Bemærkning 1

Fra: Karl Erik Hansen <kehansen9230@gmail.com>
Sendt: 21. januar 2019 16:44
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Erhvervsområde nord Svenstrup
Hej Lise
Hermed et forslag af de svære, men jeg håber for vores by at det bliver taget seriøst.
--

Med venlig hilsen
Karl Erik Hansen
Hobrovej 778 b, 9230 Svenstrup
Tlf. 9838 0409 - 7175 6001
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Byplanlægger Lise Overby Nørgaard
By- og Landskabsforvaltningen
Aalborg Kommune

Lokalplan 02-030 Erhvervsområde, Svenstrup Nord
Lokalplanen for dette område er vedtaget i 1990 – altså for 30 år siden. Svenstrup og omliggende har
ændret sig gevaldigt siden!
Jeg foreslår at arealet udlægges til boligområde fordi:
-

Arealet skråner mod syd og vil give nogle flotte beliggenheder
Naturmæssigt vil det passe perfekt ind i den bagvedliggende skovrejsning og udsigten ud over
Østerådalen.
Det er mere attraktivt at bygge her end på de påtænkte arealer syd for Runesvinget – gem dem!
Trafik- og handelsmæssig er beliggenheden fin både i fht. Skalborg og Svenstrup perfekt
Støvring udbyder store arealer til boligbyggeri, men de har ingen arealer med en attraktion som
her. – så tag konkurrencen op.
Erhversgrundene i Svenstrup Syd har indtil nu været nærmest usælgelige, så der er rigelig med
erhvervsarealer foreløbig.

Der sikkert mange argumenter og vedtagelser til hinder for mit forslag, men jeg beder alligevel om at det vil
blive taget seriøst og inddraget i byplanlægningen som rækker mange år frem i tiden.
Er opmærksom på arealet pt er sat salg – STOP DET!
Med venlig hilsen
Karl Erik Hansen
Hobrovej 778 b, 9230 Svenstrup
Den 21. januar 2019

Bemærkning 2

From:
Sent:
To:
Subject:

Mikael Krabbe
28. januar 2019 13:03
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Svenstrup byudviklingsplan

Hej by og landskabsforvaltning.
Forsalg til forandre i Svenstrup:
1) Som småbørnsforældre i Svenstrup boende i den nordlige ende af Svenstrup, savner vi bedre fodgænger
og cykel overgang mellem svenstrup skole(centrum) og skipper clements vej. Vejen er voldsom trafikeret af
tung trafik til og fra Arla.
Der kunne med fordel tænkes en løsning ind ved stien mellem Ørnevej og Fabriksvej som går til urfuglevej.
Der risikeres at bydelen mod nord ikke har sammenhæng med resten af byen.
2) krydset ved Marathonvej og Hobrovej er meget trafikeret og nærmest umuligt at krydse som fodgænger,
hvilket er en nødvendighed for at komme med bussen. Dette er især vanskeligt for børnehaven Olympia og
må ses i større sammenhæng med nye boligområder også, som tiltrækker børnefamilier.
Med venlig hilsen
Mikael Krabbe
Projektmedarbejder og friluftsvejleder
Tlf: 93 52 09 12
Mkr-skole@aalborg.dk
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Bemærkning 3

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Lise Overby Nørgård
30. januar 2019 09:12
Pernille Østergaard Lund
VS: Henrik Winther Jensen - Forslag til Fordebat - Byudviklingsplan Svenstrup
2 forslag til Aalborg Kommune med trafikregulering.jpeg

Fra: no-reply@aalborg.dk <no-reply@aalborg.dk>
Sendt: 29. januar 2019 22:11
Til: AALBORG_EKSTERN <mbx1aak2@aalborg.dk>
Emne: Henrik Winther Jensen - Forslag til Fordebat - Byudviklingsplan Svenstrup

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Henrik Winther Jensen
Adresse: Ringduevej 2 B
E-mail: henrikwj60@gmail.com
Emne: Forslag til Fordebat - Byudviklingsplan Svenstrup
Meddelelse:
Att. : Lise Overby Nørgård
Hej jeg har lige 2 forslag til Byudviklingsplan Svenstrup, Forslag 1 : udvidelse af Lyskryds Skipper Clements Vej /
Hobrovej pga. meget trafik af store Lastbiler fra ARLA . Forslag 2 : Nyt Lyskryds Svenstrup Skolevej / Hobrovej ved
Fakta , jeg så i dag d. 29 Jan. hvor jeg kom kørende mod nord i Svenstrup en ung Mor med 1 barn på ca. 3 år og en i
Barnevogn som skulle over Hobrovej fra Tankstationen mod Fakta det var nærmest umuligt ved 16 tiden, når min
kone og jeg skal eks. med Bussen ind til Aalborg skal vi også over Hobrovej det kan ofte være svært med den meget
tættet trafik som kører igennem byen, samtidig vil dem som skal ud fra Tankstationen få lettere til at komme ud på
Hobrovej, den rigtige løsning ligger nok et stykke ude i fremtiden med til/frakørsel til motorvej ved City Syd , derfor
vil et lyskryds her give større fremkommelighed i det daglige , og samtidig give større tryghed for os lokale som bor i
Svenstrup og omegn .
Mvh. Henrik Winther Jensen Ringduevej 2B 9230 Svenstrup
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Kontakt kommunen
Telefon: 25249999
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Bemærkning 4

From:
Sent:
To:
Subject:

Lise Overby Nørgård
4. februar 2019 10:27
Pernille Østergaard Lund
VS: Byudviklingsplan Svenstrup.

Fra: Albert Holkenberg <albert@holkenberg.dk>
Sendt: 31. januar 2019 14:20
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Byudviklingsplan Svenstrup.

Lise Overby.
Jeg har med interesse læst udviklingsplanen for Svenstrup.
Bor selv på TriatlonvejDet er en god plan, der er få ting man bør vurdere.
Centrum ved brugsen det forstår jeg, men er det centrum i byen?
Gode transport forbindelser ok men,
Nå man kører på vejen fra city syd ( IKEA ) til Svenstrup
så kan vejen under ingen omstændigheder sammenlignes med vejene til alle de andre by samfund i
Aalborg kommune
Det er nok ikke udvikling Svenstrup og dog.
En bemærkning herom burde være med i planen.
Mvh
Albert
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Bemærkning 5

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

Kristoffer Jørgensen <kj@frandsen-sondergaard.dk>
4. februar 2019 22:34
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kristoffer Jørgensen
Byudviklingsplan for Svenstrup, kommuneplantillæg 6.023 (Lise Overby Nørgaard)
Figur 1. Genebuffer erhvervsby nord.jpg

Til Aalborg Kommune
Byudvikling, By- og Landskabsforvaltningen
Att. Lise Overby Nørgaard
Vi har læst forslaget til byudviklingsplan for Svenstrup, kommuneplantillæg 6.023 og ønsker at give vores besyv med
i fordebatten.
Vi bor i byens nordlige del og vores kommentarer knytter sig til det område.
Først og fremmest ønsker vi, at der allerede nu etableres en genebuffer mellem Erhversby Nord og eksisterende
boliger samt de muligvis kommende boliger. Al erfaring viser, at erhverv (uanset om det er let erhverv) skaber
problemer i form af blandt andet støj tæt på boliger og især som her, hvor boligerne er et parcelhuskvarter, hvor
beboerne typisk sætter stor pris på roen og anvendelsen af haven. På den vedhæftede figur 1, har vi angivet med
grøn, hvor vi mener der med fordel allerede nu planmæssigt bør etableres en nord-sydgående genebuffer med
beplantning. Den nord-sydgående genebuffer til erhvervsområdet er det vigtigste i denne skrivelse og det vi gerne
vil understrege som den vigtigste tilføjelse til materialet fra fordebatten.
Ved yderligere at medtage en øst-vestgående bånd langs den nuværende grusvej (ligeledes vist med grøn på
vedhæftede figur 1) skabes desuden en super god rekreativ sammenhæng til grusgraven. Stien markeret med gul vil
kunne videreføres gennem de grønne områder (genebufferen) og vil byde på en flot rekreativ gå og cykeltur frem til
og i grusgraven og hele vejen til Frejlev og Drastrup. Der er allerede en eksisterende sti, der kan forlænges.
Det grønne bånd og genebufferen vil måske også kunne bruges til nedsivning og forsinkelse af overfladevand fra
boligområdet lige vest for den tidligere grusgrav. Det vil give nogle søer i det grønne bånd.
Angående boliger i den nordlige del af byen omkring grusgraven. Vi finder det ærgerligt, hvis ikke muligheden for at
rykke naturen tættere på den eksisterende del af byen udnyttes i stedet for at udvide byen mod naturen i den
tidligere grusgrav.
Vi gør opmærksom på, at placeringen af boliger i område med særlige drikkevandsinteresser udgør en risiko. Al
erfaring viser store problemer med at sikre rent grundvand under byområder.
Området, der i oplægget til fordebat er udlagt til boliger ligger i såvel Område med Særlige Drikkevandsinteresser,
nitratfølsomt område indenfor indvindingsområder jf. MST og indgår i kommunens indsatsplan for
drikkevandsbeskyttelse for Aalborg Sydvest (OSD 1432).
Boligområdet kommer desuden tæt på de eksisterende indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO). Ved øget bosætning i Svenstrup bliver der øget behov for drikkevand og det vil også påvirke enten behovet
for at lave nye boringer i OSD eller for at pumpe hårdere på de eksisterende boringer. Førstnævnte etablering af nye
boringer bliver svær, hvis arealet er plastret til med boliger og dermed forureningsrisiko i et kommende
grundvandsdannende opland. Yderligere oppumpning fra de eksisterende boringer vil udvide det
grundvanddannende opland og dermed risikoen for, at forurening fra de nye boliger vil nedsive til drikkevandet i det
nu større grundvandsdannende opland. Ligeledes vil nedsivning af overfladevand være problematisk i områder med
drikkevandsinteresser.
Aalborg Kommunes egen Administrativ forskrift nr. 32 foreskriver følgende hovedprincipper:
1

at der som udgangspunkt ikke sker byudvikling inden for OSD-områder og indvindingsoplande
at der ikke byudvikles i områder, hvor det vurderes, at grundvandsressourcen skal bruges til indvinding af drikkevand
i fremtiden, og hvor der er en risiko for forurening af grundvandsressourcen.
Samlet finder vi derfor, at det vil være bedre at placere byggeri et andet sted og i stedet udvide
grundvandsbeskyttelsen syd og øst for den tidligere grusgrav ved at udlægge landbrugsjorden til natur for at have
grundvand at trække på til øvrige byudviklingsområder.

Med venlig hilsen

Kristoffer Jørgensen
Partner, EL-ingeniør

Direkte: +45 96 31 50 37
Mobil: +45 41 69 91 02
E-mail: kj@frandsen-sondergaard.dk
www.frandsen-sondergaard.dk

Nylandsvej 15
9000 Aalborg
Tlf. 98 12 30 44

2

Bemærkning 6.1

Bemærkning 6.2

From:
Sent:
To:
Subject:

Allen Berthelsen <alleneric@live.dk>
4. februar 2019 17:52
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Svenstup Forbedringer / forslag som ikke er nævnt i ideforslag fra forrige
borgermøde

Hej
Jeg undrer mig over at der er undladt nogle af de beboer 7 borger forslag som blev givet til jer ved det
borgermøde der var på Højvangsskolen sidste år hvordan an et være det ikke er nævnt ??
jg var selv tilstæde og kom med nogle forslag som er undladt i jeres debat oplæg.
Det var vi er mange der ønsker et helleanlæg på Hobrovej Det er stærkt nødvendigt for dels at komme over
til busstop og del for at komem over til Fakta butikke nog desuden for at man kan benytte den dejlig gå /
cykel sti som kommunen selv har anlagt under jernbanen lige der det er meget benyttet sti så gør noget ved
et der er meget nemt at lave der er pds nok at få det lavet inden der skal ske grimme ulykker ,
Desuden har jeg oplevet at er er for kort tid til at man kan krydse Hobrovej især i det ene fodgængerfelt da
der ikke er en hele midt på / halvejs det er der nemlig ved det andet ,lyt dog til os der bor og benytter det
venlig hilsen Allen Berthelsen
Hobrovej 772
Svenstrup
der hvor østerå går under Hobrovej
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Bemærkning 7

Fra: Anette Høgedahl <anettekjeldsen@gmail.com>
Sendt: 8. februar 2019 08:25
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Byudviklingsplan Svenstrup
Kære Lise Overby
Tak for det gode initiativ med åbent kontor på Svenstrup Bibliotek i går.
Da der var mange, som var interesserede i debatten på biblioteket, sender jeg lidt yderligere bemærkninger pr mail.
Fortorv langs Langdyssen
Et virkelig stort ønske ift. trafiksikkerhed er et fortorv/sti langs Langdyssen. Vi bor på Vestermøllevej med udsigt
over søen på den anden side af Langdyssen. Vi kan derfor heller ikke undgå at lægge mærke til de mange forældre
med barnevogne og hundeluftere der går langs Langdyssen. Hver onsdag, når der er babysalmesang i kirken,
kommer mødre trillende med barnevogne på en vej, hvor de fleste lokale ved, at fartgrænsen desværre sjældent
bliver overholdt. Og til jul går børnehavebørnene den samme vej til julearrangementer. Og det er ikke engang
sådan, at man bare kan gå en anden vej. Der er simpelthen ingen fortorve hen til kirken, som er markeret som et
centralt mødested/byfunktion i debatoplægget.
Trampesti igennem naturområde mellem Skipper Clements Vej og Svenstrup Skolevej
I spørger i debatoplægget, om de rekreative muligheder her udnyttes. Mit bud vil være, at byens borgere ville have
langt bedre muligheder for at udnytte området, hvis det blev holdt. I foråret er det et fantastisk sted at gå tur. Men
hen på sommeren er det groet så meget til, at det nærmest er ufremkommeligt. Brændenæller og andre planter
som gror ved siden af og under de udlagte brædder falder ind over stien, så det kun er de allermest hårdføre
spejdere, der finder på at gå tur i området hen på sommeren. Derudover er de udlagte brædder meget glatte i
fugtigt vejr. Så der er desværre ikke ret mange dage, hvor det muligt/forsvarligt at gå på stien. Men hvis den blev
holdt, ville vi helt sikkert bruge den næsten dagligt. Og specielt, hvis den blev ændret en smule, så det var muligt at
komme igennem med barnevogne - hvilket i øvrigt også gøre stien fremkommelig for kørestolsbrugere.

Udnyttelse af station og let adgang til motorvej
En af årsagerne til, at vi valgte at bosætte os i Svenstrup var - udover adgangen til natur og rekreative områder - var
den lette adgang til motorvej og tog. Det gjorde, at vi som pendlere med job i hhv. Aarhus og Frederikshavn kunne få
logistikken til at gå op med et hjem i Svenstrup.
De bedste hilsner fra Anette Høgedahl

1

Bemærkning 8

From:
Sent:
To:
Subject:

John Hartvig Larsen <bakkehuset117@gmail.com>
9. februar 2019 10:24
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Fwd: Godthåb - debatoplæg om byudvikling

Att.:
Lise Overby Nørgaard
99312059
Som opfølgning på vores tidlige e-mail nedenfor fra 28. februar 2017 og møde på Svenstrup Bibliotek 8.
februar 2019, så har vi følgende bemærkninger.
Vi vil gerne sikre os, at vores stærke bekymringer i e-mail nedenfor af 28. februar 2017 bliver taget i
betragtning.
Ligeledes vil vi gerne sikre os, at vi bliver hørt og kan sikre vores rettigheder i forbindelse med eventuelle
storentreprenørers udnyttelse af arealer omkring os.
Vi er dybt bekymrede over, hvordan Kommunens planer kan komme til at påvirke vores livskvalitet og
økonomiske situation. Vores ejendom står overfor en kolossal værdiforringelse i tilfælde af, at
storentreprenører får tilladelse til at bygge øko-landsbyer eller lignende tæt op af vores ejendom.
- hvilke rettigheder har vi, og hvordan beskytter vi os selv mod storentreprenører, som jo vil maksimere
udnyttelsen og deres profit på vores bekostning?
- har vi muligheder for at købe noget areal tæt på vores ejendom, så vi kan afbøde generne?
- hvordan sikres vi, at vi er orienteret om eventuelle nye tiltag eller entreprenørplaner, således at vi kan gøre
indsigelser m.v..
- er det normalt, at vi som borgere skal engagere advokat til at beskytte os selv mod storentreprenører og
Kommunens optimering af deres profit.
Hvis der er mulighed for separate møder herom med forvaltningen, ser vi frem til dette.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Karina Storm Nielsen & John Hartvig Larsen
Runesvinget 117
9230 Svenstrup
Mobile: +45 22 22 08 69
E-mail: Bakkehuset117@gmail.com
Start på videresendt besked:
Fra: John Hartvig Larsen <bakkehuset117@gmail.com>
Dato: 28. februar 2017 kl. 22.40.18 CET
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Til: plan.udvikling@aalborg.dk
Emne: Godthåb - debatoplæg om byudvikling
Att:
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Vi deltog i det udmærkede borgermøde 8. februar i Godthåb forsamlingshus og har set på
Aalborg Kommunes debatoplæg om byudvikling. Vi bor selv på Runesvinget 117, på
bakketoppen syd for Guldbækvej/Runesvinget i en ældre (1926) nyrenoveret landejendom
med stråtag. Der kom på borgermødet mange gode ideer og forslag om tiltag i byen, ligesom
Samrådet har fokus på forbedringer m.v.. Vi har ikke yderligere at tilføje hertil.
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi er meget bekymrede efter at have studeret
debatoplægget, specielt efter at have læst den sidste side i oplægget om
fremtidsperspektiverne. Der er på denne side markeret en stor rød cirkel rundt om vores
ejendom, og man stiller spørgsmålet, om der skal bygges syd for Runesvinget.
Personlige bekymringer og spørgsmål:
Påtænker kommunen eventuelt at foretage ekspropriation af vores ejendom?
Hvilke rettigheder har vi i denne forbindelse, og hvornår kan vi forvente at få afklaring om
denne enorme usikkerhed?
Hvis Kommunen ikke foretager ekspropriation, hvad kan vi så forvente med hensyn til
tæthed omkring eventuel bebyggelse?
Hvilken betydning har det for vores ejendom med hensyn til eventuelle krav om fjernvarme
eller kloakanlæggelse?
En eventuel tæt bebyggelse op af vores ejendom vil forårsage en kraftig værdiforringelse af
vores ejendom, hvilket kan have alvorlige konsekvenser.
Vi mener, at der behov for, at vi og vores naboer får yderligere information snarest, da
bekymringerne er store, når man ved, at der er en tegnet en officiel cirkel rundt om ens
ejendom og liv.

Generelle bemærkninger:
Trafikalt virker det ikke optimalt at belaste Guldbækvej/Runesvinget med yderligere trafik
ved at bygge Syd for Runesvinget, trafikken er allerede tæt ved de forskellige udkørsler fra
Godthåb samt på Langdyssen. Eventuelt kunne man tænke på at udbygge Skipper Clements
vej, trafikstrukturen vil ellers blive et problem.
Guldbækvejen/Runesvinget har altid været en naturlig skillelinje mellem byen og naturen, og
det virker umiddelbart forkert at ødelægge naturen, bakkelandskabet og dyrelivet med
parcelsbyggeri eller lignende.
Der findes adskillige gravhøje i området syd for Runesvinget, og det kan umuligt være godt
for grundvand/drikkevand at belaste arealet med parcelhuse.
2

Er byen ikke allerede ved at nå et punkt, hvor man bør tænke på ikke at ødelægge landsbyen
og byens sjæl, byen er tæt på at nå sin naturlige størrelse.
Igen tak for et godt initiativ omkring borgermødet i forsamlingshuset.
Med venlig hilsen
Karina Storm Nielsen & John Hartvig Larsen
Runesvinget 117, Godthåb
9230 Svenstrup
Mobil 20212264 / 22220869
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From:
Sent:
To:
Subject:

John Hartvig Larsen <bakkehuset117@gmail.com>
19. februar 2019 13:14
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Re: SV: Godthåb - debatoplæg om byudvikling

Tak for det, Pernille
En yderligere bekymring, som vi gerne vil gøre opmærksom på er, at vores ejendom er med stråtag.
Vi kender ikke til reglerne på området, men er bekymret i forhold til bebyggelse i nærheden af vores ejendom
grundet øget brandfare. Ligeledes risiko i forbindelse med fyrværkeri i December og Januar.
Med venlig hilsen
John Hartvig Larsen
Runesvinget 117
9230 Svenstrup
Mobile: +45 22 22 08 69
E-mail: Bakkehuset117@gmail.com
Den 15. feb. 2019 kl. 12.50 skrev Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>:
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Bemærkning 9

From:
Sent:
To:
Subject:

Jesper Christensen <jeschr_no_1@outlook.com>
10. februar 2019 14:20
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Svenstrup - Runesvinget og Langdyssen

Hej Lise,
Spændende tanker omkring byudviklingen for Svenstrup.
Noget kommunen dog allerede nu meget gerne må tage med i dens overvejelser er kvaliteten af vejene Runesvinget
og Langdyssen.
For os der bor i området og benytter vejene, er de begge allerede i dag mindre dødsfælder.
De har begge hverken fortov eller cykelsti, samtidigt med at de benyttes en del af både cyklister og gående.
Det giver tit farlige situationer, når biler skal bremse ned og trække over i modsatte vognbane for at overhale en
cyklist/gående.
Derudover så har Runesvinget (mellem Langdyssen og Hobrovej) ingen busholdeplads, hvorved at bussen stopper
næsten ude midt i vognbanen.
Runesvinget kunne også godt bruge nogle svingbaner f.eks. til Gammel Viborgvej og Bopladsen (god ide med
rundkørsel til Langdyssen).
Jeg kan ses i byudviklingsmaterialet, at nogle af forholdene ved disse primære veje er inddraget.
Men udfordringen med de to veje rækker ud over byudviklingen, og allerede i dag har vi her udfordringer med
trafikafviklingen.
Jeg håber, at I vil tage et kig på forbedringen af trafikafviklingen på de to veje – både for gående, cyklende og
kørende.
Venlig hilsen,
Jesper
Midgården 50
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Bemærkning 10

From:
Sent:
To:
Subject:

po@12post.dk
11. februar 2019 10:43
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Lokal plan i Svenstrup vedr 3 etager

Tak for behagelig snak
Jeg har følgende kommentarer
Jeg vil godt acceptere at der på modsatte side af min bygning på godthåbsvej 3 opføres i 3 etager under
forudsætning at lokalplanen kommer til at gælde begge sider af godthåbsvej både lige og ulige numre
Jeg vil ikke stå med en gammel bygning og så der på modsatte side bliver opført 3 etager, så vil jeg også have
muligheden for 3 etager på min matrikel

Med venlig hilsen
Peter Odgaard
Godthaabsvej 3
9230 Svenstrup J
Mob +45 2077 3148
Mail po@12post.dk
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Bemærkning 11

From:
Sent:
To:
Subject:

Anne Marshall <annemarshall_9@hotmail.com>
11. februar 2019 21:01
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Vedr byudvikling i 9230 Svenstrup.

