige lokaler

41

Taget til efterretning.

69

Indgår som en potentiel idé i det videre arbejde med projekter til forskønnelse af byen.

94

Indgår som en potentiel idé i det videre arbejde med projekter til forskønnelse af byen.

123

Taget til efterretning.

Begrundelser/kommentarer:
Det er skørt, at offentlige lokaler ikke kan benyttes til private formål (f.eks. en 50 års fødselsdag) og skal stå tomme fredage og lørdage
(41)
Der mangler et bibliotek og et kulturhus
Begrundelser/kommentarer:
Der kan man mødes til mange ting (69)
Der mangler et forsamlingshus i byen
Begrundelser/kommentarer:
Både til arrangementer for byens borgere, men også et sted alle kan leje til private fester (94)
Befolkningstilvæksten får konsekvenser for byens fritidstilbud
Begrundelser/kommentarer:
Hvis der bygges 150-200 nye boliger med i gennemsnit 4 personer pr. bolig, vil der komme 6-800 nye brugere af byens faciliteter (123)
Kapaciteten i aktivitetscenter for de ældre er ok (123)
Spejdergruppen kan rumme flere medlemmer (123)
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Grønne/rekreative kvaliteter
Delemne

Bemærkning
nummer

Kommentarer fra forvaltningen

4, 41, 49

Forslaget vurderes nærmere af Park & Natur i By- og Landskabsforvaltningen.

105

Forslaget vurderes nærmere af Park & Natur i By- og Landskabsforvaltningen.

15

Indgår som en potentiel idé i det videre arbejde med projekter til forskønnelse af byen.

Stisystemet i Hammer Bakker
Ønsker flere afmærkede ruter i Hammer Bakker
Begrundelser/kommentarer:
Mange der ikke kender skoven er bange for at fare vild og bruger dermed ikke naturen (4)
Mountainbikestierne når ikke helt til Vestbjerg (41)
Etablér bedre adgang gennem Søhusevej til Hammer Bakker – vejen er for smal til både biler og cykler/gående (41)
Bevarelse af skoven som et rekreativt område. Ingen asfaltstier, men gerne flere små naturstier (49)
Ønske om ny rekreativ sti fra Vestbjerg Skovvej til Søhusevej
Sti nord for Valmuevej
Ønsker en sti på arealet nord for Valmuevej

Forvaltningen ønsker at bruge midler fra puljen til oplandsbyerne på udarbejdelse af en
helhedsplan for området ved skolen/hallen. Dette skal ske i samarbejde med Sundheds- og
Kulturforvaltningen og Skoleforvaltningen samt øvrige forvaltningsgrene i By- og
Landskabsforvaltningen.

Begrundelser/kommentarer:
Området bør ikke bebygges, men i stedet bruges til en kondisti (15)
Adgang til skoven
Der er brug for parkeringspladser i udkanten af Hammer Bakker

16

Forslaget vurderes nærmere af Park & Natur/Trafik & Veje i By- og Landskabsforvaltningen.

4, 13, 78, 115, 124,
125

Indgår som en potentiel idé i det videre arbejde med projekter til forskønnelse af byen.

16

Området vil komme til at ligge mere centralt såfremt der byudvikles på sydsiden af
Mejlstedvej. Desuden er området placeret centralt i forhold til byens handels- og
servicetilbud. Det er altså et område, hvor en del mennesker skal forbi. Området kan være
med til at skabe et mere attraktivt bycenter.

16

Området er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje, og derfor er det begrænset, hvilke
ændringer der kan foretages i området. Desuden vil forslag som skaterbaner og
styrkeredskaber passe bedre ind i et samlet fritidsområde ved skolen/hallen.

Begrundelser/kommentarer:
Hammer Bakker er vanskeligt tilgængeligt for folk der kommer i bil (16)
Parkeringspladser kan etableres i den sydlige del med adgang fra Tingvej (16)
Grønne områder i byen
Positivt med et rekreativt område syd for Mejlstedvej
Begrundelser/kommentarer:
Regnvand bør opsamles på de lavest liggende fodboldbaner ved Niels Lyhnes Vej (4)
Området er vådt og egner sig ikke til bebyggelse (4)
En fiskesø/badesø vil være en god aktivitet for skolen og byens børn (4)
Forbinde området med byen via stisystem (13)
Bypark med hundeskov (78, 124)
Negativt med et rekreativt område syd for Mejlstedvej
Begrundelser/kommentarer:
Det er i den yderste del af byen og vil derfor nok ikke blive brugt (16)
Brug gravhøjeområdet ved Blomsterbakken som rekreativt område
Begrundelser/kommentarer:
Området er mere centralt beliggende i byen (16)

15

Området kan indrettes med skateboard og styrkeredskaber (16)
Bevar de grønne områder og grønne stier i selve byen

49, 115

Taget til efterretning.

4, 16

Forslaget vurderes nærmere af Park & Natur i By- og Landskabsforvaltningen.

