Bemærkning 1

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
15. oktober 2019 10:00
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-118

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 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby
Dato: 15-10-2019 10:00:00
Name: Henrik Wulff
Address: Stigsborg Brygge 34. 3.1
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 30337988
Email: wulff@privat.dk
Emne: Vedr. fremlagte lokalplan 1-2-118 med tilh. kommuneplantillæg 1.049
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Teknisk forvaltning
Jeg er ved intet om byudvikling, og har svært ved at forstå detaljerne i en lokalplan. Jeg ved dog, at når vi i Aalborg
kommune har en bæredygtighedsstrategi, der vil fremme brugen af bæredygtige og cirkulære løsninger i
byggebranchen, med henblik på at kunne inspirere private bygherrer til det samme. Og så vil en ny bydel på
Stigsborg Brygge være det oplagte sted, at vise hvordan man kan udvikle en helt ny cirkulær og bæredygtig bydel.
Specielt med henblik på, at byggeriet på Stigsborg bliver et af Danmarks største kystnære udviklingsprojekter, vil det
være en oplagt mulighed for at kunne gå i front for byggebranchen. Byggeriet er blandt andet finansieret af store
pensionskasser, som har afsat penge til bæredygtighedsprojekter. Der bliver i forvejen undersøgt mulighed for
kombineret cykel/gangbro i samarbejde med Real Dania Fonden, samt ubemandet færgeoverfart.
Kravene til det fremtidige byggeri bør bl.a. omhandle DGNB-certificeringer, cirkulære materialevalg, urban
gardening og lokal afledning af regnvand, som nogle af tingene. Lad Stigsborg Brygge være Aalborgs svar på Aarhus’
’Isbjerget’, og være det første krydstogtskibene skal lægge mærke til. Og som borgere, byplanlæggere og politikere
ser som en etisk smuk perle, der kendetegner Aalborg som en by i udvikling, og som en by der tør tænke langsigtet,
med cirkulær økonomi og bæredygtighed i centrum. Som formår at forvandle 49,4 hektar delvist forurenet areal til
4000 boliger, skole, plejehjem, daginstitutioner, rekreative omåder, samt mindre erhverv, der samtidig overholder
fremtidens krav til byggeri.
Det er mit ønske at lokalplanen mindst opfylder disse krav, og så må Byrådet i Aalborg være visionære nok til at
udmønte det i planlægningen og udviklingen fra industriby til vidensby.
Mvh Henrik Wulff

ID: 1195
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>
21. oktober 2019 10:40
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-118

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 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby
Dato: 21-10-2019 10:40:00
Name: Vejdirektoratet
Address: Niels Bohrs Vej 30
Postnr: 9220
By: Aalborg Ø
Tlf:
Email: pkha@vd.dk
Emne: Bemærkning
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune, BLF, Plan & Udvikling
Se vores bemærkninger i vedhæftede brev.
Venlig hilsen
Pernille Korgaard Hansen
Landinspektør
Plan og myndighed Aalborg
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2040
pkha@vd.dk
vejdirektoratet.dk
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller
virk.dk.

ID: 1196
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att.: Aalborg Kommune, Plan & Udvikling
Fremsendt pr. e-mail til plan.udvikling@aalborg.dk

Dato
Sagsbehandler
Mail
Telefon
Dokument
Side

17. oktober 2019
Pernille Korgaard Hansen
pkha@vd.dk
+45 7244 2040
19/13225-6
1/2