Hej
Byudvikling er uundgåeligt, og vi er helt klart for at der skal fornyelse til, for at tiltrække borgere og erhverv til vores
by. Men med byudvikling, mener vi også i er nødt til at kigge på infrastrukturen. Her tænker vi især på de øgede
trafikale problemer, der vil opstå, hvis der bliver udbygget i den nordlige ende af byen. Vi bor selv i den del af byen,
og har daglige problemer med trafikken på Hobrovej. Problemet ligger i, når vi kommer fra Marathonvej og skal ud
på Hobrovej. Det er rigtig svært, og endnu værre så længe Aalborg Storcenter har åben. Den konstante trafik
gennem byen af trafikanter der kommer syd fra og skal til Storcentret, gør det svært for billister, der skal fra
Marathonvej ud på Hobrovej, men også for beboere og institutioner, der skal krydse Hobrovej for at tage med
bussen mod Aalborg.
Jeg har børn i børnehaven Olympia og sidder også i forældrebestyrelsen i institutionen. Vi diskuterer jævnligt
problemet, når børnene skal på tur mod Aalborg, hvordan de små poder skal krydse den trafikerede Hobrovej,
hvordan pædagogerne er tvunget til at agere skolepatrulje, og sætte liv og lemmer på spil, for at få alle børnene
over vejen. Dette problem vil kun blive større, hvis der skal bygges for enden af Marathonvej. Jeg mener I er nødt til
at kigge på en løsning i form af trafiksignal eller rundkørsel i krydset Marathonvej og Hobrovej.
Jeg kan se at der kommer to nye lysreguleringer i den sydlige del af Svenstrup, hvilket er godt grundet erhverv, men
det kan så undre mig, at erhverv i den nordlige ende ikke bliver tilgodeset, når der er tale om byudvikling.
https://ugeavisensvenstrup.dk/nyheder/to-nye-lysreguleringer-i-svenstrup-syd/2abae6e0-62bd-4c5a-aee13a44a82a1aa9
Med hensyn til byskiltet, så er det måske for tæt på city syd, jeg vil mene lige ved rundkørslen ved Tulip er langt nok
ude, i forhold til eksisterende placering. Ellers er det jo lige før vi kommer til at høre under 9200 Aalborg SV i stedet
for?
Udstykningen i den nordlige ende, ved Marathonvej/Tennisvej er vi imod, da det ligger op til nogle gode
naturområder, og der er en naturlig sti op til grusgraven, hvor mange har glæde ved at bevæge sig. Skulle det ende i
en udstykning, så håber jeg, at stien vil blive bevaret, da det ellers bliver vanskeligt at komme i den gamle grusgrav.
Udstykning eller ej håber jeg I vil kigge på infrastrukturen omkring Marathonvej/Hobrovej. Der er store problemer
for både gående og kørende trafikanter der skal krydse vejen.

Mvh
Anne Marshall
30 32 84 54
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Bemærkning 12

From:
Sent:
To:
Subject:

janne søndergaard <jannesoendergaard@hotmail.com>
14. februar 2019 08:47
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Bidrag til debatten om byudvikling i Svenstrup

Hej Lise.
Jeg skriver i forbindelse med byplanlægning i Svenstrup. Jeg har ikke haft mulighed for at deltage i mødet på
biblioteket, men føler et behov for at give mit besyv med.
Jeg er bosiddende i Svenstrup i et familie fællesskab som ligger som den sidste gård på Flødalvej, vi har boet på
gården i 47 år. (Jeg er vendt tilbage til gården med min familie) Gården er mit barndomshjem og mine forældre bor
der stadig, og sammen med os. Derudover er jeg speciale studerende på kandidatuddannelsen
Folkesundhedsvidenskab på AAU, hvor jeg bl.a er optaget af stress og hvilke virksomme mekanismer som kan
afhjælpe stress. Naturen er en af de vigtige medspillere til at mennesket har det godt.
Da jeg jo har været i Svenstrup i mange år, følger jeg også den udvikling der sker, og må jo med tristhed konstatere
at der forsvinder mere og mere natur til fordel for byggeri, jeg oplever også at flere og flere bruger naturen til
ridning, cykling, løb, gå-ture, osv, hvilket er fantastisk! Jeg vil gerne slå et slag for at vi bevarer og etablere
skovområder i takt med at vi bliver flere og flere mennekser i Sventrup, jeg synes som et minimum at for hvert træ vi
fæller til fordel for byggeri, må vi plante et nyt. Det gør ondt på mig, hvergang jeg ser et område skov er nedlagt og
nye huse skyer op. ‘Det tager ca 100 år før en skov er re-etableret , men 10 - 20 år før det kan føles som skov. Hvis
Svenstrup skal blive ved med at være et attraktivt sted, er det meget vigtigt at vores omgivelser udvikler sig i takt
med nybyggeri. Jeg synes at det er ligeså vigtigt at Aalborg kommune opkøber arealer som kan omlægges til skov, til
alles gavn, som det er at give byggetilladelser til masseproduktion af huse.
Vi erfarede at området omkring Flødalvej blev opkøbt af en norsk mand, som uden forståelse for natur og jordbrug,
nedlagde læ-hegn og skov remiser, som gjorde at rå-dyr og flagermuse og meget andet dyreliv forsvandt. Derudover
må vi leve med at støjen fra motorvejen er markant stigende efter meget skov er fældet. Jeg er helt klar over at
kommunen ikke har råderet over private jordbrug, men det ærger mig at se hvordan en veletableret natur, til gavn
for Svenstrups borgere er ødelagt til fordel for effektivisering. Derudover må vi også erkende at selvsamme
jordarealer endvidere har ødelagt markveje som vi før kunne cykle, ride, løbe, gå på nu er kørt i stykker af for store
landbrugsmaskiner. Dette vil jeg ønske ikke sker igen. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden med at passe på naturen.
Jeg synes vi har et fælles ansvar for at passe på vores dejlige område i Svenstrup og omegn og jeg synes at Aalborg
kommune har et kæmpeansvar for at være med til at bevare naturen til gavn for alle.
Med venlig hilsen
Janne Søndergaard
Tlf: 26 28 82 75
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Bemærkning 13

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Kim Steen Pedersen <ksp@arkinord.dk>
14. februar 2019 09:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
vedr. Kommuneplan 6.1.C1 (SuperBrugen i Svenstrup)
Ændring af kommuneplanens anvendelsesgrænse_underskrevet.pdf

Att: Lise Overby Nørgård

Hermed fremsendes skrivelse vedr. omlægning af centerområdes skellinje bag SuperBrugsens bygning, som aftalt på
møde den 11 februar 2019.
Vi forventer at rykke det fremtidige matrikelskel ud i skellinjen hvor ud udvidelsens ønskes til.
Håber kommunen vil imødekomme fremsendte ønske.
Spørgsmål så ring endelig.

Med venlig hilsen

Kim Steen Pedersen

Partner / Bygningskonstruktør

A R K I N O R D ARKITEKTER A|S
Havnepladsen 5B Østerågade 8, 2. sal
9900 Frederikshavn 9000 Aalborg

ksp@arkinord.dkwww.arkinord.dk

Mobil 21 65 66 74 Tlf. 99 22 32 04

 Tænk over miljøet, før du udskriver denne email.

1

Dato: 13.02.2019

Ændring af Kommuneplanen 6.1.Cl - Anvendelsesgrænser i Svenstrup

Svenstrup er en by i vækst med flere tilflyttere hvert år. Tilvæksten af borgere skaber et større behov for
indkøbsmuligheder i byen, hvilket ejeren af SuperBrugsen på Godthåbsvej 14 i Svenstrup ønsker at
imødekomme ved at udvide butikken til samlet at rumme 2936 m2• Tilbygningen mod nord, som skal udvide
kølerummet i butikken, vil komme til at ligge over anvendelsesgrænsen for Centerområdet med ca. 70 cm,
som i dag ligger mellem matrikel Sg og Sx. De to matrikler Sg og Sx har samme ejer, og denne ønsker at
flytte anvendelsesgrænsen for Centerområdet op på den anden side af matrikel Sg, således tilbygningen og
resten af matrikel Sg bliver en del af Centerområdet i Svenstrup. Ved at inkludere matrikel Sg, som en del af
Centerområdet i Svenstrup, gives der ligeledes mulighed for, at man på sigt kan udvide SuperBrugsen
yderligere op til de max 3.500 m2 som anvist i kommuneplanen. Dette vil sikre at butikken kan blive ved
med at leve op til byens behov. Uden matrikel Sg som en del af Centerområdet af Svenstrup, vil
SuperBrugsen ikke kunne udvides yderligere, da denne er omsluttet af boligområdet, og fordi matrikel Sx,
Sbs og Su er bebygget til det maksimale. Det er samtidig vigtigt at fastslå at Skolevej stadig vil fremstå som
en villavej, selvom matrikel Sg bliver en del af Centerområdet, da der ligger to villaer imellem matrikel Sg
og Skolevej. Ejer vil yderligere arbejde på at få lavet en sammenlægning mellem matrikel Sg og Sx, således
skellinjen kommer til at ligge oven i anvendelsesgrænsen mellem Centerområdet og Boligområdet.
M�enU7�

Henrik Gade Johansen
Uddeler

Super�sen
Torvet · 9230 Svenstrup
Telefon 98 S8 17 22

-

Bi/ledet er taget fra Kommuneplan 6.1 Cl

Bemærkning 14

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Karl Erik Hansen <kehansen9230@gmail.com>
14. februar 2019 13:01
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Svenstrup
KEH byudviklingsplan for Svenstrup.docx

Vedhæftet fremsendes kommentarer vedrørende forhold omkring Hobrovej, der ønskes inddraget i
planlægningen for fremtidens Svenstrup.
--

Med venlig hilsen
Karl Erik Hansen
Hobrovej 778 b, 9230 Svenstrup
Tlf. 9838 0409 - 7175 6001

1

Vedrørende byudviklingsplan for Svenstrup.

Del af Hobrovej mærket med blåt – fra trafiklyset ved Krebsen i Skalborg til tilslutningsanlæg 29 ved
motorvejen, en strækning på godt 5 km.
Strækningen er særdeles befærdet og indeholder flere gener der udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko for
alle typer af trafikanter, der er også plads til miljømæssige forbedringer.


På strækningen findes 5 anlæg med trafiklys, heraf 2 nye i erhvervsområde syd.





Rundkørsel ved Atletikvej; - denne bør beskære så oversigtsforholdene bedres.
Rundkørsel ved Runesvinget; - er skåret ned og gennemsigtig.
Rundkørslerne ved motorvejen er dårlig vedligeholdt og den sydligste er meget dominerende og
uoverskuelig.



Belysningen på strækningen er meget forskelligartet, men det værste er at trafikanterne inkl.
gående og cyklister bevæger sig fra mørke til lys flere gange på den forholdsvis korte strækning. –
Der bør etableres en ensartet vejbelysning på hele strækningen.



Beplantning langs Hobrovej – fra syd - er en indkørsel først til Svenstrup og siden Skalborg/Aalborg.
I dag findes der forkrøblede og pæne træer på nogle strækninger, andre steder ingen! – Der bør
etableres en ensartet beplantning tæt eller i grupper, hvilket vil understøtte initiativer for et
grønnere Svenstrup.



Vejens belægning er ret uensartet grundet varierende etableringstidspunkt og vedligeholdelse. –
Større ensartethed kunne ønskes.

Hobrovej trænger voldsomt til foryngelseskur – både sikkerheds- og miljømæssigt!
Med venlig hilsen
Karl Erik Hansen
Hobrovej 778 b, 9230 Svenstrup

Bemærkning 15

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Lise Overby Nørgård
14. februar 2019 16:54
Pernille Østergaard Lund
VS: byudvikling Svenstrup
image001.png; 2016-052150-38 Forslag til bæredygtig udstykning af
naturbyggegrunde, Hellekisten-Godth. 16414066_1_1.pdf

Fra: Lars og Pernille <larsogpernillepedersen@mail.dk>
Sendt: 7. februar 2019 18:25
Til: Charlotte Petronella Krogh Knudsen <charlotte.krogh@aalborg.dk>
Emne: byudvikling Svenstrup
Hej Charlotte
Vi har i dag været til byudviklings møde på Svenstrup bibliotek.
Efter opfordring skriver vi hermed, at vi ikke er interesserede i at afgive jord til vejadgang til et projekt i henhold til
vedhæftede projekt, som var i forslag vedrørende by udvikling af Godthåb.
Vi kan nu se at forslaget igen er kommet frem i forbindelse med byudvikling i Svenstrup.
Venlig hilsen
Pernille og Lars Pedersen
Hellekisten 68
9230 Svenstrup
Tlf. 22757940/29660940

----------
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Fra: Charlotte Petronella Krogh Knudsen
Sendt: 26. marts 2018 07:54
Til: 'Pernille Pedersen' <ppsgif2011@gmail.com>
Emne: SV: Projekt Guldbæk bakker, Hellekisten

Hej Pernille,
Det lyder som om det er en konkret byggesag, dvs. et projekt der kan laves indenfor den eksisterende
lokalplan. Det skal vi allerførst ha fundet ud af.
Alternativ er det som en del af den Byudviklingsplan der skal udarbejdes for Svenstrup, med opstart i
indeværende år, men her vil der være borgermøder m.v.
Dem der kan svare dig helt konkret på nedenstående er desværre gået på påskeferie.

Vi ser på din sag i næste uge.

/Charlotte

Venlig hilsen
Charlotte Krogh
Afdelingsleder Plan & Udvikling
By- og Landskabsforvaltningen
charlotte.krogh@aalborg.dk
9931 2210

Fra: Pernille Pedersen [mailto:ppsgif2011@gmail.com]
Sendt: 25. marts 2018 20:42
Til: Charlotte Petronella Krogh Knudsen <charlotte.krogh@aalborg.dk>
Emne: Projekt Guldbæk bakker, Hellekisten

Kære Charlotte Krogh
Har forsøgt, at ringe til dig efter henvisning fra Jane.

Vi bor Hellekisten 68, 9230 Svenstrup og er blevet bekendt med, at der er sendt et projekt, som er kaldt
Guldbæk Bakker, Hellekisten til godkendelse i kommunen.
3

Da vores ejendom ligger lige op ad projektet, er vi interesserede i at høre hvad det drejer sig om og hvordan
det kommer til at påvirke os? Om muligt vil vi gerne have aktindsigt i projektet.

Vi er også interesserede i at høre, hvad en eventuelt godkendelse vil betyde for hele området, herunder om
hele området risikerer, at blive lagt i byzone?

Der ligger et stykke jord længere ude af oldstien på den modsatte side af Fenris Alle. Den landmand, som
ejer jorden har tidligere på byudviklingsområde forhørt sig om muligheden for udstykning. Vi er
interesserede i at høre om adgang til dette stykke jord vil kunne ske fra Hellekisten og dermed op langs
vores ejendom?

Hilsen Pernille Pedersen, tlf. 22757940

The link ed image cannot be display ed. The file may
hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that
the link points to the correct file and location.

Virusfri. www.avg.com
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FORSLAG TIL NY BÆREDYGTIG UDSTYKNING
NATURBYGGEGRUNDE • Hellekisten - Godthåb
Februar 2017

BK NORD A/S
Hobrovej 431
9200 Aalborg SV
Tlf: 96 34 52 50
info@bk-nord.dk
www.bk-nord.dk

FORSLAG TIL NY UDSTYKNING AF BYGGEGRUNDE I GODTHÅB (A3-FORMAT)
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BK NORD
Karina Lentz Andersen
Tlf.: 96 34 52 67
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Eklund Consult
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e-mail: eyvind@eklund.dk
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FORSLAG TIL NY UDSTYKNING AF BYGGEGRUNDE I GODTHÅB (A3-FORMAT)

Papirformat: A4

PLACERING

SVENSTRUP

Fremtidig adgang til området
via Hellekisten som forlænges.
Adgang sker via grusvej.
(se nærmere beskrivelse på side 09)

n

ække

Guldb

GODTHÅB

Boldbaner

Ingen
SDFE - Aalborg Kommune

Matrikel nr.: 1oe
Ejerlav: Lyngbjerggård, Ø. Hornum

Højvangskolen, Højvanghallen
og Fritidscenter 500 m
ien

Oldst

n

Oldstie
AREAL DER ØNSKES
LOKALPLANLAGT OG
UDSTYKKET
Lokalplanlagt boligområde

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Boldbaner
Lokalplanlagt boligområde
med igangværende parcelhusbyggeri

MATRIKELKORT 1:3000
Areal der ønskes lokalplanlagt og udstykket.

PLACERING
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FORSLAG TIL NY UDSTYKNING AF BYGGEGRUNDE I GODTHÅB (A3-FORMAT)

Papirformat: A4

NATUR +

Papirformat: A4

Papirformat: A4

§ 3 - eng
§ 3 - overdrev
§ 3 - sø
§ 3 - mose

Åbeskyttelseslinje

Matrikel, der ønskes udstykket

Matrikel, der ønskes udstykket

Matrikel, der ønskes udstykket

Skovbyggelinje

Papirformat: A4

Papirformat: A4

SDFE - Aalborg Kommune

SDFE - Aalborg Kommune

PRINCIPSKITSE FOR SIKRING OG
FORBEDRING AF NATUREN
I BEBYGGELSEN
SDFE - Aalborg Kommune

Areal til genetablering af natur og forbedring af grønne forbindelser samt friluftsliv/rekreative arealer. (P.t. er hele matriklen under
landbrugsmæssig drift).

Grøn - blå struktur
+
Økologiske forbindelser
Værdifuldt kulturmiljø

Matrikel, der ønskes udstykket

Matrikel, der ønskes udstykket

Økologiske forbindelser

SDFE - Aalborg Kommune

På de 5 vignetter ses forskellige relevante forhold, som understøtter ideen om at lade en del af arealet overgå til genetablering af natur og forstærke områdets værdier og forbindelser.
På de 3 øverste vignetter ses skovbyggelinje, åbeskyttelse og §3 områder. Den nye bebyggelsesplan respekterer alle
disse forhold.
På de 2 nederste vignetter ses 3 faktorer som fremgår i Kommuneplanen, henholdsvis værdifuldt kulturmiljø, grøn-blå
struktur samt økologiske forbindelser. Det er tanken med den bæredygtige udstykning, at der med naturgrunde, kan
skabes en udstykning, som understøtter og forstærker områdets værdier i samspil med den nye bebyggelse.

SDFE - Aalborg Kommune

Areal til boliger på naturgrunde

Det er vigtigt at naturen og de grønne forbindelser er i fokus
i udstykningsplanen. De økologiske spredningskorridorer
og rekreative stisystemer med naturoplevelser vil blive forbedret, hvis området ændres fra opdyrket landbrugsjord til
natur i samspil med bebyggelse.
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FORSLAG TIL NY UDSTYKNING AF BYGGEGRUNDE I GODTHÅB (A3-FORMAT)

BAGGRUND

Området er privat ejet, og anvendes idag til landbrug (jord i drift).
Idet arealet ligger midt i byen og langt fra ejers resterende opdyrkede landbrugsarealer, giver det driftsmæssige og logistiske udfordringer, at dyrke jorden samt at komme frem og tilbage til arealet med store landbrugsmaskiner igennem et
eksisterende parcelhuskvarter. Ejer ønsker derfor, at udstykke jorden til boligparceller/naturgrunde, i samspil med natur og
rekreative arealer til områdets og byens beboere.
Området rummer et godt potentiale for boliger idet det har en meget central beliggenhed midt imellem Svenstrup og Godthåb, og vil derfor være med til at binde området bedre sammen via fortætning frem for yderligere byspredning. Ligeledes er
der stor efterspørgsel på byggegrunde i området. Det forventes, at dette område opfylder et behov for kommende nybyggere, som ikke findes andre steder i området.

NATUR
PLANTELIV
ALTERNATIVE NATUR-BYGGEGRUNDE

FORBINDELSER
DYRELIV

Ejer har valgt at se på de mange værdier området har ifm. placeringen tæt ved Guldbækken og naturområderne heromkring,
som naturligvis ønskes bevaret og forbedret. Landbrugsdriften vil med en ny udstykning blive stoppet og dermed frigøres
et stort naturareal, som indtil nu, har været opdyrket ifm. landbruget. Dette areal skal kunne glæde både plante- og dyrelivet
samt beboere via stisystemer og forbindelser til allerede eksisterende boligkvarterer.

REKREATIVE AREALER

KULTUR

Udstykningen skal fremstå som en blanding mellem genetableret natur og rekreativt område i samspil med nye byggegrunde. For at respektere naturen og kulturen mest muligt, ønskes der skabt et alternativ til de traditionelle byggegrunde i området.
Byggegrundene skal tage hensyn til beliggenheden og naturen tænkes ind i planlægningen.

PRINCIPSKITSE - FORBINDELSER

PRINCIPSKITSE - ALTERNATIVE BYGGEGRUNDE

Rekreativt naturområde

Old

delse

t forbin

ubrud
stien -

Fysiske og visuelle forbindelser:
Stier og landskabelige åbninger i udstykningen

X

Traditionel udstykning med skærmende hække og
megen befæstning.

Alternativ udstykning uden hække og minimal befæstning. Naturen
trækkes ind og der laves både fysiske stiforbindelser og visuelle
grønne forbindelser.