Begrundelser/kommentarer:
Der er flere fine grønne områder, som stort set kun bruges til hundeluftning. Måske kan de også bruges til andet/mere
(115)
Faciliteter
Ønsker en gateway/aktivitetsområde ved Hammer Bakker
Begrundelser/kommentarer:
Den kunne etableres i yderkanten af skoven eller ved ridebanen (4)
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Mobilitet og forbindelser
Delemne

Bemærkning
nummer

Kommentarer fra forvaltningen

1, 4, 13, 41, 68, 99

Indgår som en potentiel idé i det videre arbejde med projekter til forskønnelse af byen.

Vigtigt at bevare det gode stisystem, der findes i byen i dag

4

Taget til efterretning.

Gyldenrisstien – flere skraldespande og belysning

59

Forslaget vurderes nærmere af Trafik & Veje i By- og Landskabsforvaltningen.

2, 4, 114

Forslaget vurderes nærmere af Trafik & Veje i By- og Landskabsforvaltningen.
Se desuden nedenfor.

4, 16, 43, 84, 101,
105

Strækningen fra Vestbjerg til Vodskov er med i cykelhandlingsplanen for Aalborg Kommune
og anlæg er estimeret til 12,8 mio. kr. Der er ikke aktuelle planer om anlæg af cykelsti jf.
investeringsoversigten.

131

Forslaget vurderes nærmere af Trafik & Veje i By- og Landskabsforvaltningen.

Stiforbindelser
Forbedre stiforbindelse mellem øst og vest
Begrundelser/kommentarer:
God idé med en ny sti til Søhusevej som vist på Vestbjerg Byudviklings forslag til bebyggelsesplan (1)
Der mangler en sti som kan forbinde Møllehusvej/Slugten med Egelundsvej (13)
Etablér en sti så kvarteret Mølbjergvej/Slugten kommer til at hænge sammen med resten af byen (41, 68)
Tines Vej er hægtet af (41)
Den sti, der blev nedlagt fra Mølbjergvej til Egelundsvej for ca. 5 år siden, skal genåbnes (99)

Begrundelser/kommentarer:
Der mangler 2-4 skraldespande. Der ligger ofte affald smidt (59)
Stien er dårligt oplyst på hele strækningen, men især i den nedre ende. Der er brug for en enkelt gadelygte (59)
Tingvej
Efterlyser mere sikker skolevej for børn, der bor syd for Tingvej
Begrundelser/kommentarer:
Ønsker en cykelsti langs Tingvej for at skabe en mere tryg skolevej (2)
Området omkring Tines Vej har aldrig været rigtig godt forbundet til resten af byen, og der bør etableres en sikker vej for
børn (Tingvej og Hjørringvej skal pt krydses) (4)
Anlæg en tunnelforbindelse under Tingvej for at øge trafiksikkerheden for skolebørn (114)
Der mangler cykelsti langs Tingvej til Vodskov
Begrundelser/kommentarer:
Der er mange der ønsker at kunne cykle til aktiviteter i nabobyer og omvendt (4)
Der er 2 bump på vejen i byområde og det er fint, men der mangler cykelsti. Som minimum hen til efter depotet (16)
Da motorvejene åbnede kom en forøget tværgående biltrafik på Tingvejen mellem Vodskov og Vestbjerg (43)
Det er naturligt at køre til Vestbjerg for at benytte bibliotek, apotek, forretninger mm. (43)
Der mangler fortov på strækningen fra nr. 19 til Vestbjerg Skovvej
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Hjørring Landevej
5, 16, 82, 105

En total trafiksanering af Hjørring Landevej kan forbedre sammenhængen i byen, men det er
et omfattende og økonomisk dyrt projekt. Projektet vil kræve selvstændig budgetbevilling.

49

Der anlægges ikke lys på stier i det åbne land.

16

Taget til efterretning.

Nødvendigt med fartdæmpende foranstaltninger

82

Bakmøllevej er en vigtig trafikforbindelse til motorvejen. Det er en vej med fartgrænse på 80
km/t og ligger i det åbne land. Ud fra nuværende forhold er der ikke behov for eller mulighed
for fartdæmpende foranstaltninger.

Der mangler cykelsti langs vejen

4, 49, 107

Strækningen fra Skråvej til Hvorupgårdvej er med i Cykelhandlingsplanen for Aalborg
Kommune og anlæg er estimeret til 5,8 mio. kr. Der er ikke aktuelle planer om anlæg af
cykelsti jf. investeringsoversigten.