Vejdirektoratets bemærkninger til Aalborg Kommunes forslag til lokalplan 1-2-118 Etape 1,
Stigsborg Havnefront og forslag til kommuneplantillæg 1.049 for Stigsborg Havnefront,
Etape 1
Vejdirektoratet har den 23. september 2019 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Aalborg
Kommunes forslag til Lokalplan 1-2-118 for Etape 1, Stigsborg Havnefront og tilhørende tillæg
1.049 til Kommuneplan for Aalborg Kommune. Planforslagene er i offentlig høring indtil den 19. november 2019.
Lokalplanforslaget muliggør etablering af en ny bydel.
Lokalplanområdet er beliggende i umiddelbar nærhed til E45 Nordjyske Motorvej (statsvej nr. 70
Aarhus – Aalborg og statsvej nr. 77 Nørresundbygrenen). Nordjyske Motorvej og Nørresundbygrenen er statsveje, som Vejdirektoratet er vejmyndighed for, og som følge heraf er lokalplanforslagets
bestemmelser af interesse for Vejdirektoratet.
Indholdet af forslag til Lokalplan 1-2-118 for Etape 1, Stigsborg Havnefront giver ikke Vejdirektoratet – som vejmyndighed for Nordjyske Motorvej/Nørresundbygrenen (statsvej nr. 70
Aarhus – Aalborg og statsvej nr. 77 Nørresundbygrenen) – anledning til at gøre indsigelse.
Bemærkninger
Vejdirektoratet har imidlertid nedenstående bemærkninger til lokalplanforslaget, som det forudsættes, at Aalborg Kommune forholder sig til og om muligt indarbejder i den endelige lokalplan.
Adgangsforhold
Vejdirektoratet har noteret sig, at der planlægges for en forlængelse af kommunevejen Stigsborgvej til fremtidig vejtilslutning til statsvej nr. 77, Nørresundbygrenen.
Vejdirektoratet bemærker hertil, at vi er bekendte med Aalborg Kommunes trafikale analyser for
Stigsborg kvarterets opkobling til det overordnede vejnet og har forståelse for, at det er vanskeligt
at trafikbetjene det nye byområde tilstrækkeligt uden at etablere en ny vejadgang fra Nørresundbygrenen.

Vejdirektoratet

Telefon
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Det vil være en fordel, men kan ikke antages som en forudsætning, at en 3. Limfjordsforbindelse er
etableret inden Limfjordstunnelen belastes yderligere med trafik, som ledes på motorvejen via Nørresundbygrenen tæt på tunnelmundingen.
Vejdirektoratet gør ikke indsigelse mod etableringen af en ny vejtilslutning til Nørresundbygrenen,
men gør opmærksom på, at vejtilslutningen forudsætter Vejdirektoratets godkendelse som vejmyndighed for statsvejen, og Vejdirektoratet forudsætter i øvrigt, at anlægsarbejderne er uden økonomiske konsekvenser for Vejdirektoratet. En godkendelse i henhold til vejloven forudsættes at ske
på grundlag af et detailprojekt, hvor krydsudformningen vil blive analyseret og fastlagt i detaljer.
Vejdirektoratet vurderer, at der i detailprojektet skal indarbejdes mulighed for at regulere tilledningen af trafikken til motorvejen og Limfjordstunnelen på en måde, som ikke skaber væsentlige nye
kapacitetsmæssige begrænsninger for trafikafviklingen på motorvejen i og omkring Limfjordstunnelen.
Støj
Efter planlovens § 15a, stk. 1 må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom
anvendelse, hvis planen indeholder bestemmelser om etablering af afskærmende foranstaltninger
m.v., der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Det er således Aalborg Kommune,
der – som planmyndighed – er ansvarlig for, at der er indarbejdet den nødvendige støjbeskyttelse i
såvel lokalplanforslaget som i de tilladelser, der senere gives på grundlag af lokalplanen. Eventuelle nuværende eller senere krav om støjbeskyttelse i området på såvel kort som langt sigt er derfor Vejdirektoratet som vejmyndighed for statsvejen uvedkommende.
Afsluttende bemærkninger
Såfremt ovennævnte bemærkninger giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede sagsbehandler kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2040 eller på e-mail pkha@vd.dk.
Venlig hilsen

Pernille Korgaard Hansen
Landinspektør

Kopi af dette brev er sendt til orientering til:
• Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. pr. e-mail til planloven@erst.dk.
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Bemærkning 3

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
16. november 2019 20:41
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-118