Guldbækken
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FORSLAG TIL NY UDSTYKNING AF BYGGEGRUNDE I GODTHÅB (A3-FORMAT)

Ny sti

Vildtvoksende natur

Ny
sti

LAR
1860 m²

LAR

2050 m²

2655 m²

Ny
i

st

Bebyggelsesplanen er udformet som et bæredygtigt boligområde. Der er
prioriteret kvalitetsfyldte grønne områder, som appelerer til leg, bevægelse
og rekreation for alle. Ligeledes er der lagt vægt på spredningsmuligheder
for dyre- og planteliv via grønne korridorer, beplantede arealer og åbne arealer, for at styrke mangfoldigheden af dyr og planter. Disse arealer skal gøre
området til et sundt miljø, hvor både børn og voksne kan udforske naturen.
Vejen er udlagt som grusvej hvorfra der er adgang til boligerne. Grundene
nord for grusvejen er udformet som store parceller, mens grundene syd for
grusvejen, er udformet som store fællesparceller med flere boliger på hver
matrikel. Ens for alle boligerne er, at kun et mindre areal omkring boligen
kan anlægges med en mindre græsplæne og minimal befæstning, mens
resten fremstår som vildtvoksende natur. Der plantes ikke hække, men der
vil være en afskærmning i form af den naturlige bevoksning, evt. suppleret
med afskærmende buskads i forbindelse med terrasser. Området fremstår
i dag som dyrket landbrugsjord og derfor vil en vildtvoksende natur skulle hjælpes igang ved plantning af udvalgte træer, buskads, græsser m.m.
som passer ind i området, og som har en positiv indflydelse for områdets
biokultur.
Alt dette giver et atypisk og spændende boligområde, og vil medføre en
positiv mangfoldighed til området, med større tilgængelighed til naturen
for alle.
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FORSLAG TIL NY UDSTYKNING AF BYGGEGRUNDE I GODTHÅB (A3-FORMAT)

ILLUSTRATION set fra Oldstien ned gennem ny sti / grøn forbindelse gennem udstykning
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FORSLAG TIL NY UDSTYKNING AF BYGGEGRUNDE I GODTHÅB (A3-FORMAT)

Natur ved Guldbækken
Biotopområde 1

Åbent naturlandskab
Biotopområde 2

Naturområde omkring bebyggelse
(krat, buskads, lave træer)
Biotopområde 3
Naturområde omkring bebyggelse
(LAR, regnvandsopsamling)
Naturområde ved stier
Biotopområde 4
(krat, buskads, høje træer)
Biotopområde 5
ILLUSTRATION
naturtyper i området
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FORSLAG TIL NY UDSTYKNING AF BYGGEGRUNDE I GODTHÅB (A3-FORMAT)

ADGANG - VEJ + STI
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Ejer blå matrikel:
Aalborg Kommune
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Ejer grønne matrikler:
Niels Kragkær (ansøger)

n
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Adgang til det nye boligområde sker via Hellekisten. Denne adgang sikrer Oldstien mod krydsende tung trafik.
Hellekisten skal fortsættes som grusvej for at opretholde den bæredygtige idé med så få
befæstede arealer som muligt. Ydermere går en grusvej godt i tråd med naturgrunde rent
visuelt.
Bebyggelsesplanen er udformet, så tilkørsel sker fra så få veje som muligt.
Områdets størrelse taget i betragtning, er der ikke lagt op til fuld udnyttelse af byggegrunde,
men i stedet kvalitet frem for kvantitet. Derfor kan den kommende, forholdsvis lave mængde
trafik, udemærket betjenes via en grusvej.

Grusvej
Nye stier
Eksisterende stier

Ejer grønne matrikler:
Niels Kragkær (ansøger)

ien

Oldst

Nuværende tilkørsel til området med tunge
landbrugsmaskiner, foregår via Fenris Alle /
Danagården. Denne adgang kan, efter realisering af dette forslag, omdannes til en sti.
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Bemærkning 16

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Lise Overby Nørgård
14. februar 2019 15:31
Pernille Østergaard Lund
VS: Svenstrup Skolevej 1
Svenstrup Skolevej.jpeg; Svenstrup Skolevej 1.jpeg

Fra: Jørgen Olesen <jo@gvdnet.dk>
Sendt: 14. februar 2019 15:24
Til: Lise Overby Nørgård <lise.noergaard@aalborg.dk>
Emne: VS: Svenstrup Skolevej 1
Hej Lise
Her kommer den færdige mail. Jeg kom til at trykke, send, i stedet for indsæt
Som aftalt sender jeg disse 2 fotos for at gøre opmærksom på,
at få området mellem Godthåbsvej og Svenstrup Skolevej, med i en byfornyelses/lokalplan i mindst 2
etages byggehøjde.
Du fik et tilsvarende A4 fotos med dig fra mødet i biblioteket i Svenstrup.
De ældste bygninger på Nr. 1 er fra 1926 og den sidste tilbygning er fra 1974, et tømrerværksted.
Man kan ikke umiddelbart se højden på EDC og det røde hus i højre side, men de er omkring 5 m højere end nr. 1
Bygningerne er udlejet i øjeblikket, men tænkt nedrevet og erstattet med et boligbyggeri i 2 etager.
Såfremt du ønsker flere oplysninger må du endelig ringe.
Matriklen er i familiens eje.
Med venlig hilsen
Jørgen Olesen
Zincksvej 49, Godthåb
40 33 34 90
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Bemærkning 17

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Jannet Schenkel Høgh <jannetsh@gmail.com>
15. februar 2019 16:35
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudvikling i Svenstrup - Forslag 15/2-2019
Svenstrup Byudvikling 20190215.pdf

Kære Lise
Jeg har længe overvejet, hvad mon det er, der skal til, for at Svenstrup By kommer igennem det kommunalt
støttede byudviklingsforløb med det mest tilfredsstillende resultat og udbytte.
Derfor vedhæfter jeg mit forslag, der netop skal tjene dette formål.
Desuden ser du herunder et link til en online præsentationsside (prezi). Her finder du en overordnet 12
måneders plan for, hvilke områder jeg gerne vil arbejde med på vegne af Svenstrups byudvikling.
Jeg ønsker således at få rollen som "Byudviklingsambassadør" og ansøger om midler til at dette kan lade sig
gøre. Størrelsesordenen af de midler jeg vil få brug for, vil svare til en årsløn plus diverse udgifter.
Jeg står naturligvis til rådighed for uddybelse.
Link til præsentationen - 12 måneders planen:
https://prezi.com/view/wpizkNlaqj8qoQAkasca/
Med venlig hilsen
Jannet Schenkel Høgh
Egernvej 6, 9230 Svenstrup J
28127171

1

Svenstrup den 15.02.2019

FÆLLESSKAB - KOMMUNIKATION - VÆRDI - SAMMENHOLD - UDVIKLING - FREMTID

Fra
28127171
jannetsh@gmail.com
Jannet Schenkel Høgh
Egernvej 6
9230 Svenstrup J

Svenstrups fremtid skal løftes - Hermed et initiativrigt og ambitiøst bud
fra en med lokal viden og erfaring

Til
Lise Overby Nørgård
Byudvikling Aalborg
Kommune
plan.udvikling@aalborg.dk

Kort om min baggrund
Jeg er en af de utroligt mange tilflytningsborgere i Svenstrup. Jeg har boet i
byen i snart 5 år. Jeg har 2 børn i Svenstrup Skole, hvor jeg sidder i
Skolebestyrelsen. Min mand er erhvervsdrivende i byen, og han jobber også ved
siden af. Jeg ønsker at skabe min egen virksomhed i byen.

Kære Lise,
Jeg har talt med Carsten Mølgaard fra Svenstrup Samråd af flere omgange. Jeg
er en lokal ildsjæl, der brænder for vores lokalsamfund, og derfor skriver jeg nu.

Hvad jeg mener, at Svenstrup vil kunne få nytte af
Jeg ønsker ar udnytte mine marktingkendskaber til at bidrage til en større
synliggørelse af alt det fantastiske, der er i vores oplandsby. Svenstrups store
svaghed er nemlig, at mange kun tilfældigt finder ud af, hvad vores by byder på.
Vi mangler generelt sammenhold og sammenhængskraft. Mange har valgt
lokalavisen fra, og de orienterer sig kun tilfældigt på facebook, bannere, og via
mund til mund metoden. Derfor ved vores borgere knapt, hvad byen byder på i
dag, og hvor den skal hen fremadrettet. Det er et svagt og fragmenteret
billede af byen. Sammenhængen og overblikket er simpelthen ikke til stede.
(Hvilket borgermødet på Højvangsskolen sidste år også tydeligt viste).
Jeg vil derfor lave et “moderne portræt” af vores by! Jeg ansøger således om
midler til at kunne bruge de næste 12 måneder på at skabe et “community” om
vores landsby. For når først det er skabt, så får vi også løftet ambitionsniveauet,
involveret erhvervslivet, foreningslivet, institutionerne og alle med muligheden for
at bidrage til netop det fællesskab Svenstrup mangler.
Plan for arbejdet - Introtekst og link til præsentation
I nutidens Danmark søger vi alle informationer via Google. Derfor vil jeg først og
fremmest skabe et online fællesskab via forskellige eksisterende og nye
platforme. Heri skal der laves en masse korte videoer og en række artikler fra
og om byen - og alt det arbejde laver jeg. Jeg vil involvere foreningslivet,
erhvervslivet, skolerne, institutionerne. Det skaber netop det fællesskab og en
kommunikationsplatform der løfter byen - og dermed sikrer vi, at den
byudvikling, vi står overfor, får mobiliseret vores eget lokale bagland til at bidrage
og føle sig som en del af beslutningsgruppen for fremtidens Svenstrup J.
Med venlig hilsen
Jannet Schenkel Høgh, “byambassadør for Sventrup J”

Svenstrup den 15.02.2019

FÆLLESSKAB - KOMMUNIKATION - VÆRDI - SAMMENHOLD - UDVIKLING - FREMTID

Fra
28127171
jannetsh@gmail.com
Jannet Schenkel Høgh
Egernvej 6
9230 Svenstrup J

Svenstrups fremtid skal løftes - Hermed et initiativrigt og ambitiøst bud
fra en med lokal viden og erfaring

Til
Lise Overby Nørgård
Byudvikling Aalborg
Kommune
plan.udvikling@aalborg.dk

Kort om min baggrund
Jeg er en af de utroligt mange tilflytningsborgere i Svenstrup. Jeg har boet i
byen i snart 5 år. Jeg har 2 børn i Svenstrup Skole, hvor jeg sidder i
Skolebestyrelsen. Min mand er erhvervsdrivende i byen, og han jobber også ved
siden af. Jeg ønsker at skabe min egen virksomhed i byen.

Kære Lise,
Jeg har talt med Carsten Mølgaard fra Svenstrup Samråd af flere omgange. Jeg
er en lokal ildsjæl, der brænder for vores lokalsamfund, og derfor skriver jeg nu.

Hvad jeg mener, at Svenstrup vil kunne få nytte af
Jeg ønsker ar udnytte mine marktingkendskaber til at bidrage til en større
synliggørelse af alt det fantastiske, der er i vores oplandsby. Svenstrups store
svaghed er nemlig, at mange kun tilfældigt finder ud af, hvad vores by byder på.
Vi mangler generelt sammenhold og sammenhængskraft. Mange har valgt
lokalavisen fra, og de orienterer sig kun tilfældigt på facebook, bannere, og via
mund til mund metoden. Derfor ved vores borgere knapt, hvad byen byder på i
dag, og hvor den skal hen fremadrettet. Det er et svagt og fragmenteret
billede af byen. Sammenhængen og overblikket er simpelthen ikke til stede.
(Hvilket borgermødet på Højvangsskolen sidste år også tydeligt viste).
Jeg vil derfor lave et “moderne portræt” af vores by! Jeg ansøger således om
midler til at kunne bruge de næste 12 måneder på at skabe et “community” om
vores landsby. For når først det er skabt, så får vi også løftet ambitionsniveauet,
involveret erhvervslivet, foreningslivet, institutionerne og alle med muligheden for
at bidrage til netop det fællesskab Svenstrup mangler.
Plan for arbejdet - Introtekst og link til præsentation
I nutidens Danmark søger vi alle informationer via Google. Derfor vil jeg først og
fremmest skabe et online fællesskab via forskellige eksisterende og nye
platforme. Heri skal der laves en masse korte videoer og en række artikler fra
og om byen - og alt det arbejde laver jeg. Jeg vil involvere foreningslivet,
erhvervslivet, skolerne, institutionerne. Det skaber netop det fællesskab og en
kommunikationsplatform der løfter byen - og dermed sikrer vi, at den
byudvikling, vi står overfor, får mobiliseret vores eget lokale bagland til at bidrage
og føle sig som en del af beslutningsgruppen for fremtidens Svenstrup J.
Med venlig hilsen
Jannet Schenkel Høgh, “byambassadør for Sventrup J”

From:
Sent:
To:
Subject:

Jannet Schenkel Høgh <jannetsh@gmail.com>
20. februar 2019 08:28
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Re: Byudvikling i Svenstrup - Forslag 15/2-2019

Tak for det Pernille
Jeg vil til enhver tid gerne stå til rådighed til uddybning.
Svenstrup har netop brug for at udvikle et sammenhold og fællesskab. S
å står vi stærkere og kan mobilisere en fælles vej.
Hvis det f.eks. skal være "colosseum-kulturhusmodellen" vi går efter, har vi i høj grad brug for at få skabt
det fællesskab og sammenhold, der skal til, for at få byens virksomheder til at være med til at sponsorere
projektet.
Rigtig god dag.
Med venlig hilsen
Jannet Schenkel Høgh, 28 12 71 71
Den man. 18. feb. 2019 kl. 09.13 skrev Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
<plan.udvikling@aalborg.dk>:
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Bemærkning 18

From:
Sent:
To:
Subject:

By og Landskab Intern
18. februar 2019 08:46
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
VS: Karin Kjaer Søndergaard Rasmussen - Byudvikling i Svenstrup og omegn

Fra: no-reply@aalborg.dk <no-reply@aalborg.dk>
Sendt: 16. februar 2019 11:22
Til: By og Landskab ekstern <by.landskab@aalborg.dk>
Emne: Karin Kjaer Søndergaard Rasmussen - Byudvikling i Svenstrup og omegn

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Karin Kjaer Søndergaard Rasmussen
Adresse: Offerlunden 20 E
E-mail: karinkjaerrasmussen@gmail.com
Emne: Byudvikling i Svenstrup og omegn
Meddelelse:
Hej By og Landskabsforvaltning.
Først vil jeg sige tak for at I kom til Svenstrup bibliotek, for at vise/snakke om kommende planer for Svenstrup. Godt
initiativ.
Jeg vil gerne knytte nogle tanker til den stadige udvidelse af Svenstrup/ Godthåb.
Vi bor i et smukt naturområde, hvor der er mulighed for at bevæge sige ud til gå/cykle/løbeture, i kort afstand fra
egen bolig.
Min bekymring går på at man ved nybyggeri ikke er tilstrækkelig opmærksom på hvor vigtigt det er at vi stadig kan
blive ved at nyde de smukke landskaber, når vi færdes på stierne. Her tænker jeg både på cykelstierne mod
Godthåb, men også på stien op til Hellekisten og Hærvejen. Samt Gl. Viborgvej ud til Zinks plantage. ( Den smukke
udsigt når man kører sydpå fra Svenstrup ud mod motorvejen, er jo snart en saga blot, på trods af at der er masser
af byggegrunde til industri m.m på den højre side af vejen).
En anden ting der er særdeles vigtigt, med en forøgning af befolkningstallet, er fortove/cykelstier. Hele vejen rundt
om Svenstrup mangler stier hvor folk kan færdes trygt i forhold til biler.( Det er ikke nok at der ligger stier, så man
skal gå store omveje).
Jeg kan nævne: Cykel/gangsti fra Busstopstedet Hobrovej hen ad Skipper Clementsvej og i særdeleshed hen til
Kirken.
På Langdyssen er der også et behov. Særligt hvis man som ældre medborger står af bussen Godthåb/Aalborg, for at
gå til lægehuset. Da må man gå på græsset og krydse vejen, hvilket er hensigtsmæssigt for særligt ældre
medborgerer.
Det samme gør sig gældende fra hvis man står af bussen på Hobrovej syd, for at gå hen af Runesvinget. Det er
endten græsrabatten eller den trafikerede vej.
Jeg har med undren fulgt den flotte udbygning af cykel og gangsti i det nye område ved Hobrovej/motorvejen,
særligt når der er stort behov for forbedringer rundt omkring i Svenstrup. Selvom det naturligvis er godt, i det her
tilfælde, at være på forkant.
Det sidste jeg vil påpege, er at så hurtig og stor udbygning af et område kræver udover nye institutioner, skoler m.m.
at politikerne også ser på muligheder for samlingssteder for den voksne del af befolkning, her tænkes på det i
mange år ønskede kulturhus.
Kommunen bør gå ind med økonomiske midler til udvikling af dette, så Svenstrup ikke bare bliver en " forstads" by,
men en aktiv kultur by hvor folk har mulighed for at samles i forskellige sammenhænge.
Det er med stor tilfredshed jeg læser at kommunen, de senere år har haft positiv fokus på udvikling af mindre byer i
kommunen.
Dette var tankerne fra en borger i Svenstrup.
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
By- og Landskabsforvaltningen
Telefon: 29667396
1

Bemærkning 19

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Peter Jørgensen <godthaabsvej20@gmail.com>
19. februar 2019 10:41
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Forslag til udviklingsplan
Oplæg til vandring med historien på Oldstien.docx

Lokalhistorisk Forening for Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb Sogne sender hermed vedhæftet to forslag til
overvejelse.
Med venlig hilsen
p.f.v.
Kurt Dahl og Peter Jørgensen.

1

Oplæg til vandring med historien på Oldstien.
Oldstien bruges flittigt af både børn og voksne i Godthåb og Svenstrup.. Vi foreslår,
at Oldstien mellem Svenstrup og Godthåb udstyres med muligheden for at opleve
de historiske perioder, hvori der har boet mennesker i området.
Rent praktisk forestiller vi os strækningen opdelt i nogle afsnit, der fysisk illustrerer
de enkelte perioders længde/varighed (stenalder, broncealder, jernalder o.s.v.). Ved
hvert periodeafsnit opstilles informationsstationer, der (med it-teknik) fortæller om
fund og bebyggelse fra den pågældende periode. Ved rutens begyndelse og
afslutning opstilles ”postkasser” med et trykt materiale, der med tekst, billeder og
kort giver en samlet oversigt over vort områdes forhistorie.
Oldstien vil dermed også kunne blive en kulturhistorisk oplevelse for både voksne og
børn. (Der ligger tre skoler i området, der umiddelbart vil kunne anvende Oldstien til
en enkelt oversigt over vor lange historie.
Med venlig hilsen
Kurt Dahl

Peter Jørgensen.

Vedligehold af fortidsmindernes omgivelser.

I området Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb ligger der mange væsentlige
fortidsminder i form af bl.a. gravhøje og jættestuer. Flere af disse er fredede, men
befinder sig i en sørgelig tilstand af tilgroning, der skjuler dem helt eller delvis og
formentlig også skader de gamle anlæg.
Vi foreslår, at vi i samarbejde med Nordjyllands Museum, Aalborg Kommune og
arbejdsgruppen af frivillige lægger en plan for en genopretning af det sørgelige
forfald, der flere steder er sket ved en uhæmmet tilgroning, der skjuler eller
skæmmer værdifulde fortidsminder.
Vi er klar over, at opgaven med at rydde og vedligeholde, vil koste penge, som det
kan være vanskeligt at finde på offentlige budgetter. Men en udvej, der er prøvet
bl.a. i Vendsyssel, kunne måske være en gruppe af frivillige, der i samarbejde med
Aalborg Kommune og Nordjyllands Museum udførte opgaven, når en plan var lagt.
Med venlig hilsen
Lokalhistorisk Forening for Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb Sogne.

Bemærkning 20

From:
Sent:
To:
Subject:

Poul Jørgensen <poul@pojconsult.dk>
20. februar 2019 13:10
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
SVENSTRUP. Byudviklingsplan.

Til Aalborg kommune.
Jeg synes, at der er mange gode ting og intentioner i planen, men dog med enkelte ”kritiske” kommentarer:




Skal en attraktiv bymidte omkring torvet /nuværende brugs / bibliotek fremmes bør der tillades og fremmes
byfortætning ved byggeri højere end det nuværende, således at der er mulighed for butikker/kultur/service
forneden og lejligheder, gerne ældrevenlige, 3 – 4 etager derover.
Til det brug – også for udvikling af skoleområdet ville det være ønskeligt med begrænsning / flytning af
AKAFA.
Det kan dog nok ikke lade sig gøre inden for den 12 årige planperiode og der er formentlig også relativ lang
tid til ny vejindføring til City syd fra motorvejen. Derfor forslag til aflastning af Hobrovej / byen
trafikmæssigt. Til aflastning af Hobrovej gennem hele byens længde med en del facader ud mod Hobrovej
foreslås det, at lastbiltrafik til/fra AKAFA reguleres til Runesvinget – Langdyssen – Svenstrup Skolevej fra
vest, hvor der kun er ganske få huse med facader mod Svenstrup Skolevej. Såvel Runesvinget som
Langdyssen er facadeløs. Dette vil give en noget mindre trafikbelastning – også støjmæssigt gennem byen.
Dette er en omkostningslet, men mærkbar forandring. Der er i forvejen 2 stitunneller under Langdyssen for
de bløde trafikanter.

PS: side 10. Virksomheder. Det virker noget forkert, at der vises foto af netop AKAFA med teksten ”Svenstrup
erhvervsområder er vigtige indsatsområder i forhold til fortsat udvikling af rendyrkede erhvervsområder” Dette er
jeg helt enig i, men med AKAFA´s nuværende placering midt i byen er dette område næppe et rendyrket
erhvervsområde.