Der bør etableres fartdæmpning på Hjørring Landevej
Begrundelser/kommentarer:
Der bør etableres en form for chikane ved begge indkørsler til byen (5)
Der køres meget ofte stærkt igennem Vestbjerg. Fartgrænse på 60 km/t overholdes ikke (5, 16)
Bump midt på bakken, der kan reducere hastigheden (16)
Der er en del krydsende trafik (fodgængere, cyklister, billister) (16)
Foreslår at etablere en rundkørsel (82)
Umiddelbart ikke plads til rundkørsel med mindre der eksproprieres flere bygninger (105)
Hjørring Landevej er belastet i myldretiden. Mange fra Sulsted bruger vejen som adgang til motorvejen i Bouet (105)
Lys på cykelstien
Begrundelser/kommentarer:
Strækningen Vestbjerg – Bouet (49)
Bakmøllevej
Ikke muligt/nødvendigt med anden fartdæmpende foranstaltninger end nu på Bakmøllevej
Begrundelser/kommentarer:
Megen tung trafik, da den benyttes som adgangsvej både til Vestbjerg, Sulsted og mellem Øst- og Vest-Vendsyssel (16)

Begrundelser/kommentarer:
Der er mange der ønsker at kunne cykle til aktiviteter i nabobyer og omvendt (4)
Gerne lys på cykelstien (49)
Cykelstierne mellem Nørhalne og Vestbjerg skal kobles sammen (107)

Der anlægges ikke lys på stier i det åbne land.

Mejlstedvej
Der mangler cykelsti/fortov langs vejen
Begrundelser/kommentarer:
Den vestlige del mangler til trods for der bor en stor del i den vestlige del af byen (10)
Gerne lys på cykelstien (49)
Evt. bare fortov i den ene siden helt til Bakmøllevej (95)
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4, 10, 49, 78, 95,
107

Anlæg af cykelbane/cykelsti fra Helledievej til Bakmøllevej forudsætter vejudvidelse.
Fra Stakladen til Bakmøllevej har vejen ikke en karakter, hvor der etableres fortov.
Der er vejbelysning på Mejlstedvej.

16, 82, 124

Såfremt der skal ske byudvikling syd for Mejlstedvej, og der skal ske en forbedring af byens
centerdannelse, kan det blive aktuelt at der skal ske en yderligere trafiksanering af vejen.

16, 82

Forslaget vurderes nærmere af Trafik & Veje i By- og Landskabsforvaltningen.

82

Forslaget vurderes nærmere af Trafik & Veje i By- og Landskabsforvaltningen.

Bustransporten fungerer generelt godt

4

Taget til efterretning.

Ønske om flere bustider

49, 85, 123

Forslagene videresendes til Sundheds- og Kulturforvaltningen.

4, 14, 34, 49, 78,
82, 84, 85, 95, 123,
136

Forslagene videresendes til Nordjyllands Jernbaner.

115

Taget til efterretning.

Der bør etableres fartdæmpning på vejen
Begrundelser/kommentarer:
Meget trafikeret og lang. Der laves hasarderede overhalinger og fartgrænsen på 50 km/t overholdes ikke (16)
Vejen er bred og indbyder til fart (82)
Der bør etableres bump (124)
Øvrige veje
Der mangler fartdæmpende foranstaltninger på Blomsterbakken og Læhegnet
Begrundelser/kommentarer:
Begge veje er trafikerede og er tilsluttet 12-14 boligveje. Læhegnet adgangsvej til skole og institutioner (16)
Der mangler fartdæmpende foranstaltninger på Mølbjergvej
Kollektiv trafik

Begrundelser/kommentarer:
Strækningen Brønderslev – Vestbjerg – Aalborg (49)
Busserne kører ud og hjem ad samme rute (edderkoppespind). Kan det ændres til et andet system (sommerfugle-system)
(123)
Lufthavnsbus Hals – Vodskov – Vestbjerg (123)
Gerne bybusrute som i Vodskov (124)
Toget burde have et trinbræt i Vestbjerg
Begrundelser/kommentarer:
Placering nord for Bakmøllevej ved motorvejsafkørslen (4)
Der er ikke god adgang med offentlig transport i dag (14)
Bedre muligheder for studerende at bo i byen (136)
Der er for langt til trinbræt
Begrundelser/kommentarer:
Nordjyske Jernbaner overtager driften i Vendsyssel i 2017 – giver dette mulighed for et trinbræt i Vestbjerg (115)
Et trinbræt ved jernbanen vil ligge langt fra der hvor folk bor, hvilket betyder at de hellere vælger bilen (115)
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Umiddelbart vurderes det dog som vanskeligt, at byudvikle Vestbjerg i nærheden af et
eventuelt togstop, hvilket gør at mange i byen vil få langt til togstoppet.

Trafikstøj
Der bør etableres støjdæmpning ved motorvejen

4, 32

Der er i 2011 udarbejdet en lokalplan 5-6-101 for området ved Stråtaget og Tagskægget. Af
denne fremgår at der kan etableres støjafskærmning.

14

Aalborg Kommune er ejer af pendlerpladsen. Behovet for udvidelse af P-pladsen skal
vurderes nærmere af By- og Landskabsforvaltningen. Projektet vil kræve selvstændig
budgetbevilling.

Begrundelser/kommentarer:
Store dele af den vestlige del af Vestbjerg er generet af støj fra motorvejen. Der mangler støjvold ved
Tagskægget/Stråtaget (4)
Motorvejen burde skifte til støjdæmpende belægning (4)

Pendlerplads
Pendler-parkeringspladsen ved motorvejen bør udvides
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