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 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby
Dato: 16-11-2019 20:41:00
Name: Karin Folmer Winther
Address: Stigsborgvej 1
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 61717781
Email: karin.folmerandersen@gmail.com
Emne: Indsigelse mod lokalplan 1-2-118 og kommuneplantillæg 1.049
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse mod lokalplan 1-2-118 og kommuneplantillæg 1.049 Nærværende indsigelse handler om vejadgangen fra
Engvej til lokalplansområdet.
Der planlægges et vejkryds med lysregulering umiddelbart op ad vores grund mod syd. Vi bor Stigsborgvej 1,
matrikel 4bv Nørresundby markjorder. Dvs., at vores grund vil omkranses af veje på tre sider, hhv. Stigsborgvej,
Engvej og det nye vejkryds, der skal lede ind til den nye Stigsborg Bygade fra Engvej. Som beskrevet nedenfor udgør
det væsentlige risici, herunder støjforurening i et niveau der kan gøre opholdsarealet udendørs ubrugeligt.
Det er væsentligt, at vejadgangen til det planlagte område sker via et planlagt kryds uden for planområdernes
afgrænsning. Krydsets nærmere udformning er ikke offentliggjort.
For at lokalplansforslaget kan realiseres, skal der derfor laves yderligere planlægning uden for
planlægningsområderne, som ikke er offentliggjort inden indsigelsesfristen den 19. november 2019.
Der er i både lokalplansforslaget og i kommuneplanstillægget udarbejdet skitser, der illustrerer det fire-benede
kryds ved Engvej.
Der er ligeledes lavet støjberegninger, dog inden for planlægningsområderne, der illustrerer den støjmæssige
påvirkning af den både øgede kapacitet for Engvej ved udbygning af området, og den planlagte tilslutning til
Borgmestersvinget.
Der er ikke lavet støjmæssig beregning på de omkringliggende boliger ved krydset ved Engvej uden for
planlægningsområderne, men det vurderes, at de udendørs opholdsarealer vil blive støjpåvirkede med op til over 68
db, hvilket er en markant overskridelse af grænseværdierne.
I praksis vil det gøre boligerne uanvendelige, da deres udendørsopholdsareal vil blive elimineret. Desuden vil
støjpåvirkning på facaden også stige betragteligt, og det vurderes, at støj i boligerne med åbne vinduer, ikke ville
kunne overholde grænseværdierne i støj fra veje, 2007.
Der gøres derfor indsigelse mod:
Lokalplan 1-2-118
§1.1: Adgang til de omgivende byområder og en vejstruktur med fordelingsveje med adgang til centralt placerede
parkeringsanlæg og lokalgader.
1

Der ligger ikke planmæssigt grundlag for adgangen til de omgivende byområder (og dermed også adgang til
lokalplansområdet). Dette er særligt i forhold til adgangen ved Engvej, som ligger uden for lokalplans- og
kommuneplansforslagenes afgrænsning.
Det vurderes, at der ikke kan opnås adgang via det planlagte kryds ved Engvej under gældende
kommuneplanramme 1.2.B2.
§8.1 samt kortbilag 4: Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Engvej og Nordre Havnegade, som vist på Kortbilag
4.
Vejadgangen til lokalplansområdet kan ikke ske fra Engvej, da der ikke er planmæssigt grundlag for vejstrækningen.
Kommuneplantillæg 1.049
§13.1 Veje: Arealreservationer til nye veje og vejudvidelser Der er i arealreservationen til nye veje og vejudvidelser
ikke angivet konkret arealreservation til nyt fire-benet kryds ved Engvej og Stigsborg brygge.
Vi ser frem til et godt samarbejde til fælles bedste.
Venlig hilsen
Karin og Mark Folmer Winther og døtrene Sara og Selma Matrikel 4bv Nørresundby markjorder
Stigsborgvej 1
9400 Nørresundby

ID: 1214
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Bemærkning 4

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. november 2019 23:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-118

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 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby
Dato: 18-11-2019 23:15:00
Name: Ane Lyngø
Address: Dronningensgade 45
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 6171 6106
Email: lyngo@hotmail.dk
Emne: Indsigelse, herunder anmodning om lukning af Dronningensgade, Nørresundby.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed indsigelse ift. lokalplan 1-2-118. Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby – herunder anmodning
om lukning af Dronningensgade, Nørresundby på baggrund af en forventet øget trafikbelastning i området. Indgivet
fra en større gruppe af Dronningensgades beboere.
ID: 1215
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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18.11.2019