Med venlig hilsen
Poul O. Jørgensen

POJ – Consult ApS
Østermøllevej 13
9230 Svenstrup J.
Tlf: 22 42 01 33
Poul@pojconsult.dk
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Jørgen Greve (Gr | SGY) <Gr@sgy.dk>
21. februar 2019 12:32
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Svenstrup
Forslag til lokalplan vedr Frederikshøj Marker_v5.pdf

Kære Aalborg Kommune.
Her følger mit bidrag til debatten omkring den fremtidige udvikling i Svenstrup. Vedlagte brev er også
sendt anbefalet til Politikerne i Aalborg Byråd.
Med venlig hilsen Jørgen Greve

1

Til By- og Landskabsforvaltningen samt Aalborg Kommunes politikere.
Vedrørende: Fordebat, Kommuneplantillæg 6.023. Byudviklingsplan Svenstrup.
Følgende partsindlæg er d. 21/2-2019 fremsendt af Jørgen Greve, Ørnevej 61, 9230 Svenstrup og
vedrører forslaget om boliger på Frederikshøj Marker.
Jeg mener ikke, at Aalborg Kommune skal give tilladelse til, at der bygges boliger lige op af det
skønneste rekreative område i hele Svenstrup nemlig Frederikshøj Grusgrav. I de følgende sider
fortæller jeg om mit syn på sagen.
I et sammendrag mener jeg, at det er Aalborg Kommunes pligt at sikre rekreative områder til byens
borgere, at bibeholde de områder, der allerede er, og i sådan et tilfælde som her at sikre, at der ikke
bygges boliger klods op og ned af et meget naturskønt område. Hvis ikke Aalborg Kommunes
politikere vil sikre det, synes jeg, at de skal give den fornødne politiske opbakning til, at der kan
forsøges at samle en kreds af personer, der kan opkøbe dele af disse jorde, så der ikke bygges lige
op af Frederikshøj Grusgrav. Vi har som by brug for, at der er rekreative områder et stykke
UDENFOR boligkvartererne.
Jeg vil også gerne fortælle Aalborg Kommunes politikere om en forunderlig oplevelse, jeg havde
for ca. et halv år siden. I forbindelse med en tur med hunden op i Frederikshøj Grusgrav kom jeg
kortvarigt i tale med en person, som sagde, at de snart fik meget travlt, for der skulle bygges 300
boliger i området. Jeg slog det hen, da jeg mente at vide, at det hele var et vandindvindingsområde.
Desværre fik jeg ikke navnet på personen, men her et halvt år efter kan jeg notere mig, at der måske
er noget om det. Jeg kan ikke lade være med at tænke den tanke, om beslutningerne allerede er
taget.
Nedenfor følger mit bidrag til debatten
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Lige fra tidernes morgen har en bys handlekraftige mænd og kvinder sat en ære i at bidrage til
bysbørnene. I Nibe blev Skalskoven skænket til byens borgere som et fredfyldt åndehul et godt
stykke undenfor bykernen. Da Svenstrup var en ganske lille by skænkede sådanne mænd og kvinder
hele anlægget omkring åen og Mølledammen til byens borgere.
I dag er udviklingen af Svenstrup ikke i vores hænder. Vi bliver inddraget til en diskussion af
udviklingen i vores by, men hvor stor indflydelse har vi reelt? Jeg mener, at tiden er inde til, at vi
prøver at gøre noget lige så storslået som vores forfædre gjorde. Nemlig det at ære byens borgere
ved at skænke dem noget naturskønt og med en biodiversitet, der ikke findes magen til mange
steder. Og tilmed med et sus af fortidens historie. Til evig glæde for byens borgere.
Jeg foreslår følgende, der er illustreret på nedenstående tegning:

1) Området omkring Frederikshøj Grusgrav friholdes for boliger.
2) Marathonvej føres videre ud på Frederikshøj Marker og op til den gamle markvej. Der
etableres en mindre parkeringsplads. På den anden side af markvejen laves der et lille
område med græs, et par bænke og nogle informations-tavler. Hvis man ikke har prøvet at
stå midt i denne enorme mark med den gamle markvej og vidderne, så er det et besøg værd.
På informationstavlerne kunne der fortælles lidt historie som f.eks.:
a) Gården Frederikshøj har igennem det meste af forrige århundrede tilhørt De Danske
Spritfabrikker. Den mark, som den besøgende står på, er faktisk en forsøgsmark og deraf
den store størrelse. Der kan knyttes historie til Spritfabrikken i Aalborg og f.eks. Isidor
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Henius og dennes søn Max Henius, som var drivkraften bag skabelsen af Rebild
Nationalpark. Og bare det at have et landbrug tæt på byen bidrager til variationen i
bybilledet
b) Det område, som man står på har et historisk vingesus. Gården Frederikshøj ligger på
Skipper Clements Vej og det er ikke uden grund. Skipper Clement med sin bondehær
observerede adelshærens komme netop her fra de høje positioner i det nordlige
Svenstrup. Han vidste, at han ikke kunne klare den tungt udrustede adelshær på åben
mark, hvorfor han trak adelshæren herfra og med ud i de sumpede områder ved Leere
Gaard og derved vandt slaget. Det er let at visualisere sig, som marken ligger der i dag.
c) Frederikshøj Grusgrav i den nordlige ende af Frederikshøj Marker er et rekreativt
område, der huser en biodiversitet, der er ganske enestående. Og området burde være et
forbillede på, at man skal lade tidligere grusgrave ligge hen og lade naturen tage over. At
gå en tur op langs det gamle læhegn eller gå en tur på den gamle markvej og derop er i
sig selv en oplevelse. Man træder udenfor byen og er lige pludseligt i et flot og varieret
område. Se vedlagte bilag for information om biodiversiteten.
d) Området er et stort drikkevandsreservoir, og man vil med en langsigtet tænkning få brug
for alt det vand, som man kan pumpe op på Frederikshøj Marker. I tidligere tider sprang
der en kilde i kanten af Frederikshøj Grusgrav. Og den dannede en mindre sø, som aldrig
var frosset til. I dag er den dækket til, men år efter år væltede det op med vand. Og det
vidner om, at der er enorme mængder af vand i området. Den historie er også vigtig at få
fortalt.
e) På de høje dele af markerne op mod Frederikshøj Grusgrav er der mange vidnesbyrd på
stenalderbopladser.
3) De to markveje op mod Frederikshøj Grusgrav fredes, dvs. den gamle markvej tillige med
vejen med læbæltet. Det er ganske enestående at have sådanne gamle snorlige markveje.
Fra den tænkte parkeringspladen midt på Frederikshøj Marker skal der sikres tilladelse til at
færdes til fods op til Frederikshøj Grusgrav.
4) Frederikshøj Grusgrav lægges ud til et rekreativt område til al evig tid.
5) Frederikshøj Marker forbliver nu, som de er, og med tiden kan der eventuelt etableres
skovrejsning. Så vil Svenstrup i nord være grænset ind af skov, og denne kan måske med
tiden virke som et støjværn mod den kommende tredje Limfjordsforbindelse. I syd vil Zinkskoven danne den naturlige grænse for byen. Svenstrup skal være en forstad, men Svenstrup
skal også være en selvstændigt afgrænset by i forhold til Aalborg.
Jeg mener, at området bestående af Frederikshøj Marker og Frederikshøj Grusgrav har stor værdi
såvel nu som i et langsigtet perspektiv. De bør derfor bevares.
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Jeg vil bede Aalborg Kommunes politikere tage stilling til følgende:
Vil Aalborg Kommunes politikere sikre, at der ikke bygges boliger op af Frederikshøj Grusgrav?
I modsat fald mener jeg, at der bør gøres et forsøg på at samle en kreds af personer, der kan
effektuere et gradvist opkøb af de til Frederikshøj Grusgrav tilstødende jorde, så byens borgere altid
vil have et åndehul udenfor byen. Et område uden bebyggelse. Det er vigtigt at vide, om der er
politisk opbakning til sådan et forslag. Aalborg Kommunes politikere bedes tage stilling til dette.
Hvis der ikke er politisk opbakning, så synes jeg, at det udstiller en forkert byplanlægning. Det er
variationen, der skaber en by og ikke endeløse rækker af boliger. Tag et kig på mange storbyer
f.eks. Paris som by – der er det ene grønne område efter det andet til trods for, at det er en storby.
Aalborg kommune bør have visioner og lave noget spændende for kommende generationer ved at
trække nogle streger i sandet.
Jeg vil også bede Aalborg Kommune at tage følgende til efterretning:
Jeg synes, at man undertiden ser eksempler på forkert optræden af Aalborg Kommune i
bolighenseende. Den enkelte borger har nogle gange utrolig svært ved at komme igennem med selv
småting, mens professionelle boligudviklere næsten har frit spil. Man kan bare nævne Høje Nibe,
hvor boligerne er bygget helt op af Skalskoven. Det havde den enkelte borger ikke fået lov til. Det
er kun boligudviklere, der kan. Og for at vende tilbage til indledningen, så kan man ikke lade være
med at tænke på den ånd, som de foregangsmænd og -kvinder havde, der skænkede Skalskoven til
byens borgere. Og det seneste eksempel i vores kvarter her i Svenstrup nemlig sagen omkring
Marathonvej 20. En i mine øjne ganske forkert optræden af Aalborg Kommune. Et lille
skovområde, hvor kvarterets mindste har leget, bygget huler og hygget sig sælges til Nibe
Entreprenør og Transport A/S med henblik på massiv bebyggelse. Herigennem en tilsidesættelse af
en klausul for hele området, der foreskriver lav bebyggelse. Hvad bliver det næste i vores kvarter?
Er legepladsen på Østermøllevej 14 også til salg for den næste boligudvikler? Aalborg Kommune
bør have som kendetegn, at små grønne områder bevares. Det er byplanlægning. At det er attraktivt
at bo et sted er ikke ensbetydende med, at alle skal kunne bo der.
Jeg ville foreslå, at Aalborg Kommune ændrer kurs og tænker på de bosiddende borgere før man
tænker på nytilflytterne.
I vores område vil enhver kunne udpege de bedste områder til bebyggelse, og det er selvfølgelig
områderne op mod Frederikshøj Grusgrav. Et fredfyldt åndehul af en anden verden et stykke
undenfor byen. Til glæde for alle med hver sin interesse. Alene det forhold, at Aalborg Kommune
ikke fejer sådan et forslag om boligudvikling af bordet, vidner om rigtig meget. En mangel på
forståelse af, hvad der kan være vigtigt i et lokalsamfund og med et ensidigt fokus på at behage
boligudviklere og at behage nytilflyttere ved, at disse skal have adgang til de allerbedste
byggegrunde op af rekreative områder. Det er en ganske forkert tilgang til byplanlægning. Jeg
synes, at politikerne i Aalborg Kommune skulle have en tilgang som fortidens handlekraftige mænd
og kvinder og herigennem sikre flotte naturområder til byens borgere.
Med venlig hilsen Jørgen Greve.
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Bilag 1: Artikel om biodiversiteten i Frederikshøj Grusgrav skrevet af Jørgen Steffansen 11. juni
2018 i Nordjyske.

Sommerfuglene i sandgraven

En yderst sjælden lille sag, som i Danmark næsten udelukkende er fundet i den nærliggende Drastrup
Sandgrav og Frederikshøjs Sandgrav er den gule citronbjørn, som man skal gøre sig stor umage for at støve op
i terrænet.
Frederikshøjs Sandgrav for enden af Tennisvej i Svenstrup er et yndet og velbesøgt naturområde med mange
oplevelsesmuligheder. Her kan man møde dagplejere med børn, børnehaver, ryttere på hesteryg, hundeluftere,
mountainbikere, amatørbotanikere, motions- og orienteringsløbere og en del, som blot nyder at gå en tur i et
terræn, som både rummer stier med stejle passager og mere jævne og ikke så krævende stræk.
Smukt er det uanset sæsonen. Fra toppen af den høje, nordlige sti er der en udsigt, som med lidt fan tasi godt
kunne minde om en afrikansk savanne. På de lavere arealer bliver jordbunden hurtigt tør og "sprukken", især
når vejret som i disse dage har været tørt i længere perioder, og her kan det minde en del om den svenske
naturtype, alvaret, som man kan se på Øland og Gotland.
Det faktum, at der har været gravet sand her i mange år indtil en gang i 1970’erne, og det øverste muldlag er
blevet flyttet op i pyramideformede bakker, har skabt en helt unik natur med særprægede arter, s om man
aldrig ser på dyrkede arealer. Unik, fordi jorden/sandet er yderst næringsfattig, og derfor ikke levner
græsserne gode leveforhold men giver plads til en flora og fauna, der foretrækker lave næringsværdier. Dette
giver området en særdeles stor biodiversitet.
Her sidst i maj kan man spotte en mængde usædvanlige sommerfugle i sandgraven. Først på de sydvendte,
soleksponerede skrænter og siden hen overalt i de åbne områder. Her kan man f.eks. møde okkergul pletvinge,
hvis larver lever på de mange lancet-vejbred og som klækker midt i maj i tusindvis.

Bilag 2: Dokumentation for biodiversiteten kan i øvrigt også ske via hjemmesiden
www.fugleognatur.dk igen ved bidrag af Jørgen Steffansen.
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Bemærkning 22

From:
Sent:
To:
Subject:

Louise Bay Andersen <louise-bay@hotmail.com>
24. februar 2019 20:06
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Idéer til forbedring af Svenstrup By

Hej med jer 
Vi har et par idéer til at gøre Svenstrup by til et bedre sted at være... i hvert fald set med vores øjne.
Listen herunder er en brainstorm og står i tilfældig rækkefølge:




















Opgradering af parkeringspladsen ved motorvejsafkørslen syd for Svenstrup (gerne med lys og
asfalt)
Lyskryds i krydset ved Marathonvej/Hobrovej - stort ønske også for børnehaven Olympia
Fortov eller lille cykelsti på hele Skipper Clements Vej fra kirken og ned til Hobrovej
Fortov eller cykelsti på Langdyssen - det er meget utrygt at cykle med mindre børn eller gå med
barnevogn op til lægehuset
Hundeskov i grusgraven
Vedligeholdelse af eksisterende fortov ved Svenstrup Skole/spejderhytte inkl. Østermøllevej(her er
gigantiske huller) + udbygning af fortov på Østermøllevej op til Skipper Clements Vej op mod
grusgraven
Helleanlæg eller vejbump på Musvågevej, da her køres meget stærkt - kunne få flere igennem ved
Fabriksparken - især den tunge trafik
Anden beplantning i rundkørsel ved ankomst til Svenstrup fra Skalborg - noget der kan holde til
blæst - evt. skulptur?
Dræning ved sti i Svanemølleparken ved broovergang op mod Svenstrup Skole - her er glat og
sumpet i hele vinterperioden
Stisystem fra Musvågevej under Skipper Clements Vej trænger til rydning af buskads, som
forhindrer udsyn og brugen af fortov - ny asfalt er også tiltrængt samt mere lys i tunellen, som er
ret uhyggelig
Blomsterfontæne ved banegården om sommeren - hvor juletræet plejer at stå
Fodgængerfelt på Godthåbsvej mellem Rema1000 og SuperBrugsen - behøver ikke være med
lystavle
Fodgængerfelt på Hobrovej ved Fakta - det er umuligt at komme over vejen for gående
Ny asfalt på gangsti ved Colibrivej til Marathonstien
Lavere fart på Runesvinget samt fortov eller cykelsti på denne strækning
"Farvede stier" rundt om i naturarealerne i Svenstrup - ligesom der findes i skovene - tiltænkt
diverse motionister
Svømmehal

Håber nogle af idéerne bliver til virkelighed i den nærmeste fremtid 
Med venlig hilsen
Louise & Daniel
Musvågevej 15
Svenstrup J
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Bemærkning 23

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Poul Tradsborg <ptradsborg@gmail.com>
26. februar 2019 20:40
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Bemærkninger til By udviklingsplan for Svenstrup
Bemærkninger til debatoplæg om ny byudviklingsplan for Svenstrup.docx

Til Lise O Nørgard
Hermed bemærkninger til byudviklingplanen for Svenstrup
M.v.h. Poul Tradsborg
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Godthåb, den 26. februar 2019

Til Lise Overby Nørgaard

Hermed fremsendes Godthåb Samråd bemærkninger til Byudviklingsplanen i Svenstrup

Bemærkninger til debatoplæg om ny byudviklingsplan for Svenstrup
I forbindelse med byudviklingsplan for Godthåb, var der mange forslag indsendt af borgere
m.fl.
Godthåb Samråd havde et godt samarbejde med Plan og udvikling v. Lise Nørgaard, hvor
Samrådet kunne komme med indstillinger til forslagene.
Som det fremgår af Byudviklingsplanen for Godthåb side 26, vedtog Byrådet den 7.
september forvaltningens indstilling.
Det der berøre os nu er områderne H og I.
Området H fremstår som” anbefales ikke” og er i tråd med Samrådet indstilling.
Området I er ”henlagt til nærmere undersøgelse”. Samrådet indstilling til dette område er,
at det ikke skal bebygges.
I byudviklingsplanen for Svenstrup er begge ovennævnte områder igen bragt i spil.
Det fremgår af oplæggets side 5:
Område 5 = område H i Godthåbplanen:
Kan udlægges som boligområde.
Godthåb samråd fastholder tidligere indstilling, at området skal bevares som grønt
område, hvorigennem der bl.a. går en trampesti. Hele området nord for Banestien bør ikke
bebygges.

Område 11 = område I i Godthåbplanen.
Det anføres at der kan laves en bebyggelse som Økolandsby.
Også her fastholder Godthåb Samråd tidligere indstilling til at bevare området som grønt
område. Hvis det udlægges som bebyggelse, vil det forrykke balancen i området.
Boligområdet vil komme til at få udkørsel ud til omfartsvejen, hvor der i forvejen er stærk
trafik.
Det undre samtidig Godthåb Samråd, at dette område inddrages i debatten om Svenstrup,
idet området må siges at relatere mere til Godthåb end Svenstrup.
Godthåb Samråd deltager gerne i yderligere drøftelser, hvis det ønskes.
For Godthåb Samråd
Poul Tradsborg
Formand
’

Bemærkning 24

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Nikolaj Skole <nikolaj@nfskole.dk>
26. februar 2019 21:22
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Svenstrup - Bemærkninger til Debatoplæg
Bemærkninger til Debatoplæg_N.Skole 26022019.pdf

Til Lise Overby Nørgård, Aalborg Kommune
De vedlagte bemærkninger til det udsendte Debatoplæg for Udviklingsplan for Svenstrup, fremsendes for
at understrege vigtigheden for kommunens opmærksomhed omkring prioritering af bløde trafikanters
behov i Svenstrups udviklingsplan - specifikt i området omkring Langdyssen og Skipper Clement Vej.
Ydermere belyses det, at prioriteringer af bedre forhold for bløde trafikanter omkring dette område
positivt vil understøtte flere af byens centrale mødesteder og rekreative områder som er anført i
Debatoplæget.
Med udgangspunkt i bemærkningerne til debatten vil jeg med glæde stille op og uddybe de nævnte
synspunkter, problemstillinger og muligheder i forbindelse med jeres fremtidige arbejde med
udviklingsplanen for Svenstrup.
De bedste hilsner
Nikolaj F. Skole
Kirkedalen 1
9230 Svenstrup J
M: nikolaj@nfskole.dk
T: 20 92 22 10
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BEMÆRKNINGER TIL
DEBATOPLÆG

Mia og Nikolaj Skole
Kirkedalen 1, 9230 Svenstrup J.
Tlf. 2092 2210

Bemærkninger til Debatoplæg:
Nærværende bemærkninger til det udsendte Debatoplæg for Udviklingsplan for Svenstrup, fremsendes for
at understrege vigtigheden for kommunens opmærksomhed omkring prioritering af bløde trafikanters
behov i Svenstrups udviklingsplan, specifikt i området omkring Langdyssen og Skipper Clement Vej.
Ydermere vil det belyses, at prioriteringer af bedre forhold for bløde trafikanter omkring dette område
positivt vil understøtte flere af byens centrale mødesteder og rekreative områder.
Med udgangspunkt i dette indlæg til debatten vil jeg med glæde stille op og uddybe de nævnte
synspunkter, problemstillinger og muligheder i forbindelse med jeres fremtidige arbejde med
udviklingsplanen for Svenstrup.
Opsummering:
I tæt ved samtlige af Aalborg Kommunes nyere udviklings- og lokalplaner, understreges nødvendigheden
for at sikre prioriteringen af bløde trafikanters behov. På dette punkt er dele af Svenstrup blevet forbigået i
det sidste årtis udvikling af byen mod vest. Ved etableringen af Langdyssen, udgjorde denne vej en perifer
transit mulighed uden om byen. Med byens udvikling mod vest, primært over de seneste årtier, ligger
Langdyssen nu som en central færdselsåre i byen, som primær adgangsvej til skole, børnehaver,
idrætsfaciliteter, plejehjem, kirke og meget mere. Med udsigten til yderligere udvikling af boligområder i
byen vil trafikken på Langdyssen ikke mindskes i fremtiden, hvorfor bløde trafikanter behov må prioriteres.
Udviklingen af de trafikale forhold på og omkring Langdyssen er desværre (og mod forventning) ikke fulgt
med byens udvikling og vejstrækningen fremstår i dag direkte utrygskabende for bløde trafikanter pga. de
manglende faciliteter, samt tung og tæt trafik.
Prioriteringen af de bløde trafikanters behov på Langdyssen, vil herudover sikre tryg adgang til flere af
byens centrale mødesteder (Kirken, børnehaver, Skole, idrætsfaciliteter mm.) og med få tiltag kunne
understøtte adgangen til og brugen af det rekreative skovlandskab nord for Svenstrup, som er prioriteret i
Debatoplægget.
Oplæg til konkrete tiltag: (punkterne understøttes senere under uddybende bemærkninger)
•

Etablering af fortov langs Langdyssen, fra Runesvinget til Kirken, med flere overgange langs
strækningen samt etablering af overgang til Kirken ved Skipper Clement vej.

•

Cykelstier eller *markeringer af cykelbaner langs Langdyssen.

•

Vejbelysning på hele Langdyssen.

•

* Fart begrænsende tiltag langs Skipper Clement Vej, fokuseret på den vestlige del (by- og
landzone), herunder området omkring krydset ved Langdyssen (overgang til kirken).

•

* Markering af cykelbaner langs Skipper Clement Vej.

•

* 60 km/t Fartbegrænsning af hele Skipper Clement Vej mellem Godthåb og Svenstrup (i dag er ca.
400 m af 1300 m. farbegrænset til 60 km/t)

•

* 60 km/t Fartbegrænsning langs Kirkedalen, så fartgrænse tilpasses de aktuelle vej forhold.

* Markerede punkter vurderes at kunne udføres for begrænset investering.

26.02.2019
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BEMÆRKNINGER TIL
DEBATOPLÆG

Mia og Nikolaj Skole
Kirkedalen 1, 9230 Svenstrup J.
Tlf. 2092 2210

Uddybende bemærkninger:
Langdyssen
•
o

Gående og bløde trafikanter er ikke prioriteret.
I debatoplæggets afsnit om Mobilitet og forbindelser er Langdyssen omtalt som én af Svenstrups
væsentligste hovedfærdsels åre - som leder trafik (læs: biler) inde i de mere lukkede vejsystemer.
Området er decideret utrygt for bløde trafikanter at færdes langs – det betyder at beboere og
børn som kunne cykle eller gå på strækningen, tilvælger bilen – og dermed gør problemet større.
Med en tilvækst af boliger i byen vil trafikken langs Langdyssen ikke blive mindre i fremtiden, da
Langdyssen er eneste adgangsvej til Højvangskolen, den nye børnehave (og de gamle), Plejehjem
samt Højvanghallens idrætscenter og meget mere.
Til trods for overstående forhold, så er forholdene for de bløde trafikanter beskrevet som
“rekreativ sti” (i virkeligheden er der tale om en græsrabat) - det må bero på en fejl, at det fra
kommunens side kan accepteres så lav en prioritering af de bløde trafikanter på én af Svenstrups
mest befærdede strækninger og trafikale hovedårer.

o

Siden etableringen af Langdyssen er Svenstrup vokset mod Vest (Godthåb) hvorfor Langdyssen
ikke længere er en perifær vejstrækning omkring byen, men en tværgående central vejstrækning
– strækningen er dog aldrig opgraderet. Problematik med tilgængelighed for, og prioritering af,
gående/bløde trafikanter, blev allerede belyst i starten af 00’erne (artikel 2005) – siden er der ikke
udført forbedringer, men nye boligområder er løbende udstykket omkring vejrtrækningen, hvilket
har gjort trafiktætheden tung.

o

Ingen fortov eller cykelsti langs vejen – det
bemærkes at der stadig i 2019 ses ældre
mennesker med rollator og familier med
barnevogne/klapvogne gående i rabatten
eller vejsiden på Langdyssen.

o

Hver morgen ses skoleelever m.fl. krydse
Langdyssen, på cykel eller gåben. Sjældent
sker dette ved den ene overgang som
findes på Langdyssen – placeringen er (jf.
Mail fra Aalb. Kommune) bestemt ud fra en
større Skovvejsanalyse i 2010, hvor elever
og skolen var med til at udpege placeringen
ved krydset Langdyssen/Gråstenvej.
Desværre er overgangen kun udført med
ca. 10 meter fortov på begge sider af vejen
- som ender ud i græsrabat.
Den hævede flade virker efter hensigten og
dæmper lokalt

o

Der er ingen vejbelysning de sidste 200
meter i den nordlige ende af Langdyssen – i
vinterhalvåret er den nordligste del af
vejstrækningen ikke tryg nok for bløde
trafikanter.
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o Svenstrup Kirke er udpeget i Debatoplæggets afsnit om Byens Centrale mødesteder. Det
bemærkes dog at der ikke er nogen tryg overgang ved kirken - krydset mellem Langdyssen og
Skipper Clement Vej. Ligeledes bemærkes det at der heller ingen fortov eller cykelsti findes til
Kirken på Skp. Clement Vej – i realiteten er der ingen tryg adgangsvej til byens kirke for bløde
trafikanter!

•

o

Vestermølle sø og de rekreative områder langs Guldbækken er oplagte at udnytte for de
nærliggende skoler og børnehaver - men manglen på trygge adgangsveje hertil afholder mange
for at bruge området og de mange kvaliteter.

o

Ved personlig forespørgsel på mail omkring Kommunens plan for tiltag vedr. de manglende
forhold for blødetrafikanter (cykler) på Langdyssen og Skp. Clement Vej. Blev der i et svar nævnt
at området ikke er uheldsbelastet nok, samt at kommunens indsats på området primært fulgte
den godkendte Cyklingshandleplan (2013). Hertil bemærkes at Langdyssen, på oversigt over
sammenhæng i cykelrutenettet i Aalborg kommune, er angivet som en Rute med betegnelsen;
“overordnet rekreativ rute” - klassifikation for vejstrækningen på Langdyssen bør ændres så der
stilles højere krav til standarden.

Hastigheden er for høj på Langdyssen
o Ved den tidligere nævnte mailkorrespondance med Aalborg Kommune, blev det også belyst at der
er problemer med hastigheden på Langdyssen.
 Genms. Hastigheden er 52,7 km/t
 15% af alle trafikanter kører over 60 km/t.
o

Dette er med til at understrege nødvendigheden for at prioritere forholdene for de bløde
trafikanter på strækningen, så tryg færdsel for alle kan sikres.

o

Den hævede flade og helleanlæg ved krydset Langdyssen/gråstenvej sænker hastigheden lokalt –
flere tiltag er dog nødvendige på den lange strækning.
Desværre ses ofte hårde opbremsning på biler, som for sent opdager at helleanlæget begrænser
pladsen således at biler ikke kan overhale cyklister på dette punkt af strækningen.
Som cyklist er denne situation ikke betryggende – en markering for cykelsti er nødvendig.
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Skipper Clement Vej:
•

Nye rekreative forbindelser
o Skipper Clement Vej udgør den gennemgående øst-vestlige forbindelse i den nordlige del af
Svenstrup. Vejen følger Guldbækkens forløb og grænser op mod både de lave grønne arealer
langs åen og skoven. For at understøtte Debatoplæggets ønske om rekreative stier og
forbindelser til de nordlige skovlandskaber, er det derfor vigtigt at Skipper Clement Vej ikke
bliver en barriere for denne udvikling, men i stedet en del af den. Ved at sikre god og sikker
færdsel for bløde trafikanter langs og på tværs af vejen, kan de rekreative forbindelser styrkes
og udnyttes.

•

Gående og bløde trafikanter er ikke prioriteret
o I debatoplæggets afsnit om Mobilitet og forbindelser er Skp. Clement Vej som én af Svenstrups
væsentligste hovedfærdselsåre - som leder trafik (læs: biler) inde i de mere lukkede vejsystemer.
Den vestlige del af vejstrækningen i byzonen, hvor der ikke er fortov, er decideret utrygt for
bløde trafikanter at færdes langs og krydse.
Med en tilvækst af boliger i byen vil trafikken langs Skp. Clement Vej ikke blive mindre i
fremtiden.
Det bemærkes at strækningen ikke er angivet i Debatoplægget under afsnittet for Mobilitet og
forbindelser – det bør den være.
o

•

Krydset mellem Skp. Clement Vej og Langdyssen er den primære overgang ved kirken. Krydset er
tæt befærdet af biler (jf. Vejenes rolle som hovedfærdselsåre) - men der er ingen tiltag gjort for
hverken gående eller cyklister i forhold til sikker overgang.
Situationen forværres af, at krydset er placeret lige indenfor byskiltet – hvilket desværre ses på
den hastighed som mange biler passere krydset både på vej ud af byen og ind i byen (dette
gælder også lastbiler).

Høj hastighed
o Ved den tidligere nævnte mailkorrespondance med Aalborg Kommune, blev det også belyst at
der er problemer med hastigheden på Langdyssen.
 Genms. Hastigheden er 53,7 km/t
 15% af alle trafikanter kører over 61 km/t.
Det bemærkes at det ikke er klart hvor hastighedsmålingerne er udført - men politiets
fartkontrol udføres på den østlige del af Skp. Clement vej – ikke i den vestlige del, som
primært er beskrevet i dette afsnit.
o

De høje målte hastigheder er med til at understrege nødvendigheden for at prioritere
forholdene for de bløde trafikanter på strækningen, så tryg færdsel for alle kan sikres.
Herunder også sikring af forholdene for de mange motionister, familier og børn der bruger
områdets natur og veje.

o

Vejens udformning i den vestlige del af byen (ved de grønne arealer, ned mod kirken) er bred og
overskuelig og minder ikke om en vejstrækning i byzonen.
Bedre skiltning kan måske afhjælpe dette i byzonen.
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o

Vejstrækning mellem Godthåb og Svenstrup fremstår med dårlig sigtbarhed, dels ved skoven og
dels ved de tætliggende gårde. Vejstrækningen er delvis 60 km/t (begrænset til ca. 400 meter
ved de tætliggende gårde), men høj fart opleves forsat på strækningen og langt ind i Svenstrup også af Arla lastbilerne til AKAFA.
Hele strækningen fartbegrænses til 60 km/t, og der lavet øget skiltning – strækningen er ca. 1,3
km, hvoraf 400 m allerede er begrænset til 60 km/t. (Se oversigtsplan nedenfor)

o

De planlagte nye boligområde ved Andreasens stålfabrik i Godthåb, må forventes at ville skabe
yderligere trafik på strækningen, så der bør tages rettidige indgreb herfor.

Blå: 50 km/t (byzone)
Gul: 60 km/t (fartbegrænsning ved Gårdsplads)
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Kirkedalen:
•

•

Nye rekreative forbindelser
o Kirkedalen er den naturlige adgang fra Svenstrup til de nordlige Skovlandskaber
For at understøtte Debatoplæggets ønske om rekreative stier og forbindelser til de nordlige
skovlandskaber, er det derfor vigtigt at Kirkedalen indtænkes i denne udvikling, og der sikres god
og sikker færdsel for bløde trafikanter langs vejen, så rekreative forbindelser styrkes og
udnyttes.
o

Kirkedalen er allerede en efterspurgt strækning for cyklister og løbere, og ikke mindst de
officielle løb (MTB-maraton, Danmark Rundt mm.).

o

Enkelte skoleklasser ses allerede bruge skovlandskaberne – men omfanget er begrænset, og den
ringe tilgængelighed for bløde trafikanter langs Langdyssen og Skp. Clement Vej bærer en del af
skylden.

Hastighed i henhold til vej forhold
o Kirkedalen (vejstrækningen) er charmerende, “knudret” og grøn - og efterspurgt motions-rute.
Oversigtforholdene for bilisterne er sjældent egnede til at kører mere end 60 km/t - specielt
med det forbehold in mente, at området er så efterspurgt af motionister.
o

Desværre er området 80 km/t zone – og dette opleves desværre ofte at gennemkørende bilister
udnytter denne mulighed. En fartbegrænsning af vejen til 60 km/t vil understøtte Kirkedalen
som rekreativ forbindelse, hvor brugerne af landskabet (cyklister, løbere, skoleklasser)
prioriteres fremfor gennemkørende trafik.
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Byudviklingsplan for Svenstrup
(Debatoplæg)

Kirkedalen 41, Svenstrup den 28/2 2019

I det udleverede debatoplæg kan jeg konstatere, at man planlægger en ny vej mellem Svenstrup og Frejlev. Jeg kan så
vidt jeg læser dette oplæg, se at man planlægger en linjeføring, der går direkte gennem vores ejendom Kirkedalen 41,
hvilket i så fald vil kræve en fjernelse af alle ejendommens bygninger,
Vores ejendom er opført fra bunden i årerne 2000 til 2007, hvilket betyder at ejendommen vel ikke kan betragtes som
"nedrivnings klar", jeg mener også at det ville være på sin plads at man blev orienteret forud før der kastes sådan en
plan på bordet og ikke selv skal finde ud af, at man er havnet i en farezone for nedrivning.
Jeg vil derfor gerne have at Aalborg Kommune forholder sig til, hvad betyder "Planlagt vej til Frejlev'' hvad er
tidshorisonten
Jeg vil også gerne have at Aalborg Kommune forholder sig til "Linjeføringen", da den skitserede linjeføring i så fald gør
vores ejendom total usælgelig, hvilket jeg mener ikke er en rimelig usikkerhed at stille os i, jeg må derfor bede om en
kortfristet stillingtagen til dette punkt, og ikke en for opslidende årelang debat.
Jeg har vedhæftet diverse bilag:
Som viser hvordan vi opfattet oplæggets linjeføring.
Et par alternative linjeføringer
Et par luftfotos af ejendommen
I forventning om et hurtigt svar og stillingtagen til ovenstående, da det skitserede efter vores menig burde være os
meddelt inden det bliver kastet ud til almen debat, og ikke at folk kommer rendende efterfølgende og siger: "Har du
set at din ejendom skal rives ned"

Med venlig hilsen

\p.. ,;,]�
j

Kirkedalen 41 9230 Svenstrup
TLF. 40162288

1�

Bemærkning 26

From:
Sent:
To:
Subject:

Ida Klitgaard <iklit@hotmail.com>
27. februar 2019 20:03
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Bemærkninger til byudviklingsplanen i Svenstrup

Bemærkninger og ideer
Ønske om multi/forsamlingshus og svømmehal
Langt bedre vedligeholdelse af såvel gamle som nyere institutioner
En virkelig hård renovering af udearealerne omkring børnehaver og skoler. Der er mere en mudderbane end en
legeplads. Det giver ikke positiv læring om hygiejne og renlighed Vedligeholdelse af parkurbanen ved Svenstrup
Skole. Den er jo hele byens legeplads og på en måde også en del af byens ansigt udadtil. F.eks. ville det være oplagt
at rengøre underlaget. Det ville forlænge dens holdbarhed og vel på sigt være en økonomisk fordel.
Renovering eller bedst fornyelse af fortovene rigtig mange steder i byen. Det er f.eks. svært at færdes med en
kørestol på dem. Desuden er rigtig mange af fliserne gået i opløsning eller stykker pga. mange års nedbrydning af
salt, frostskader, køreskader m.m. Et stort behov for et fortov op til kirken, da det er en stærkt befærdet vej som
fodgængerne skal færdes på. Især er det tiltrængt for de ældre, som bruger rollator. Desuden at få vejkanterne langs
fortovet fejet. Ikke kun i midtbyen. Desuden trænger rigtig mange af stierne i byen til opdatering eller direkte
fornyelse og vedligeholdelse af beplantningerne langs dem.
Opdatering af parken og hele anlægget. De to gamle træbroer trænger virkelig til fornyelse. Få oprenset og taget
vare på åen/ søerne samt beskåret skrænterne, som efterhånden er helt groet til. Beskåret eller helst fældet de
store træer, som er meget forgroede, og der blæser store grene af. De ligger på stierne, og der er faktisk også fare
for, at de kan ramme forbipasserende i faldet.
En stærk opfordring til at rigtig mange borgere klipper deres hække, så de ikke fylder det halve af fortovet og giver
langt bedre oversigtsmuligheder ved udkørsel i et vejkryds.
Indsendt af
Ida Klitgaard
Solbakkevej 29a
9230 svenstrup
Sendt fra min iPad
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Daniel Munch <danielmunch@gmail.com>
27. februar 2019 21:19
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Bemærkninger til byudvikling Svenstrup
Svenstrup.jpg; Svenstrup2.jpg

Hej Lise,
Vi sender hermed vores bemærkninger til debatoplægget vedrørende byudvikling Svenstrup.
Vi er en familie på 4 der bor på Badmintonvej 45 i Sventrup, og har derfor en særlig interesse i området
omkring vores hjem.
Debatoplægget forslår bebyggelse af 3. etager grænsende op til vores baghave (område 1 på tegningen).

Det er meget bekymrende, da vores hjem allerede ligger tæt til vores naboer på alle sider undtagen
baghaven hvor 3 etages byggeri er forslået. Desuden er området markeret på planen betydeligt højere
placeret i landskabet, end de omkringliggende huse, hvorfor bebyggelse i 3. etager virker voldsomt Det vil
fuldstændigt blokere for udsigten mod nord for samtlige beboer i området.
1

Området er dagligt brugt af mange i Svenstrup til rekreative formål, og særligt den gamle grusgrav samt sti
forbindelserne til Frejlev tiltrækker motionister, hundeluftere og øvrige der bare vil opleve naturen. Vi er
bange for at kraftig bebyggelse på 3 etager vil forringe eller i værste tilfælde ødelægge den naturlige kile af
grønt, som er i Svenstrup nord.
Beboerne i vores området samt os selv er desuden uforstående overfor bebyggelsen, da
byplanlægningen i debatoplægget tydeligt viser at området er markeret som kommende
skovrejsningsområde?

Vi har idag et træbælte mod nord fra vores hjem, som grænser mod marken, som vi absolut håber får lov at
stå hvis der skal bygges på område 1.
Øvrige bemærkninger til debatoplægget som vi gerne vil tilslutte os:




Børn er bange for tunnel ved Skipper Clement Vej – for lidt lys og skummel beplantning
Hundeskov syd for Runesvinget
Færdiggørelse af den påbegyndte legeplads ved svinget Marathonvej og Duathlonvej

Vi håber at vores bemærkninger giver anledning til eftertanke, mange tak for din opmærksomhed.
Hvis du har kommentarer eller har brug for uddybelse, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 53571237 / 22421237,
eller svare via mail.
Vi ser frem til at høre nærmere.
Venlig Hilsen
Familien på Badmintonvej 45.
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/komplan/06/Svenstrup/Debatoplaeg.pdf
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Pernille Teisen <Pernilleteisen@hotmail.com>
27. februar 2019 22:01
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Høringssvar til byudviklingsplan for Svenstrup 2019
Høringssvar til byudviklingsplan for Svenstrup 2019.pdf

Til By- og Landskabsudvalget
Vedhæftet fremsendes høringssvar til byudviklingsplan for Svenstrup.
Venlig hilsen
Jens og Pernille Teisen

1

Til By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune
Vi har med stor interesse læst det flotte oplæg til byudviklingsplan for Svenstrup, januar 2019. Vi kan se, at der
på side 5 er forslag til nye boligområder, hvor vi synes særligt godt om boligområde nr. 3, som er et bynært
boligområder og samtidigt har adgang til naturen i Svenstrup.
Vi er bosiddende i Svenstrup på 12. år, og vi er glade for byen og ønsker, at vores børn skal vokse op i en by med
udvikling. Vi oplever Svenstrup, som en by i god udvikling, hvor mange børnefamilier slår sig ned, og vi er rigtig
glade for byen, da den ligger tæt på Aalborg, har de faciliteter, som vi har brug for, og naturen er tæt på – med
den gamle grusgrav i den ene ende, Zinck Skov i den anden og Svanemøllen og trampestien i midten.
I forbindelse med at vores behov for hus har ændret sig i takt med børn, ønsker vi at bygge et nyt hus, og meget
gerne i Svenstrup, hvis muligheden byder sig. Vi håber derfor, at der bliver udstykket grunde til parcelhuskvarter
på boligområde nr. 3 med åben-lav tilgang.
Vi synes at det er vigtigt, at:
 nye boligområder har nær tilknytning til Svenstrup By
 udvidelsen af byen fortrinsvist sker i nærheden af Svenstrup centrum.
Boligområde 3 vil give:
 god sammenhængskraft i byen
 naturlig udvidelse af eksisterende bebyggelse ved boligområdet ved Hellekisten og Ved Vester Mølle
 gode og sikre transportvilkår til børn og voksne til skole, fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder i
Svenstrup Centrum.
 byen mulighed for at forblive en samlet by
Med boligområde 3 undgås det, at:
 der bliver "2 byer i byen", hvor en del af byen ligger i udkanten eller uden for Svenstrup (som det ses i
det nyudbyggede område i udkanten af Støvring).
 der skabes små byer i byen med områder, hvor børn og voksne har meget langt ind til bymidten med
skole, kulturliv og indkøbsmuligheder.
Boligområde nr. 3 har derfor en god placering med god adgang til skole, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter
i midtbyen. Boligområdet vil derfor være et optimalt udgangspunkt for nybyggerier af huse til børnefamilier i
Svenstrup.
Vi ønsker at blive boende i Svenstrup, hvis vi får mulighed for at bygge på område 3 i udviklingsplanen, da dette
opfylder vores ønsker om nærhed til natur, samt byen og Svenstrup skole.
Vi håber derfor meget på, at boligområde nr. 3 kan blive en del af de nye boligområder, sådan at Svenstrup kan
udvides i naturlig forlængelse af nuværende boligområder.
Vi ser frem til at se den endelige byudviklingsplan for Svenstrup.
Venlig hilsen
Pernille og Jens Teisen
Skøjtevej 41
9230 Svenstrup J
Tlf. 22897037
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From:
Sent:
To:
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Karen Margrethe Skorstengaard <kammasko@gmail.com>
27. februar 2019 23:20
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Til Aalborg kommune 2019-2
Til Aalborg kommune 2019-2.docx

På vegne af Svenstrup menighedsråd fremsendes kommentar til Byudviklingsplan for Svenstrup
Venlig hilsen
Karen Margrethe Skorstengaard