Indsigelse

Indsigelse ift. lokalplan 1-2-118. Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby –
herunder anmodning om lukning af Dronningensgade, Nørresundby.
Det kommende byudviklingsprojekt Stigsborg Havnefront vil forventeligt medføre en massivt øget
trafikbelastning. Som beboere i området anmoder vi derfor om, at Aalborg kommune vil genbehandle
udfordringen med bilproblematikken igennem Dronningensgade, Nørresundby. Vi ønsker med denne
indsigelse, at Aalborg Kommune tager stilling til trafikbegrænsning i form af, at Dronningensgade ændres til
lukket gade i den ene ende eller halvvejs i gaden ved Dronningens Tværgade.
Som udgangspunkt finder vi projekt Stigsborg Havnefront yderst interessant, og det er vores klare
opfattelse, at projektet vil være berigende for Aalborgs generelle byudvikling og i særdeleshed for
Nørresundby. Men når det så er nævnt, så hersker der stor bekymring blandt beboerne i Dronningensgade,
som vil komme til at støde op til Stigsborg Havnefront. Vi frygter, at Dronningensgade vil være et aktiv i
afviklingen af trafikken til og fra den nye bydel i kraft af sin udformning og placering.

Forhold
Byudvikling er en vigtig og nødvendig del af byen, men bør ikke udøves på bekostning af miljøet i de
eksisterende og gamle kvarterer omkring Stigsborg. Byudviklingen bør netop arbejde for at bydele bindes
rigtigt sammen med respekt for de forskelligartede kvarterer og byliv.
Dronningensgade er 9,5 meter bred. Der er derfor plads til, at køretøjer kan køre igennem, selvom der er
parkeret biler i begge sider af gaden. Vi oplever allerede nu en øget mængde trafik igennem gaden; både
tung trafik og hurtigt kørende trafik. Vi frygter, at trafikmængden kun vil tiltage, når projekt Stigsborg
Havnefront er realiseret.
De øvrige veje i området mellem Østergade og Engvej har enten hastighedsbegrænsende foranstaltninger,
eller også er de blevet ændret til blind vej med en af vej-enderne lukket. Dronningensgade er derfor den
eneste større gennemfartsvej, selvom den er en beboelsesgade nøjagtigt ligesom de øvrige gader parallel
med Dronningensgade i dette byens gamle ”arbejderkvarter”.
Hvis muligheden for gennemkørsel bevares, frygter vi, at gadens gamle villaer, flere fra helt tilbage til
1920erne, vil pådrage sig skader/revner ved rystelser fra den øgede og tunge trafik.
Dronningensgade er en beboelsesgade med villaer og mange børnefamilier. Desværre finder beboerne det
særdeles utrygt at lade sine børn passere gaden alene. Som beboer i gaden oplever vi jævnligt biler og
motorcykler, der ikke overholder fartgrænsen. Beboerne har flere gange bragt hurtigt kørende trafikanter
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Indsigelse ift. lokalplan 1-2-118. Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby – herunder anmodning om lukning af Dronningensgade,
Nørresundby.

til standsning og oplyst dem om den fare, de udgør ved deres kørsel. Det er derfor nødvendigt at få et øget
fokus på sikkerheden af gadens mange børn.
På en illustrativ situationsplan i projekt Stigsborg Havnefront er Dronningensgade, som den eneste
tilstødende gade, påført grønne former, der nok skal illustrere træer i gadens forløb. Ydermere er der
nævnt i projektet, at der skal udføres cykeltrafik i gaden. Det er således vores indtryk, at man vil fremme
den lette samt gående trafik i Dronningensgade. Denne anmodning om lukning for gennemkørende biltrafik
i Dronningensgade ligger derfor i naturlig forlængelse af de eksisterende planer for området.