1

Til Aalborg kommune
Ang. Byudviklingsplan for Svenstrup

Svenstrup den 27.2.2019

Svenstrup Menighedsråd har følgende kommentarer til byudviklingsplanen for Svenstrup
fremlagt af Aalborg Kommune
Med udgangspunkt i vores engagement i Svenstrup Kirke ser vi det som vitalt, at der i forhold til
byudviklingsplanen for Svenstrup sikres tilgængelighed til kirken for Sventrups borgere.
For at sikre en bedre sammenhæng mellem byen og kirken ser vi det som vitalt at der etableres
fortov på både Langdyssen og på Skipper Clements Vej mellem Musvågevej og Svenstrup Kirke.
Dette er for at gøre vejen til kirken sikker for gående, både ældre med rollator og unge med
barnevogne. Langdyssen bruges, når man skal til kirke fra området ved Hellekisten. I oplægget er
der planer om yderligere boliger her, hvorfor trafikken vil blive større. Ligesådan er der behov for
en sikker gå-rute vej mellem ”pipkvarteret” og kirken, da stisystemet ikke strækker sig helt ud mod
kirken, hvilket giver problemer for fodgængere.
Der er pt. kraftig stigning i trafikken på Langdyssen og Skipper Clementvej pga. megen nybyggeri
mod vest i både Svenstrup og Godthåb. Det er trafik af både personbiler og tung lastbiltrafik. Dette
gør, at det er farligt at færdes på vejen, som pt er den eneste mulighed for gående. Når der er
kirkelige handlinger i Svenstrup Kirke eller pårørende, som vil på kirkegården, må de gå i vejsiden
af både Langdyssen og Skipper Clement Vej, hvilket med den megen trafik er farligt.
Det afskærer byens borgere fra at bruge kirken, eller skaber mere biltrafik, fordi det opleves som
den eneste sikre transportform til kirken.
Derudover er der brug for en tydeligere markering af, at der på det omtalte stykke af Skipper
Clements Vej er byzone, og at det dermed kun er tilladt at køre 50 km i timen. Sådan som vejen er
anlagt, er der mange bilister, som overser, at de kører i byzone og dermed ikke sætter farten
tilstrækkelig ned. Dette skaber problemer for de bløde trafikanter.
Svenstrup Kirkes menighedsråd har brugt og bruger mange ressourcer på at sikre tilgængeligheden
til kirken ved bl.a. at lave fodgængersti i forbindelse med renovering af vejen op til kirken, og i
forbindelse med den kommende renovering af trappen i år. Men hvis folk ikke tør færdes mellem
byen og kirken er vi jo lige vidt. Som eksempel har vi dagplejere, der ikke turde komme til
julegudstjeneste med børnene, da de ikke kunne forsvare det i forhold til trafikken.
I debatoplægget står at ”Svenstrup trafikalt er bygget op omkring Hobrovej, Skipper Clements Vej,
Langdyssen og Runesvinget”, endnu et godt argument for at lave fortov på Skipper Clements Vej
og Langdyssen. Stisystemet i byen er ikke hensigtsmæssigt at bruge for gående, som kun magter at
gå korte distancer, idet stisystemet kræver en meget længere gåtur til kirken og får flere til at opgive
det. Hvilket ikke hænger sammen med kommunens ønske om at sikre fysisk aktivitet for både unge
og ældre.
På vegne af Svenstrup Kirkes menighedsråd
Karen Margrethe Skorstengaard, Kirstine Hvelplund og Else Skak Jensen
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Sent:
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Jan Gert Madsen <gert.madsen@privat.dk>
27. februar 2019 23:34
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudvikling Svenstrup

Hej, jeg skriver på vegne af Grøn Gruppe i Svenstrup .
Vi har netop haft møde og der drøftet de beskrevne ideer for byen og området.
Der er mange ideer og hvad der bliver realiseret er ikke til at vide, men vi forventer at de etablerede stier
respekteres og bevares. Især er vi bekymret for stierne syd for Runesvinget og langs Guldbækken, hvor der begge
steder kunne blive tale om at bygge boliger.
Venlig hilsen
F. Grøn Gruppe
Gert Madsen
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From:
Sent:
To:
Subject:

Nynne Rievers <nynne@peje.dk>
28. februar 2019 09:22
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Ønsker til udvikling i Svenstrup

Hej Aalborg Kommune.
Jeg er ikke en af de smarte, velformulerede og magtfulde, men derfor vil jeg gerne alligevel komme med
lidt ønsker til udviklingen i Svenstrup by.
- Jeg kunne godt ønske nogle afmærkede motionsstier til løb og rulleskøjter.
- Jeg har ikke selv hund, men jeg tror at en offentlig hundelegeplads kunne brande byen ret godt og være et
godt samlingspunkt. Den kunne ligge i parken (med mange høm-høm skraldespande i området)
- Små kanohuse ved søen som man kan leje (jeg tænker noget i stil med de lukkede
cykelopbevaringshuse/kasser Aalborg Kommune har i Aalborg Øst) På den måde kan folk, der ikke bor lige
ned til søen stadig have adgang til en kano som de kan bruge og leje ud til turister.
Jeg har også spurgt mine børn (dreng på 10 år og pige på 8 år) hvad de kunne tænke sig i Svenstrup. Deres
svar er:
- En legeplads med legetårn, klatrevæg, rutchebane, hule, gynger, svævebane, bro og høje stubbe som i Zoo
og som i Friluftsbadet. Børnene foreslår at det hedder Svenstrup Superland.
Vi bakker også allesammen op om et kommende forsamlingshus. Her ønsker børnene sig at der kommer
hyggerum og gamerrum.
Venlig hilsen, Nynne Rievers

The link ed image cannot be display ed. The file may
hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that
the link points to the correct file and location.
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Bemærkning 32

From:
Sent:
To:
Subject:

Hanne Kjær Nielsen <hannekjaer@gvdnet.dk>
28. februar 2019 11:02
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan Svenstrup.

Hej.
Måtte åbenbart ikke bare trykke besvar , som skrevet står.

Ang. Kommuneplantillæg 6,023. Byudviklingsplan Svenstrup.
Ang. Svenstrup nord (1. på kortet side 5 i udsendt materiale ).
* Området ønskes bevaret, som grønt område
* Området er kerneområde i den målrettede grundvandsbeskyttelse.
* Forfærdeligt Aalb. Kommune vil bygge alt for tæt og optil 3 etager lad os dog have hverdagsglæde med natur i.s.f. trafik og støj.
* Som om trafikken ikke er katastrofal nok i forvejen - hvordan skulle Skalborg/Hobrovej
dog kunne tage endnu mere trafik ? ...Fuldstændigt tankeløst !!
* Svenstrup bliver al al for lang + for mange indbyggere i en by, der allerede virkelig mangler
halkapacitet, kulturhus - områder med legepladser etc.
* Med udbygning bliver der behov for ny skole/institutioner i denne bydel.
* Der er fældet rigtig mange træer omkring Hobrovej for at give plads til virksomheder med
klimabelastninger
og udledning af CO2 til følge, vi må altså bevare det grønne til optagelse af CO2 i.s.f overbelastning af
området.
* der er brug for "åndehuller" med natur til glæde/afstresning ved også at følge dyrelivet med rådyr på
marken.
* Vis politisk vilje til ikke alt skal "klistres til" med bebyggelse og bare nedlægge naturen, hvor også
dyreliv,
fugle, sommerfugle og insekter forsvinder,,,, en menneskeskabt katastrofe, som man heldigvis er ved
at få
øjnene op for.
Venlig hilsen
Hanne Kjær Nielsen
1

Bemærkning 33

From:
Sent:
To:
Subject:

ingrid schmidt <ingridschmidt@live.dk>
20. februar 2019 13:52
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Vedr. manglende fortov til Svenstrup Kirke

Kære byplanlæggere
Jeg vil gerne opfordre jer til, at I ser på muligheden for at etablere fortov til Svenstrup Kirke.
Som det er nu, skal man som gående - og for den sags skyld også cyklist gå eller cykle på befærdet vej.
Det betyder, at det er svært at kommer til kirken og til kirkegården, hvis man som ældre gerne vil til
gudstjeneste eller besøge sine kæres grave. Det er simpelthen for farligt at gå på vejen med en rollator.
Det er heller ikke særligt betryggende for konfirmanderne, når de skal til kirken.
Det ville være så rart med et fortov, eller måske en kombineret gang og cykelsti.
Jeg håber, I vil se velvilligt på dette forslag.
Venlig hilsen
Ingrid Schmidt
Offerlunden 6
9230 Svenstrup
Telf. 30111485
Mail: ingridschmidt@live.dk

Sendt fra Surface Pro
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Lise Overby Nørgård
28. februar 2019 12:42
Pernille Østergaard Lund
VS: Dokument 1 vedr. matr. 27a, Svenstrup J
Dok1.docx

Importance:

High

Fra: Anne-Line og Jens <pors5@mail.dk>
Sendt: 27. februar 2019 11:04
Til: Hans Henrik Henriksen <HHH-byraad@aalborg.dk>
Emne: Dokument 1 vedr. matr. 27a, Svenstrup J
Hej
Hermed fremsender vi vort forslag vedr. matr. 27a Runesvinget 25, 9230 Svenstrup J
Mvh
Erik og Jens Buus Jensen

1

Aalborg Kommune
Rådmand Hans Henrik Henriksen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Svenstrup d. 19-03-2019

Vedr. Runesvinget 25, Matr. Nr. 27A Svenstrup J.

Efter mødet på Biblioteket i Svenstrup har vi nogle forslag til yderligere bebyggelse på matr. Nr. 27a.
Vi foreslår, at vores ejendom evt. rives ned, således der kan blive en mere sammenhængende bebyggelse,
og at der bygges ud til det område hvor der indvindes vand, og at kommunen køber hele
vandindvindingsområdet.
Bebyggelse i hele Flødalsområdet kunne der måske tinglyses forbud mod sprøjtegift (pesticider), så ville
begge områder være godt beskyttet fremover.(Meget bedre end den nuværende situation).
Vi kunne så forestille os, at der bygges et hus med tilhørende værksted uden for vandindvindingsområdet
I stedet for ejendommen.
Området hvor der indvindes vand kan blive et meget attraktivt grønt område, til gavn for hele
Flødalsområdet.
Fra kommunens Flødalsskov langs vandindvindingsområdet og ned til Runesvinget vil der kunne blive nogen
meget attraktive parceller, ud til varieret fri natur
Kommunen kan så evt. inddrage 50-75 m af skoven langs Runesvinget, hvor der kunne bygges rækkehuse,
også her med gode parceller ud til grønne områder.
Der vil så være en god forbindelse mellem Flødalsområdet og det foreslåede boligområde i Godthåb.
Da Runesvinget blev etableret blev der bygget en tunnel til Flødalsområdet, , der er således god forbindelse
til Svenstrup syd området.
Vedr. Debatoplæg Byudvikling i Svenstrup side 12 står der, at det er formålet, at der plantes skov på
højderyggen syd for Runesvinget. Hvor er højderyggen?
Betragter kommunen dyrkning af juletræer som skovrejsning?

Såfremt det er tilfældet, vil vi foreslå at hele matr. Nr. 27A omdannes til boligområder, det må være bedre
end dyrkning af juletræer, for at beskytte grundvandet.
For at få en afklaring på ovenstående vil vi gerne have tilsendt en forstørret udgave af Flødalsområdet hvor
vi tydeligt kan se matr. 27A, og de tilstødende arealer, og hvad kommunen har tænkt sig med området helt
ud til Wasa Wasa hytten.
Vi ser frem til at få svar på dette fra Kommunen.

Med venlig hilsen
Erik og Jens Buus Jensen

Bemærkning 35

From:
Sent:
To:
Subject:

John Holst <holst@12email.dk>
1. marts 2019 00:53
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Svenstrup

Byudviklingsplan for Svenstrup.
Ideer og bemærkninger:
1. Der er et meget stort behov for seniorboliger i Svenstrup by (3-4 værelses et-plans række-/kædehuse med
carport mellem husene.
2. Stort behov for multihus, centralt i Svenstrup by.
3. Byfortætning i den gamle bydel, langs Hobrovej og Godthåbsvej med byggeri i højst 3 etager.
4. De grønne områder, bl. a. Svanemølleparken og ved Gl. Viborgvej/ Oldstien/Stendyssen skal bevares som
grønne områder, og må aldrig bebygges eller anvendes til andre formål end grønne områder.
5. Bibliotek i Svenstrup skal bevares.
6. Foreningsliv, kulturtilbud, offentlig og privat service er ligesom nuværende og fremtidige butikker
vigtige.
7. De gode stiforbindelser skal bevares, ligesom der skal etableres gode stiforbindelser og tunneller under
trafikkerede veje ved fremtidige udstykninger.
8. Ved fremtidige udstykninger skal der etableres grønne områder.
9. Svenstrup har og skal fortsat have gode bus- og togforbindelser.
10. Svenstrup har og skal fortsat have nem adgang til og fra motorvej, såvel nord- som sydgående.
11. Motorvejsforbindelse til og fra City Syd fra motorvej E45 skal fremskyndes, således at trafikken på den
meget trafikerede Hobrovej i Svenstrup kan blive reduceret betydeligt.
12. Svenstrup skal fortsat være en velfungerende forstad til Aalborg, men også et selvstændigt bysamfund
med en naturskøn beliggenhed.
Med venlig hilsen
John B. Holst,
Offerlunden 51,
9230 Svenstrup J.
Tlf. 98382397
E-mail: holst@12email.dk
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From:
Sent:
To:
Subject:

Erik Nielsen51 <erik.nielsen51@skolekom.dk>
28. februar 2019 19:17
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Svenstrup i fremtiden

Det er med stor bestyrtelse, at jeg har erfaret de mulige planer for svenstrup. Jeg tænker her på områderne på
Svensrupgårds marker og området i fobindelse hermed ned mod vejen til Skalborg.
Det er ønskeligt, at politikerne finder andre indtægtskilder end salg af disse områder til udstykninger til beboelse.
vi oplever her i Svenstrup en sådan tilflytning, at behovet for endnu en skole, endnu en sportshal, en svømmehal
og bedre transport til og fra området allerede i dag er stort.
Hilosen fra en bekymret borger.
Erik Nielsen Ørnevej 72 9230 Svenstrup

1
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Anne Stoffersen Rytter <arytter88@hotmail.com>
28. februar 2019 18:07
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Svenstrup
Bemærkninger til byudviklingen i Svenstrup.pdf

Hej Lise Nørgård
Hermed kommentarer og bemærkninger vedr. byudviklingsplanen for Svenstrup.
Med venlig hilsen
Anne Rytter

1

Vedr. byudviklingsplan for Svenstrup
Vi har nedenstående kommentarer vedr. byudviklingplanen for Svenstrup.

1.0 Støjværn på Runesvinget v./Langdyssen
På borgermødet i maj 2018 fremgik der bl.a. et ønske om et støjværn på Skipper Clements Vej,
Runesvinget, Langdyssen og mod motorvejen. Dette er fortsat et meget stort ønske, og vi kan således kun
støtte op om dette forslag.
Dokumentation af problem
Vi bor i det forholdsvis nyetablerede område, Asgården, som ligger på hjørnet mellem Runesvinget og
Langdyssen. Jf. Aalborg Kommunes debatoplæg, er Svenstrup trafikalt bygget op om bl.a. disse hovedveje
(1).
Ifølge en opgørelse fra år 2017 er der i år 2015 lavet trafiktælling på Runesvinget. Der blev målt 4563
køretøjer i døgnet, hvoraf det ligeledes af rapporten fremgår, at ÅrsDøgnTrafik for lastbiler (LbilÅdt) udgør
111 køretøjer pr. døgn (2). Dette antal kan kun antages at være steget markant som følge af den store
byudvikling og -forstørrelse de seneste år – og vi vil antage, at det fortsat vil stige betydeligt.
På Runesvinget og Langdyssen er der meget tæt trafik, som giver konstante lydgener fra tidlig morgen til
sen aften, og som både forekommer som følge af mange personbiler og tunge køretøjer (busser, lastbiler,
kølebiler, ladvogne mv.). Om natten er det specielt de tunge køretøjer, som høres. Ifølge en rapport støjer
en lastbil cirka 10 gange så meget som en personbil. Antallet af tunge køretøjer har således en stor
betydning for lydgenerne (3).
I dagtimerne er der konstant lydgener, formentlig også pga. vejens udformning/krumning, som gør, at
lyden fra hver enkelt bil høres i lang tid og giver en konstant og langvarig summen (se billede 1). Den tætte
trafik medvirker desuden til, at støjen fra de enkelte køretøjer flyder sammen til en konstant støj (3). Pga.
det store antal biler og lastbiler er der sjældent ophør af trafikal støj, og det er således en betydelig
stressfaktor for områdets borgere, at der konstant er lydgener.
På strækningen er der ligeledes problemer med hurtige accelerationer. T-krydset mellem
Runesvinget/Langdyssen kan være meget befærdet (specielt morgen og eftermiddag), og det kan være
svært at komme fra Langdyssen ud på Runesvinget. Dette kan bl.a. være årsag til de hurtige accelerationer,
som ligeledes er generende og højlydte. På Runesvinget er der ligeledes bemærket høje hastigheder fra en
del biler, som ligeledes er med til at øge lydgenerne. En hastighedsnedsættelse vil forventes at kunne
nedsætte antallet af dB og dermed lydgenerne.
En bolig betragtes som støjbelastet, hvis udearealet udsættes for vejstøj over den vejledende grænseværdi
på Lden 58 dB. Er Lden over 68 dB, betegnes boligen som stærkt støjbelastet (3). Vi mener, at vores område er
støjbelastet og opfordrer på det kraftigste til at få dette undersøgt. Støjen påvirker både indeklimaet,
støjen generer ved åbne vinduer og døre, samt mindsker betydeligt muligheden for at færdes i haver på
afslappende vis. Nyere forskning viser desuden også, at trafikstøj har en betydelig indvirkning på
menneskers helbred, hvorfor det er meget væsentligt at tage alvorligt (3).
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Billede 1: Den røde markering viser hjørnet mellem Runesvinget og Langdyssen. Det er især på Runesvinget, at de
trafikale lydgener er størst med meget tæt samt tung trafik i form af personbiler, lastbiler, kølebiler, kranbiler mv.

På hjørnet mellem Runesvinget og Langdyssen, samt ud fra de tre huse i den sydligste del af Asgården (nr.
45, 47, 49), er der lavet en mindre jordvold, som kun fylder et meget afgrænset område (se billede 2).
Denne har imidlertid en ganske lille effekt på støjgenerne. Lastbiler, busser mv. kan nemt ses over
jordvolden, og herved får denne kun ganske ringe effekt. Vi undrer os over, at der ikke er lavet en bedre
løsning, bedømt ud fra, at Asgården er et nyetableret område med bebyggelse fra bl.a. 2012.
I det nyudstykkede boligområde ved Lokeshøj, som aktuelt bebygges, er der etableret en højere
jordvold/støjvold, som må forventes at have bedre effekt, end jordvolden, som er etableret ud fra
Asgården. Det er således ønskværdigt, at der etableres en bedre løsning ved Asgården, da disse huse ligger
tættere vejen end ved det nyudstykkede område.

Billede 2: De røde markeringer viser, hvor den nuværende jordvold er placeret. De gule markeringer viser, hvor den nye
og høje støjvold er placeret i det nybebyggede område ved Lokeshøj, som er ved at blive etableret.

Side 2 af 5

Argumenter for at forbedre lydgenerne på Runesvinget ud fra Asgården/Midgården:
- Meget tæt trafik døgnet rundt
- Tiltagende tung trafik, som følge af lastbiler, kølebiler, busser, kranbiler mv.
- Høje hastigheder
- Accelerationer som følge af T-krydset ved Runesvinget/Langdyssen
- Meget begrænset effekt af jordvold, som kun er etableret på et meget afgrænset stykke, og som
absolut ikke har den nødvendige højde/effekt ifht. at fungere som støjvold
- Stressfaktor for borgere, som bor i nærheden pga. de konstante og høje lydgener, som forekommer
på alle tider af døgnet
Ønsker i den nære fremtid
Med dette brev lægges der således op til, at der bliver udarbejdet en støjhandlingsplan og dermed en plan
for, hvordan støjniveauet og den konstante trafikstøj kan reduceres nær Runesvinget centreret omkring
indkørslen til Langdyssen. Dette vil få indflydelse på en del parcelhuse og mange borgere, som er
bosiddende på Midgården, Asgården og det nyudstykkede område ved Lokeshøj. Det resterende areal øst
for Langdyssen vil angiveligvis også blive bebygget inden for en kortere fremtidshorisont, og det vil således
også få indflydelse på alle disse borgere i fremtiden.
Eventuelle muligheder er at forbedre den eksisterende jordvold fra sydsiden, dvs. mod Runesvinget,
således at højden af jordvolden øges. Dette vil dog muligvis ikke afhjælpe, at en del af lydgenerne ligeledes
kommer fra og langs Runesvinget og dens vestlige side, hvor jordvolden ikke når særlig langt. En anden
løsning er opsætning af støjskærme, som imidlertid vil være den mest effektive løsning. I flere rapporter
beskrives, at en støjskærm normalvis er 3-4 meter høj, og i rapporten pointeres vigtigheden af, at
støjskærmen placeres tæt på støjkilden (3, 4). Med disse argumenter, kan det igen kun undre, at
jordvolden/støjvolden ikke er udformet bedre, da den blev etableret for få år siden.
Vi opfordrer hermed politikerne og kommunens ansatte til at arbejde videre med denne problematik og
som minimum lave målinger af støjen i dette område som dokumentation for problemet.

Side 3 af 5

2.0 ”Velkommen til byen”
For at velkomme borgere og gæster til byen kunne det være en god idé at gøre vejene til byen flottere.
Dette gælder både nord for byen på Hobrovej, samt syd for byen, når man kommer kørende fra
motorvejen. Det kunne evt. være beplantning af buske, træer, lægning af forårs/sommerløg, således at der
vil være en smuk ”entre” til byen. For nuværende er indgangen til byen præget af industri og store
bygninger, og det vil således pynte på byen og folks indtryk af denne, hvis tilkørslerne dertil kunne gøres
flottere – og gerne med beplantning, som enten står flot hele året, eller med planter, som blomstrer på
forskellige årstider.

Vi ser frem til at følge byudviklingen de nærmeste år.

Med venlig hilsen
Anne og Michael Rytter
Asgården 47
9230 Svenstrup
Mail: arytter88@hotmail.com
Tlf.: 61408051
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3.0 Referenceliste
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From:
Sent:
To:
Subject:

psykolog@hannebruhn.dk on behalf of Psykolog Hanne Bruhn
<psykolog@hannebruhn.dk>
26. februar 2019 17:31
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Registered: Indsigelser mod 3 etagers byggeri på Hobrovej og Godthåbsvej

The link ed image cannot be
display ed. The file may hav e been
mov ed, renamed, or deleted. Verify
that the link points to the correct
file and location.

Du har modtaget en krypteret e-mail fra Psykolog Hanne Bruhn.
For at besvare denne e-mail krypteret, venligst klik hér.

Til Lise Overby Nørgård.
Vedrørende 3-etagers byggeri på Hobrovej og Godthåbsvej vil vi påpege, at et sådant byggeri vil medføre store gener for
boligerne Gammel Viborgvej nr. 1. og 3.
Der vil ved et sådant byggeri blive væsentlige indbliksgener, da der vil blive direkte indkig ind boligernes rum og haver. Ind i
vores hus i nr. 3 vil der blive direkte indkig i den nederste del af huset dvs. i badeværelse, stuer, soveværelse og gennem
tagvinduer til overetagens rum. Privatlivets fred vil blive generet væsentligt heraf.
Lysforholdene i nr. 1 og 3 vil blive reduceret ved et 3 etagers byggeri på grund af den måde, de gamle huse i bymidten er
placeret på.
Endvidere vil husværdien på nr. 1 og nr. 3 blive reduceret kraftigt på grund af ovennævnte gener. Husene på Gammel
Viborgvej er gennem årene vedligeholdt og holdt i den oprindelige stil. Ved et 3-etagers byggeri grænsende op til husenes
baghaver vil husene blive usælgelige og derved formentlig forfalde.
Vi mener endvidere, at det vil være vigtigt at bevare den gamle bydel og de gamle huse omkring Gl. Viborgvej/Hobrovej, da
de har været en del af den gamle stationsby og Svenstrups historie.
I og omkring Svenstrup er der masser anden areal der kunne benyttes til et sådant byggeri, hvor det ikke ville genere
allerede eksisterende boliger.
Venlig hilsen
Hanne Bruhn og John Laursen
Gl. Viborgvej 3 og 1, Svenstrup
The link ed image cannot be
display ed. The file may hav e been
mov ed, renamed, or deleted. Verify
that the link points to the correct
file and location.
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Karsten Hav <karstenhav@hotmail.com>
28. februar 2019 17:46
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); Christian Roslev
Vedr. nye byggegrunde i Svenstrup syd for Runesvinget

Til Aalborg Kommune

Vedr. nye byggegrunde i Svenstrup syd for Runesvinget
Borgmesteren var i 2018 i Svenstrup, hvor han til borgermøde udtalte, at han gerne vil have at folk flytter til
Svenstrup frem for Støvring.
Jeg tænker, at hvis dette skal lykkes, så er det vigtigt, at man værner om og styrker de kvalitet som Svenstrup
besidder.
Støvring ligger i meget naturskønne omgivelser, hvilket er en vigtig bosætningsfaktor. Ved Svenstrup er der også flot
natur i Ådalen og syd for Runesvinget. Vi byggede selv hus i Svenstrup på Asgården (lige ved Runesvinget) i 2010,
netop af den grund, at der var naturskønne omgivelser som skov og mark/eng syd for Runesvinget. Vi bruger meget
de naturskønne omgivelser til gåture med børnene, hvor vi også lufter vores hund dagligt. Vi er også en del naboer,
som benytter de naturskønne omgivelser til fælles "løbeklub", hvor der løbes på skovstierne markvejene. Området
er flittigt brugt af bla. ryttere fra den lokale rideskole, MTB ryttere, kondiløbere, skole/DUS børn og ikke mindst
hundeejere.
I vores tilfælde stod valget stod mellem Svenstrup og Støvring, da begge byer har meget naturskønne omgivelser til
børnefamilier, men vi valgte Svenstrup på grund af den tættere beliggenhed på Aalborg og dejlig beliggenhed. Hvis
man byudvikler syd for Runesvinget ødelægger man en af de stor kvaliteter, der gør det attraktivt at bo i Svenstrup.
Dette vil betyde, at Svenstrup får svære ved at tiltrække tilflyttere, der ellers ville vælge Støvring. Prisen for at
ødelægge naturen, og det rekreative område, kan altså også indbefatte mistede skatteindtægter. Hvis der
byudvikles syd for runesvinget, så ville vi (og sikkert potentielle tilflyttere) fortrække Støvring fremfor Svenstrup pga.
de forsatte naturskønne omgivelser!
Hvis det ikke var Kommunen der ejede jorden syd for Runesvinget, er jeg sikker på, at kommunen ikke ville give lov
til at man ødelagde området ved at bebygge det. Det er for kortsigtet og dårlig planlægning, hvis det er muligheden
for salg af nye kommunale byggegrunde, der skal være styrende for hvor byudviklingen skal foregå i Svenstrup særlig når kommunens jord ligger på et af de mest naturskønne omgivelser i byen.
Salg af jord er en engangsfortjeneste, mens skatteindtægter er en vedvarende indkomstkilde for Kommunen.
Kommunen skulle derfor hellere skabe rammerne for en attraktiv by som folk ønsker at bosætte sig i, fremfor at
ødelægge bosætningskvaliteterne. Nogen vil kalde det at pisse i bukserne, særligt når der er mulighed for at
byudvikle andre steder i Svenstrup, uden at det ødelægger de kvaliteter der gør Svenstrup til en god by.
Runesvinget fungere i dag som en omfartsvej. Der er ingen faciliteter for bløde trafikanter, og kun få
krydsningsmuligheder. Runesvinget er altså en trafikal barrierer og byudviklingen syd for vejen vil være med til at
fragmenterer byen.
Hvis Aalborg Kommune vil gøre Svenstrup mere attraktiv end Støvring, skal man hellere tage at forskønne Hobrovej,
forbedre krydsningsmulighederne, legepladser og BIBEHOLDE de naturskønne omgivelser som alle i Svenstrup
sætter pris på, hvilken også var derfor vi bosatte os i byen.

Mvh.
Karsten Hav
Asgården 35
9230 Svenstrup
1

Bemærkning 40

From:
Sent:
To:
Subject:

Lise Overby Nørgård
1. marts 2019 10:03
Pernille Østergaard Lund
VS: byudvikling Svenstrup

Fra: Pernille Elisabeth Sahlertz <psahlertz@hotmail.com>
Sendt: 1. marts 2019 09:57
Til: Lise Overby Nørgård <lise.noergaard@aalborg.dk>
Emne: byudvikling Svenstrup

Tak for en fin præsentation af byudviklingsplanerne på biblioteket den 7. februar.
Område 1 er den absolut mest hensigtsmæssige og attraktive beliggenhed til et nyt byudviklingsområde.
Som forhåbentlig kommende tilflyttere i Svenstrup vil vi efter mange års studier i København og Aarhus
returnere til Svenstrup hvis der kommer en velplaceret og attraktiv udstykning i byen.
Vi kan se flere fordele med at inddrage dette nord- vestlige område. Her er endelig et attraktivt område i
Svenstrup hvor der kan etableres et fint nybyggerkvarter for mange unge nyetablerede familier.
Vejadgangen er let fra Marathon Vej og i området er der mulighed for at skabe et grønt område både mod
nord og syd. Endvidere kan vi se at der kan laves en fin adskillelse mellem den tunge trafik og den bløde
trafik. Med et gennemtænkt stisystem kan der skabes stier mellem nye bebyggelser, mod nord til skoven og
mod syd via til bymidten for indkøb, kultur, foreninger, idræt og skole.
Et af de vigtigste ønsker for os og mange andre er netop at der dette areal med en god planlægning kan
adskilles mellem tung og blød trafik. Den tunge trafik mellem bebyggelsen og til City Syd og Aalborg
behøves ikke at skulle belaste trafikken igennem Svenstrup bymidte. Vi ønsker os også en hovedsti
(udbygning af den allerede eksisterende) til både gående, løbende, kondi, cyklende og et særligt spor til f.
eks heste.

Vi håber meget at projektet bliver sat i gang og glæder os til at vende tilbage til det nordjyske.

Venlig Hilsen

Pernille Sahlertz
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Bemærkning 41

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Nadja BA <nadjaba@hotmail.com>
1. marts 2019 15:27
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudvikling Svenstrup - ideer
Brev til kommunen_Nadja og Peter, Gl. viborgvej 120.pdf

Til Aalborg kommune i forbindelse med byudvikling i Svenstrup (følgende er også vedhæftet som pdf).

Bevar det grønne landskab syd for Runesvinget
Fra: Nadja & Peter, Gl. Viborgvej 120

I forbindelse med at der skal laves ny byplan til Svenstrup, vil vi stærkt råde til at bevare det grønne
landskab i området syd for Runesvinget. Vi kan kun udtale os om, hvordan vi oplever Svenstrup lige her
hvor vi bor, og her mener vi at nybebyggelse vil have en negativ effekt på det friluftsliv og unikke
landskab/natur, der er syd for Runesvinget. I stedet synes vi, at der bør fokuseres mere på det friluftsliv der
eksisterer der.
Undgå bebyggelse og bevar landskabet fordi:
Vi er om nogen hovedvidner til hvor mange hundrede mennesker, der benytter sig af de grønne områder
hver dag, uanset vejret, da vi bor lige i centrum af det. Det gælder både gående, løbende, cyklende,
mountainbikers, ryttere, familier, dagplejere, børnehaver, skoler og mange flere, der benytter sig af
trampestierne og de mange skovstier. De mange stier, der er rundt i området, giver et helt unikt kig ned mod
byen henover det bølgende landskab, som ville blive ødelagt af at bygge huse der.
Vi ved også, at mange kommer her for at nyde det fantastiske dyreliv der er herude. Ikke mindst de store
flokke af rådyr, men også andet vildt - der er sågar set storke her!
I forbindelse med de mange rådyr, er det også et yndet sted at gå på jagt.
Svenstrups beliggenhed er særpræget netop fordi det er så tæt på byen med naturen lige i baghaven. Det
kuperede og smukke landskab med mange grønne bakketoppe er derfor med til at gøre Svenstrup unikt, og
en stor grund til at folk vil bosætte sig her. Det er hvad vi hører fra dem, der bor herude, og dem der ønsker
at komme herud.
Skab et grønt samlested:
I stedet synes vi, at der bør fokuseres på at skabe et grønt samlested for byen. Sidste år var Circus Arena
hernede, og det var en stor success! En ide kunne være at bruge pladsen op til Runesvinget til netop det og
andet relateret, såsom fx dyreskue m.v. Man kunne også sætte shelters op.
Vi snakker med mange af de gående her, og de andre familier i området, og vi ønsker alle at bevare det
grønne landskab. I skal være velkomne til at komme herude og opleve området selv, hvis ikke I allerede har.
Historisk gammel vej:
Vi har lært at Gammel Viborgvej er en historisk gammel hærvej, der i sin tid blev brugt som købmandsrute
til bl.a. Tyskland og videre i Europa. Altså er der også noget historie med i det, der fortjener at blive
bevaret.
Fartreducering på vejen:
I forbindelse med de mange gående herude, og at vi er to børnefamilier på vejen, kunne vi godt tænke os at
få reduceret farten på vejen. Vejen er meget smal, og ikke velegnet til højere fart end 50 km i timen.
Køb af jord:
Vi vil meget gerne købe jorden, der støder op til vores gård - det har tidligere tilhørt gården, og vi vil gerne
1

købe det tilbage. Både for at vi kan opretholde det privatliv vi ønsker, og derudover for at være med til at
bevare landskabet. Vi taler her om matrikel nr. 14cs, der går halvvejs over vores mark og støder op til vores
matrikel. Derudover er vi også meget interessede i at købe små dele af matrikel 7bf og 8k med henblik på de
små skovområder, der er her, og den jord der er imellem os og vores nabo i nr. 100. De har samme ønske, da
vi begge gerne vil holde det grønt herude. Desuden har vi let dyrehold, som skal afgræsse området. Til info
lejer vi i forvejen jorden på matrikel 14cs - sådan er det blevet gjort lige siden det blev solgt fra for over 30
år siden.
Vi vil rigtig gerne invitere jer herud til en snak om det hele, så vi kan vise jer, hvad vi mener.
Mange venlige hilsener,
Nadja og Peter,
Gl. Viborgvej 120, 9230 Svenstrup J.
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Bevar det grønne landskab syd for Runesvinget
Fra: Nadja & Peter, Gl. Viborgvej 120
I forbindelse med at der skal laves ny byplan til Svenstrup, vil vi stærkt råde til at bevare
det grønne landskab i området syd for Runesvinget. Vi kan kun udtale os om, hvordan vi
oplever Svenstrup lige her hvor vi bor, og her mener vi at nybebyggelse vil have en
negativ effekt på det friluftsliv og unikke landskab/natur, der er syd for Runesvinget. I
stedet synes vi, at der bør fokuseres mere på det friluftsliv der eksisterer der.
Undgå bebyggelse og bevar landskabet fordi:
Vi er om nogen hovedvidner til hvor mange hundrede mennesker, der benytter sig af de
grønne områder hver dag, uanset vejret, da vi bor lige i centrum af det. Det gælder både
gående, løbende, cyklende, mountainbikers, ryttere, familier, dagplejere, børnehaver,
skoler og mange flere, der benytter sig af trampestierne og de mange skovstier. De
mange stier, der er rundt i området, giver et helt unikt kig ned mod byen henover det
bølgende landskab, som ville blive ødelagt af at bygge huse der.
Vi ved også, at mange kommer her for at nyde det fantastiske dyreliv der er herude. Ikke
mindst de store flokke af rådyr, men også andet vildt - der er sågar set storke her!
I forbindelse med de mange rådyr, er det også et yndet sted at gå på jagt.
Svenstrups beliggenhed er særpræget netop fordi det er så tæt på byen med naturen
lige i baghaven. Det kuperede og smukke landskab med mange grønne bakketoppe er
derfor med til at gøre Svenstrup unikt, og en stor grund til at folk vil bosætte sig her. Det
er hvad vi hører fra dem, der bor herude, og dem der ønsker at komme herud.
Skab et grønt samlested:
I stedet synes vi, at der bør fokuseres på at skabe et grønt samlested for byen. Sidste år
var Circus Arena hernede, og det var en stor success! En ide kunne være at bruge
pladsen op til Runesvinget til netop det og andet relateret, såsom fx dyreskue m.v. Man
kunne også sætte shelters op.
Vi snakker med mange af de gående her, og de andre familier i området, og vi ønsker
alle at bevare det grønne landskab. I skal være velkomne til at komme herude og opleve
området selv, hvis ikke I allerede har.
Historisk gammel vej:
Vi har lært at Gammel Viborgvej er en historisk gammel hærvej, der i sin tid blev brugt
som købmandsrute til bl.a. Tyskland og videre i Europa. Altså er der også noget historie
med i det, der fortjener at blive bevaret.
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Fartreducering på vejen:
I forbindelse med de mange gående herude, og at vi er to børnefamilier på vejen, kunne
vi godt tænke os at få reduceret farten på vejen. Vejen er meget smal, og ikke velegnet
til højere fart end 50 km i timen.
Køb af jord:
Vi vil meget gerne købe jorden, der støder op til vores gård - det har tidligere tilhørt
gården, og vi vil gerne købe det tilbage. Både for at vi kan opretholde det privatliv vi
ønsker, og derudover for at være med til at bevare landskabet. Vi taler her om matrikel
nr. 14cs, der går halvvejs over vores mark og støder op til vores matrikel. Derudover er
vi også meget interessede i at købe små dele af matrikel 7bf og 8k med henblik på de
små skovområder, der er her, og den jord der er imellem os og vores nabo i nr. 100. De
har samme ønske, da vi begge gerne vil holde det grønt herude. Desuden har vi let
dyrehold, som skal afgræsse området. Til info lejer vi i forvejen jorden på matrikel 14cs sådan er det blevet gjort lige siden det blev solgt fra for over 30 år siden.

Vi vil rigtig gerne invitere jer herud til en snak om det hele, så vi kan vise jer, hvad vi
mener.
Mange venlige hilsener,
Nadja og Peter,
Gl. Viborgvej 120, 9230 Svenstrup J.
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Bemærkning 42.1

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Lars Bang Jensen <bangforlag@gmail.com>
1. marts 2019 22:02
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Bemærkninger ved Byudvikling i Svenstrup
Byudvikling Svenstrup.docx

Kære Lise Overby Nørgård
Jeg sender her nogle kommentarer til jeres fine oplæg.
Mange folk har været meget optaget af den igangsatte proces, og I har været dygtige til at lave måder, hvor
at vi har kunnet komme med i processen.
Tak for det fine arbejde som I har lavet.
med venlig hilsen
Lars Bang Jensen

The link ed image cannot be display ed. The file may
hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that
the link points to the correct file and location.
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Aalborg Kommune

Svenstrup den 1. marts 2019

Ved Byplanlægger Lise Overby Nørgaard

Jeg fremsender her nogle betragtninger vedr. det udsendte debatoplæg om Svenstrup, til jeres orientering.
Bemærkningerne er dels personlige kommentarer, dels (sidst i mit brev) er der synspunkter som jer fremsender på
vegne af Svenstrup Brugsforening. Det gør jeg i min egenskab af formand for denne forening.
Jeg synes at det er et meget flot og veldisponeret oplæg, som I har fået lavet, som på mange punkter lever op til hvad vi
lokalt ønsker os. Det er glædeligt at vi igen har fået en kraftig byvækst i Svenstrup-Godthåb området. Den skal
fastholdes ved at arbejde med fortætning og øget bygge højde i bymidten. Ligesom at det er godt, at man ser på de
arealer der grænser til byen i Svenstrup og Godthåb. Her er mulighed for en stor byvækst på den lange bane.
Som vi hørte for år tilbage, bor der flere folk i Svenstrup-Godthåb end i f.x. Ribe, men vi har ikke fået lov til at være en
rigtig by, fordi at man planlægningsmæssigt har dyrket os som en soveby med paracelhuse. Den ny plan betyder et brud
med de forkerte begrænsninger, der har gjort at byer som Støvring og Års over de seneste årtier er blevet moderniseret,
medens Svenstrup har stået i stampe.
En øget mulighed for øget byggehøjde mellem Akafa og Hobrovej, vil over år ændre byen, og give mulighed for at vi
får nogle af de senior boliger tæt på centrum med dets handels- og kultur muligheder, som folk efterstræber.
Det er ligeledes vigtig at arbejde med udfyldning og fortætning i hele området mellem Svenstrup og Godthåb. Området
har i kraft af Guldbækkens løb en stor kvalitet. Sti-systemet giver tryghed i den interne færdsel. Her er stadig stor
muligheder for byggeri som skal udnyttes. Jeg kunne måske foreslå at man lod det fine areal over for kirken som Akafa
ejer, blive en prøveklud for at lave punkt-huse, i stedet for de paracelhus-kvarterer som vi har i så rig mængde. Både
for seniorer , som for de mange der lever et single liv, kunne lejligheder i et høj-kvalitets område være en god ide.
Hvorfor ikke have mod på at afprøve noget nyt ! Mod nord udsigt mod Svenstrup Kirke og den gamle bøgeskov. Mod
syd udsigt hen over Svenstrup.
Generelt synes jeg at Aalborg kommune lægger for lidt vægt på at udbygge de byer der er langs jernbanen. Vi burde
satse på det gamle bybånd der er langs hovedbanen nord og syd for fjorden på en meget mere konsekvent måde.
Svenstrup er et eksempel på at adgangen til kollektiv transport (og bynær natur og gode skoler og institutioner) giver
befolkningstilvækst….Derfor er der ting at lære i Svenstrup som man kan tage med sig i kommunens
planlægningsmåde.

For mig der er vokset op i Mejeribyen i Svenstrup, har Svenstrup altid været en arbejderby, med mange spændende
arbejdspladser. Det er jo også en kendetegn, som på en måde forbigåes i jeres materiale. Svenstrup har så mange
arbejdspladser at der foregår en positiv indpendling til byen. Dette karaktaristika fortjener at blive fremhævet og værnet
om, fordi vi er et sted hvor rigtig mange bor og arbejder i byen. Det giver vor by en særlig sammenhængskraft og
dynamik.
Der er bragt i forslag at et benzin anlæg ved Hobrovej omformes til bolig og dagligvarehandel. Jeg vil hertil anføre at
for mig er det vigtigt, at den sti eller vej forbindelse der ind til for nylig var langs Guldbækkes sydside (gennem
familiens Spliids ejendom) reetableres. Her har vi haft en klassisk vejstrid, som jeg kender fra min tid i Teksnisk
udvalg, og der gives nu en fornyet mulighed for at reetablere denne gamle hævd påadgang, - såvel nord som syd for
Guldbække. Således at der er nem adgang ind i Svanemølleparken.

Bemærkning 42.2

På vegne af Svenstrup Brugsforening skal jeg anføre:
Svenstrup Brugsforening har siden 1906 drevet forretning i Svenstrup. Vi er en selvstændig forening, der driver vor
Superbrugs samt det tilhørende benzin anlæg. Vi ejer dertil betydelige arealer i vor butiks nærhed. Arealer vi har købt
for at sikre vore udviklings muligheder. Vi beskæftiger ca 80 personer i hel- eller deltids beskæftigelse.
For os er det meget positivt, hvis at der gives mulighed for en øget byggehøjde i centrum. Det vil over år muliggøre
forandringsprocesser som vil ændre det centrale by område. Det er vigtigt for os at Svenstrup fremtræder dynamisk og
tidssvarende hvis at vi skal fastholde vor handel. Mange af vore kunder kommer fra et stort opland. Gode
parkeringsforhold, nem og sikker adgang er vigtigt. Byens handelsliv har været vigende , men er de seneste år igen
begyndt at udvikle sig, men dagligvarehandlen som dynamo.
Vi har tidligere påtalt overfor Aalborg kommune at vi har brug for at få forbedret indkørsel og udkørsel til vor butik. Nu
må de store lastbiler bakke ind til vor butik. Der er en betydelig risiko forbundet med dette, især for de svagere
trafikanter når der skal bakkes ind. Derfor er en indkørsel fra Godthåbsvej og en udkørsel ad Svenstrup Skolevej et stort
sikkerheds mæssigt ønske. Det har vi tidligere påpeget overfor Aalborg kommune, og vi vil her gøre det igen.
Nyt i dagligvarehandlen vil blive, at nogle af vore kunder bestiller varer på nettet og selv afhenter de færdig pakkede
varer. Skal vi kunne håndtere en sådan fremtidens handel, er det også nødvendigt at se på adgangsvejen til vor butik.
Til jeres orientering kan vi fortælle, at vi har været i dialog med Boligforeningen Himmeland om muligheden for at
etablere etage-bolig på dele af de arealer vi ejer. Det kunne også være aktuelt at bygge ovenpå den bygning der tidligere
rummede Spar Nord, - og som vi har tilkøbt sidste år.
Vi indgår meget gerne i en samtale med Aalborg kommune om hvordan vi i fælleskab kan udvikle byens nuværende
handelsmæssige centrum.