Aalborg Kommune har ad flere omgange tilkendegivet, at de er indstillet på enten at lukke gaden eller
udføre hastighedsbegrænsende foranstaltninger. Nedenfor opridses den dialog, der tidligere har været
mellem Aalborg Kommune og beboerne i Dronningensgade:
Første henvendelse til beboerne d. 12. marts 1992:
Aalborg Kommune forespurgte, om beboerne var interesserede i, at der blev udført anlæg til dæmpning af
hastigheden i gaden, i forbindelse med at kommunen skulle sanere kloakanlægget i Dronningensgade.
Kommunen ønskede at anlægge max. 8 stk. 4 meter brede cirkelbump, 10 cm. høje med tilhørende
skiltning, såfremt beboerne ville afholde udgifterne hermed. Henvendelsen vidner om, at Aalborg
Kommune anerkendte behovet for hastighedsbegrænsning i gaden. (Se vedhæftede bilag l)
Anden henvendelse til beboerne d. 23. sept. 1992:
Aalborg Kommune orienterede om, at gaden ville blive lukket mod Engvej. Dette ville blive iværksat i
forbindelse med retablering af gaden efter kloakarbejdet, der skulle starte i uge 40. Henvendelsen vidner
om, at Aalborg Kommune anerkendte behovet for lukning af gaden. (Se vedhæftede bilag ll)
Tredje henvendelse til beboerne d. 29. sept. 1992:
Aalborg Kommune orienterede om, at gaden alligevel ikke ville blive lukket, fordi der var kommet
indsigelser fra de omkringboende i kvarteret. Beboere i gaden husker, at indsigelserne var fra den
daværende købmandsbutik, der dengang lå på hjørnet af Dronningensgade og Dronningens Tværgade.
Denne butiks lokaler er i dag ombygget til lejligheder. (Se vedhæftede bilag lll)
Fjerde dialog med beboerne dec. 2014:
Beboerne henvendte sig til By- og Landskabsforvaltningen, fordi de oplevede en stigende mængde hurtigt
kørende samt gennemkørende tung trafik, hvilket skabte utryghed i en gade med mange mindre børn, som
færdedes og legede udenfor. Beboerne udtrykte ønske om hastighedsbegrænsning til 30-40 km i gaden.
Dette ønske afslog Aalborg Kommune med afsæt i politiets uheldsregistreringer samt en trafiktælling fra
2012 (som gadens beboere selv havde bedt om). Over fem år havde der kun været to politiregistrerede
uheld. (Se vedhæftede bilag lV)
Femte henvendelse:
Beboerne henvendte sig endnu engang, da de fortsat oplevede tung og øget gennemkørende trafik. Denne
henvendelse blev efterfølgende anerkendt, og der blev sat skilte op, der forbyder gennemkørende

2
Indsigelse ift. lokalplan 1-2-118. Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby – herunder anmodning om lukning af Dronningensgade,
Nørresundby.

lastbilkørsel i begge retninger. Vi kan dog konstatere, at dette ikke efterleves. Måske fordi vejen fremstår
uændret og har en bredde, der lægger op til gennemkørsel.

Ønske
I den del af Dronningensgade, der kommer til at støde op til projekt Stigsborg Havnefront, bor der mange
børn. Hovedparten er enten skolesøgende i de mindste klasser eller bliver skolesøgende inden for få år. Der
er således mange nye og usikre trafikanter, der benytter denne del af Dronningensgade som skolevej. Disse
børn leger også i haver og indkørsler op til Dronningensgade, og det er efter vores opfattelse kun et
spørgsmål om tid, før der sker en alvorlig ulykke. Det er særligt bekymrende for beboerne.
Der er med projekt Stigsborg Havnefront lagt op til en massiv forøgelse af trafikken i området. Det kan ikke
udelukkes, at denne trafik vil komme til at gøre brug af områdets bredeste gennemfartsvej,
Dronningensgade. På denne baggrund ønsker vi med denne indsigelse, at Aalborg Kommune tager stilling til
trafikbegrænsning i form af, at Dronningensgade ændres til lukket gade i den ene ende eller halvvejs i
gaden ved Dronningens Tværgade.
Venlig hilsen Ane Lyngø / på vegne af Dronningensgades beboere:
Helle Torp, Dronningensgade 49
Michael Torp, Dronningensgade 49
Camilla Carus, Dronningensgade 47
Christian Carus, Dronningensgade 47
Morten Lyngø, Dronningensgade 45
Ane Oddershede Lyngø, Dronningensgade 45
Birthe Jensen, Dronningensgade 43
Jørn Jensen, Dronningensgade 43
Karsten Ekmann, Dronningensgade 41
Jesper Thomasen, Dronningensgade 39
Jakob Løvschall, Dronningensgade 37
Jennifer Løvschall, Dronningensgade 37
Anne-Sofie Vilhelmsen, Dronningensgade 35
Jørgen Vilhelmsen, Dronningensgade 35
Ann Britt Miller, Dronningensgade 33
Claus Klaus Rimpler, Dronningensgade 33
Torben Spangenberg, Dronningensgade 31
Lotte Roed, Dronningensgade 31
Jan Anton Munch Sørensen, Dronningensgade 29
Grethe Sørensen, Dronningensgade 29
Rasmus Brask Lauritsen, Dronningensgade 27
Kim Buur Thorsen, Dronningensgade 38
Lise Merete Buur, Dronningensgade 38
Rie Sander Bech, Dronningensgade 40
Michael Bech, Dronningensgade 40
Christian Freddy Kaasgaard Falk, Dronningensgade 42
Louise Kaasgaard Falk, Dronningensgade 42
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Charlotte Bundgaard Hevang, Dronningensgade 44
Lasse Bundgaard Hansen, Dronningensgade 44
Mathias Jeffers Toftdal, Dronningensgade 46
Rikke Ebsen Toftdal, Dronningensgade 46
Rasmus Rønberg, Dronningensgade 48
Katja Chan-Mee Lundvig Frederiksen, Dronningensgade 48
Jes Søgaard, Dronningensgade 50
Bettina Søgaard, Dronningensgade 50

Afsender: Ane Lyngø
lyngo@hotmail.dk
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Bilag l:
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Bemærkning 5

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
19. november 2019 22:50
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-118

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 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby
Dato: 19-11-2019 22:50:00
Name: Morten Lyngø
Address: Dronningensgade 45
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 42365232
Email: ml@aliga.dk
Emne: Indsigelse ift. lokalplan Stigsborg Havnefront.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der anmodes om, at der indarbejdes sport- og idrætsfaciliteter i det nye lokalplansprojekt, for at de mange nye
skolebørn samt områdets beboere generelt kan have gavn heraf.
ID: 1216
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Indsigelse

19.11.2019

Indsigelse ift. lokalplan 1-2-118. Etape 1, Stigsborg Havnefront,
Nørresundby Midtby.
Hvorfor udlægges der ikke areal til idræts- og sportsfaciliteter?
Et yderst flot og arkitektonisk greb der foreslås med dette lokalplansforslag. Dog undres det, at der kan
lokalplanlægges et så stort projekt, uden at der etableres idræts- og sportsfaciliteter i forbindelse hermed.

På den baggrund gøres der hermed opmærksom på, at et bydelsudviklingsprojekt i denne størrelse med en
stor folkeskole, op til hhv. 3500 boliger samt 8-9000 beboere, bør udløse hal- og idrætsfaciliteter. Ikke kun
til brug for elever fra områdets kommende folkeskole, men i særdeleshed også for områdets mange nye
beboere.
Umiddelbart virker det ikke fremsynet, hvis man forestiller sig, at elever fra den kommende byskole skal
følge samme proces som på den gamle Skansevejens Skole, netop at elever er på gåben op til
Lerumbakkens Idrætscenter flere gange ugentligt, for at have deres idrætstimer. Samt undervejs at skulle
krydse større trafikerede veje.
Samtidigt mener vi at kunne konstatere, at byens eksisterende hal- og idrætsfaciliteter ikke har ledig
kapacitet. Vi mener derfor, at projekt Stigsborg Havnefront bør udlægges med de nødvendige hal- og
idrætsfaciliteter som områdets omfang/størrelse udløser.
I disse bæredygtige tider hvor alt skal være med fokus på samskabelse, bør man, når muligheden nu er der,
etablere Nørresundbys nye samlingspunkt. Et Samlingspunkt i forbindelse med Børnenes Univers Skolen,
som vil være med til at skabe sammenhængskraft i byen på tværs af døgnet 24/7 – samt naturligt opfordre
områdets/skolens børn til at dyrke idræt, idet faciliteterne ligger i forbindelse med deres nye skole.

Med venlig hilsen
Morten Lyngø
Dronningensgade 45.
ml@aliga.dk