Med venlig hilsen

Lars Bang Jensen
Solgården
Dall Møllevej 43
9230 Svenstrup

Tlf. 5329 4407

oplæ

Bemærkning 43

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Claus Kjærsgaard <ck@clame.dk>
1. marts 2019 08:46
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudvikling Svenstrup
Byudviklingsplan for Svenstrup.docx

Att: Lise Overby Nørgård
Hermed fremsender jeg mine kommentarer til debatoplægget.
Claus Kjærsgaard
Tennisvej 15
9230 Svenstrup
Mobile: +45 25 54 55 31
e-mail: ck@clame.dk
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Byudviklingsplan for Svenstrup.
Jeg har følgende kommentarer til debatoplægget.

Byudvikling generelt:

Vil først sige at det er positivt at borgerne inddrages i udviklingen af byen.

Da der på nuværende er store uudnyttede byzone arealer, ser jeg ikke et behov for at udvide disse arealer.

Det er vigtigt at tænke på, at vi i byen har 2 meget pressede skoler, som på grund af store elev tal er fyldt til
bristepunktet. Svenstrup har pt ikke mulighed for at udvide de fysiske rammer, for at kunne imødekomme
et øget elev tal, som nye boligområder vil afstedkomme. Her tænker jeg specielt på boligområde 1.

Højvangskolen har derimod trods alt lidt plads til at udvide de fysiske rammer, som bør have betydning for
hvor der etableres nye boligområder.

Det er også vigtigt at man tænker på eventuelle udvidelser af idræts/fritids faciliteter i forbindelse med
højvanghallen, inden man eventuelt bebygger de nærliggende arealer. Her tænker jeg på boligområderne
3, 4 og 5.

Boligområde 1 er jeg meget uforstående overfor. Arealet grænser op til en af Svenstrup Vandværks
boringer. En boring der leverer ca. 80% af Svenstrups samlede vandforbrug.
Der ligger også en skydebane/skydeklub direkte op til området, som i forvejen belaster beboerne på
Tennisvej og Badmintonvej med støj gener.
Området er også udlagt, som OSD område, hvorfor jeg finder det betænkeligt, at der skal bygges på
området. Det må alt andet være en bedre løsning, at lave skovrejsning på området, for derved at sikre
drikkevandet. Området grænser jo i forvejen op til en del af kommunens skovrejsningsarealer.
Hvis det kommer på tale at området skal bebygges, skal det på ingen måde være andet en lav bebyggelse.
Bygninger i optil 3 etager vil virke meget voldsomt for beboerne på Tennisvej/Badmintonvej, som jo ligger
meget lavt i terrænet.

Trafik:
Der er ekstremt dårlige udkørselsforhold fra Maratonvej ud på Hobrovej + at der er umådeligt farligt for
cyklister og fodgængere at krydse Hobrovej. Der var tidligere planlagt, at Vidalsvej skulle føres igennem til
Atletikvej, hvilket ikke længere er en mulighed. Løsning kunne være etablering af lyskryds, alternativt kunne
et helleanlæg med fodgængerfelt afhjælpe problemet lidt.

Med venlig hilsen

Claus Kjærsgaard
Tennisvej 15
9230 Svenstrup
Mobil 25 54 55 31
Mail: ck@clame.dk
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Mick Justesen <mickjustesen@hotmail.com>
4. marts 2019 11:31
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
John Hartvig Larsen Debat oplægning, by udvikling
Godthåb/Svebstrup

Att.:
Lise Overby Nørgaard
99312059
Efter deltagelse i et godt møde på Svenstup bibliotek, om by udvikling af Godthåb og
Svenstrup, har jeg et har et par spørgsmål og bemærkninger.
Vi deltog i et lignende møde i Godthåb forsamlingshus Februar 2018
På dette møde blev der generelt givet udtryk for, at Godthåb borgene ikke havde den
store interesse i en udbyggelse af byen syd for Runesvinget og omkring Blågranvej,
dette anses for at være naturligt skel mellem by og land/skov.
Jeg og min familie ser heller ikke dette som en ønskelig løsning. Jeg kan forstå på mine
naboer, at de har samme holding. Har Aalborg kommune en holdning til dette?
Jeg vil forvente en kraftig værdiforringelse af vores bolig, hvis der skulle blive bygget
rundt om den. hvordan står vi som borger i denne situation, vil der blive givet
kompensation, hvis der skulle blive bygget nye boligheder i umiddelbart nærhed af
vores matrikel?
Vi har jo i sin tid købt denne ejendom, for ikke at bo i tæt bebygget område, men der i
mod have naturen tæt på.
Der forfindes flere gravhøje i området, den ene ligger under 100 m fra vores ejendom.
hvordan er frednings regler omkring gravhøje?
Jeg blev informeret på mødet, at der et muligt ønske om at bygge en ØKO-landsby på
området syd for Runesvinget og op til gl. Viborgvej, hvad omfatter udtrykket ØKOlandsby?
Der er tilbage i 00´erne, indgivet et forslag om ikke at lave byudvikling og bebyggelse
syd for Blågranvej, da der var ønske om at bevare naturen og landskabet. Er dette fejet
af bordet, eller er emnet stadig aktuelt?
Ser frem til at høre fra jer, samt et håb om en god dialog.
Med venlig hilsen
Mette og Mick Justesen.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Kristina Vestergaard Jensen <zebra1984@hotmail.com>
5. marts 2019 21:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byplansudvikling Svenstrup
Aalborg kommune.docx; Scan0043.pdf

Hej Aalborg Kommune
Hermed vedhæftet et brev samt et kort over noget jord vi er interesseret i at købe.
Med venlig hilsen
Peter og Kristina Vestergaard Jensen

1

Vedr. byplansudvikling i Svenstrup.
Vi var til mødet på Svenstrup biblioteket d. 7/2-19. Vi talte med en af jeres medarbejdere, hvor vi fortalte, at vi er
interesseret i at købe noget af det jord/skov som ligger lige ved vores hus, samt de udhuse som har hørt til gården
vi bor på, som kommunen har købt for over 40 år siden. Enden af det ene udhus ligger på vores grund hvorfor vi
tænker det er oplagt at udhusene sælges til os. Vi ønsker at bevare jorden og holde og passe den, så der fortsat vil
være en stor vildtbestand. Vi er 4. generation og vores børn er 5. generation på gården. Vi ønsker at få udhusene
til at fremstå pæne frem for de gamle og efterhånden faldefærdige huse som det er nu. Det vil være til gavn for
alle de forbigående/cyklende som dagligt er ude at gå tur langs Gammel Viborgvej som er en gammel Hærvej. Vi
er også meget interesseret i at købe det lille stykke jord mellem Gammel Viborgvej 100 og Gammel Viborgvej 120,
da det vil give god mening at have det lille stykke jord og skov og bevare naturen som den er der langs vejen.
Stykket har altid hørt til gården, så det vil være rigtigt godt for alle parter at den kommer til det igen.
Vi har snakket med mange af de folk som går tur i naturområdet syd for Runesvinget, at det vil være synd, at
udstykke området til boliger, da der er en enestående natur i Svenstrup og Godthåb, som rigtig mange benytter
sig af. Dem som bor i Svenstrup, skal bare lige på den anden side af Runesvinget for at være direkte i naturen. Det
har stor betydning for rigtig mange der kommer spadserende, løbende og cyklende.
Vi er gennem de senere år begyndt at få en god og varieret vildtbestand. Der er meget råvildt, ræve, strejf af
kronvildt og de sidste par år, er vi begyndt at se storke om foråret. Alt det vil forsvinde fra området, hvis alt jorden
syd for runesvinget bliver udstykket til grunde.
Gammel Viborgvej er en gammel hærvej, hvor de i urtiden drev kvæg hele vejen til Tyskland for at handle med
kvæget, så der er også meget gammel lokal historie i området omkring Gammel Viborgvej. Det forsvinder også
hvis der bliver bygget der omkring.
Der er mange børnefamilier, børnehaver og skoler der også bruger naturen herude. Det er helt vildt alle de folk
som kommer forbi på Gammel Viborgvej hver dag for at motionere i naturen.
En god ide kunne være at lave nogle shelters med bålplads i noget af skovområderne, så folk har større
muligheder for at drage nytte af naturen i nærområdet til Svenstrup.
En anden god ide er, at den store åbne mark der ligger bagved gården Gammel Viborgvej 100 ned mod
Runesvinget, kan bevares som græsmark, da den ligger inden for skovbyggelinjen og derfor ikke kan bebygges,
kan laves om til hele Svenstrups samlepunkt, hvor der er plads til cirkus og mange andre aktiviteter. I sommer da
vi havde Cirkus Arena i byen, var der meget store problemer med at finde en plads som kunne rumme det store
cirkus. Da de første billetter blev sat til salg, en uge før forestillingen, vidste man stadig ikke hvor forestillingen i
Svenstrup skulle være fordi der er bygget/lavet bakker på græsplænen hvor vi plejer at have cirkus. Det blev få
dage før forestillingen besluttet at Arena kunne være på marken bagved os, hvilket fungerede rigtigt godt, både
med parkeringsforhold mm. Arena vil meget gerne komme til vores dejlige by igen og håber de endnu engang kan
benytte denne mark til deres forestilling.
Vi vil sluttelig gerne invitere jer ud til en lille snak om vores ønsker i nr. 100 og 120 her på Gammel Viborgvej, med
hensyn til vores ønsker om at købe jorden som har tilhørt vores ejendomme for mange år siden.
Vi har vedhæftet et billede hvor vi har optegnet det areal, vi er interesseret i at købe.
Med venlig hilsen
Kristina og Peter Vestergaard Jensen
Gammel Viborgvej 100
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Lise Overby Nørgård
12. marts 2019 08:37
Pernille Østergaard Lund
VS: Byudvikling Svenstrup
forslag til udvikling af Svenstrup Nord2_20181010.jpg

Fra: John Bo Nielsen <jbn@projekt-gruppen.dk>
Sendt: 8. marts 2019 16:09
Til: Lise Overby Nørgård <lise.noergaard@aalborg.dk>
Cc: Claus Otto Nielsen (CLON) <CLON@NIRAS.DK>; carljensen@mail.dk
Emne: Byudvikling Svenstrup
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Att.: Lise Overby Nørgaard
Vedrørende skitseforslag til ny bebyggelse i Svenstrup nord.
Det har været en fin proces med Byudviklingsplanen for Svenstrup hvor vi har deltaget på borgermødet og åbent hus
på biblioteket. Vi har længe arbejdet på en plan om byudvikling i det område der i debatoplægget er benævnt som
område 1 til boliger åben/lav, tæt/lav og etageboliger. Området kan inddrages som boligområde som en naturlig
fortsættelse af de eksisterende boligområder.
I den forbindelse fremsender vi landskabsarkitektens skitseforslag til ny bebyggelse i Svenstrup nord. Det er i
princippet en videreførelse af Marathonvej i den vestligste ende, hvor det oprindeligt var planen at vejens skulle
fortsætte. På de historiske kort ses det, at den nuværende Marathonvej oprindelig var en del af den gamle kirkesti
fra Hobrovej og som fortsatte hen over markerne til kirken. Det nye skitseforslag følger i øvrigt den oprindelige
kirkevej.
Skitseforslaget giver mulighed for 89 nye byggegrunde og ca. 110 nye lejligheder. Grundene får en størrelse mellem
800 m2- 1000 m2, og enkelte større. Lejer- og ejerboligerne bygges i flere størrelser mellem 70 m2 – 120 m2 og
enkelte større, og placeres i 5 områder/klynger efter princippet ”shared space” arealer i midten af klyngerne, som
sikrer store grønne fællesområder.
Som det ses på skitseforslaget er der designet stor åbenhed med friarealer mellem bebyggelserne. Alle
grunde/bebyggelser har mindst èn side til et grønt område.
Fra det sydligste område i byen og til det nordligste område ved grusgraven og skoven etableres der en bred
flersporet hovedsti til cyklende og gående sammen med en hestesti. Dermed sikres der en ny rekreativ forbindelse
mellem Svenstrups rekreative områder ved Guldbækken og frem til det nordlige skov- og bakkelandskab ved
grusgraven.
Hovedstien fungerer sammen med det interne stisystem også som sikker skolevej.
Til håndtering af regnvand skabes der 4 områder med opstemmede regnvandsøer som integreres med bløde kurver
indpasset i de øvrige friarealer. Projektforslaget åbner derfor nye muligheder for rekreative aktiviteter både internt i
bebyggelsen og for den øvrige del af byen, herunder en hovedstiforbindelse mellem byens grønne midtpunkt og de
nordlige grønne rekreative områder ved grusgraven og skoven.
Den hårde trafik og den bløde trafik adskilles effektivt med et stisystem så man kan komme rundt i hele området
med høtj sikkerhedsniveau for gående og cyklende. For at skabe god afstand til de eksisterende bebyggelser på
Tennisvej og Musvågevej vil der blive anrettet et grønt område sammen med hovedstien og frem til de nærmeste
parcelhusgrunde.
Det er vores oprigtige vurdering, at en ny attraktiv byudvikling netop i dette område vil give stor værdi til byen og
tiltrække nye familier til at bosætte sig i Svenstrup. Boligerne indrettes i forskellige størrelser så der er plads til
1

enlige, helt unge familier og større familier. Etageboligerne vil ligeledes opfylde et boligbehov for den lidt ældre del
af befolkningen som gerne vil flytte fra eksisterende store parcelhuse og flytte til mindre lejeboliger, men stadig
ønsker at blive boende i byen. Endvidere vil biltrafikken mellem den nye bebyggelse og Aalborg ikke komme til at
belaste trafikken igennem Svenstrup.
Projektforslaget er udarbejdet i samarbejde med professionelle byplanlæggere og tekniske rådgivere. Bebyggelsen
er derfor disponeret med en bebyggelsesplan som gør det muligt at lave afværgeforanstaltninger der vil kunne
tilgodese skydebanernes hidtidige virke uden at genere fremtidige beboere.
Endvidere er der lavet forundersøgelser af arkæologi, områder med særlige drikkevandsinteresser,
indvindingsoplande, skovbyggelinjer, fredsskove, kirkebyggelinjer, geologi og afklaring af de forsyningsmæssige
forhold.
Som et ekstra miljøvenligt tiltag planlægges der med, i stedet for almindelig fjernvarme, at etablere individuelle
jord/vand varmepumper til byggegrunde. Til etageboligerne planlægges der med et fælles jordvarmeanlæg. Det vil
give en miljøgevinst med reduktion af CO2 på mellem 50-75 %, samt en reduceret varmeregning på ca 50%.
Teknologien er forholdsvis ny, men der arbejdes på at gennemføre denne nye energivenlige og økonomisk attraktive
mulighed.
Vi håbe at forvaltningen, politikerne og befolkningen i Svenstrup vil tage godt imod dette forslag til ny og attraktiv
bebyggelse i Svenstrup.
Med venlig hilsen
John Bo Nielsen

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

Lise Overby Nørgård
18. marts 2019 07:48
Pernille Østergaard Lund
VS: Tulip Food Company Svenstrup Tulip Food Company Svenstrup - Byudviklingsplan Svestrup 2019 - Bemærkning til
forslag.pdf

Fra: Thomas Fløe Chemnitz (THOFC) <THOFC@danishcrown.dk>
Sendt: 15. marts 2019 15:10
Til: Lise Overby Nørgård <lise.noergaard@aalborg.dk>
Cc: Torben N. Jespersen (TNJ) <TNJ@tulip.dk>; Geert Hansen (GEHA) <GEHA@tulip.dk>; Annegrete Dalsgaard
Holland <annegrete.holland@aalborg.dk>
Emne: Tulip Food Company Svenstrup Hej Lise
Ved hæftet finder du Tulip Food Company Svenstrups kommentarer til byudviklingsplanen for Svenstrup.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
Venlig hilsen / Kind regards
Thomas Fløe Chemnitz
Specialist, Environment
Teknisk

Danish Crown A/S, Marsvej 43, 8960 Randers, Cvr. nr. 26 12 12 64
Phone:
+45 89 19 19 19
Direct:
+45 89 19 12 75
Mobile:
+45 21 55 75 39
E-mail:
thofc@danishcrown.dk
Web:
www.danishcrown.dk
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Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att. Lise Overby Nørgård
Fremsendt på e-mail: lise.noergaard@aalborg.dk

15-03-2019
THOFC

Kommentering af Aalborg Kommunes byudviklingsplan for Svestrup
På vegne af Tulip Food Company Svenstrup fremsendes hermed kommentarer til Aalborg
Kommunes byudviklingsplan for Svenstrup.
Af byudviklingsplanen fremgår det, at Aalborg Kommune ønsker at udlægge et område i den
nordlige del af Svenstrup til boliger (åben-lav, tæt-lav, 3 etager) – Område 1 på side 5 i
debatoplægget. Dette område er beliggende umiddelbart vest for Tulip Food Company
Svenstrup.
Det er vores bekymring, at udlægning af et boligområde i umiddelbar nærhed af vores fabrik
vil reducere mulighederne for at fasthold og udvikle virksomheden.
Vi anbefaler at område 1 i byudviklingsplanen udtages af det fremtidige kommuneplansforslag.
Udvikling af Tulip Food Company Svenstrup
Tulip Food Company fik i 2018 – efter 10 år forberedelser – som de først i Danmark de
kinesiske myndigheders godkendelse af import af varmebehandlet kød fra Danmark til Kina.
Ifølge de specifikke regler er det varmebehandlede produkter fra Tulips fabrikker i Vejle og
Svenstrup, der har opnået eksportgodkendelsen til Kina.
I Tulip Food Company ser vi således et stort potentiale i udvikling af vores fabrik i
Svenstrup. Vi har allerede erhvervet et areal nord for de eksisterende bygninger, som giver
os mulighed for mulige fremtidige udvidelser.
Det er derfor vigtigt for os, at kommuneplanen for Svenstrup ikke forhindre de
udviklingsmuligheder, vi ser for fabrikken.

Virksomhed af national interesse
Tulip Food Company Svenstrup er en virksomhed af national interesse. Erhvervsstyrelsen
har i udgivelsen ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning”, marts 2018
beskrevet at:
”Med ændringen af planloven juni 2017 styrkes beskyttelsen af produktionsvirksomheder af hensyn til vækst og udvikling i hele Danmark. Formålet er, at produktionsvirksomheder skal fastholdes, og at miljøkonflikter mellem produktionsvirksomheder og
arealanvendelse til andre byformål, såsom boliger, institutioner, kontorer og rekreative
formål, skal forebygges.”
Vi mener således, at der jf. Erhvervsstyrelsen skal tages særligt hensyn til Tulip Food
Company Svenstrup i forbindelse med kommuneplanen. Dette gælder både i forhold til den
gældende produktion (miljøgodkendelse) og i forhold til vores muligheder for vækst og
udvikling.
Udfordringer i forhold till støj og lugt
Tulip Food Company Svenstrup overholder i dag sin gældende miljøgodkendelse.
Med område 1 i byudviklingsplanen introduceres boliger i et område, hvor der i dag ikke er
boliger. Dette vurdere vi kan/vil få betydning i form af skærpede vilkår både i forhold til
kommende revisioner af vores miljøgodkendelse ved den nuværende produktion og for de
vilkår som vil blive stillet til en udvidelse af vores produktion.
Skærpede vilkår vil påvirke vores eksisterende produktion i negativ retning og begrænse
vores muligheder for vækst og udvikling i fremtiden.
Det er umiddelbart vores vurdering, at de væsentligste udfordringer primært vil knytte sig til
støj og lugt. For at belyse dette er vores eksisterende støj og lugt udbredelse imod område 1 i
byudviklingsplanen kort beskrevet.
Vi har i 2017 fået gennemført en støjkortlægning på fabrikken i Svenstrup. Resultaterne af
beregningen i natperioden på hverdage er vist i Figur 1.
Støjkortlægningen viser, at vi indenfor den østligste del af område 1 har en støjemission over
35 dB(A), der er Miljøstyrelsens vejledende støjvilkår til boligbyggeri i natperioden.
Boligbyggeri i område 1 kan således medføre skærpede vilkår til vores fabrik.
Eventuelle udvidelser af produktionen vurderes endvidere at kunne medføre supplerende
støjpåvirkning af område 1, specielt i den nord-østlige del af området. Vi kan således forudse
at boligbyggeri i område 1 vil medføre skærpede vilkår til en eventuel udvidelse af fabrikken
i nordlig retning.

Figur 1 – Støjudbredelse fra støjberegning juni 2017. Støjudbredelse i hverdage natperioden.

Vores seneste måling/beregning af lugtemissionen fra fabrikken er fra maj 2010.
Resultaterne af denne beregning er vist i Figur 2.
Som det fremgår af beregningerne, medfører den nuværende produktion en lugtemission i
område 1 på mellem 5 og 10 lugtenheder, hvilket er i det øvre interval af Miljøstyrelsens
vejledende vilkår til lugt i boligområder fra virksomheder.
Vi skal endvidere bemærke, at reduktion af lugt fra vores produktion formodentlig vil kræve
investering i udstyr til termisk afbrænding af vores røggas. Dette vil være en betydelig
investering for fabrikken, som umiddelbart vurderes at være på over 10 millioner kr. ekskl.
moms.

Figur 2 – Lugtudbredelse fra lugtberegning maj 2010.

Anbefaling
På baggrund af ovenstående anbefaler Tulip Food Company Svenstrup, at område 1 i
byudviklingsplanen udtages af det fremtidige kommuneplansforslag. Med denne anbefaling
mener vi, at Aalborg Kommune vil leve op til Erhvervsstyrelsens hensyn om at undgå
miljøkonflikter mellem produktionsvirksomheder og arealanvendelse til andre byformål.
Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til det fremsendte er I velkomne til at kontakte
mig.

TULIP FOOD COMPANY
Thomas Fløe Chemnitz
Specialist, Environment
g:\05_miljø afd\fabrikker_tfc\tfc svenstrup\fysisk planlægning\byudvikling 2019\tfc svenstrup - byudviklingsplan svestrup 2019 - bemærkning til forslag.docx
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Susanne Ebdrup Christensen <SEC@KM.DK>
29. maj 2018 12:31
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Fremsendes til Aalborg Kommune vedrørende Borgermøde om udvikling i
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Fremsendes til Aalborg Kommune vedrørende Borgermøde om udvikling i
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AALBORG STIFT
Stiftsøvrigheden
Sag nr. 2018 - 11364 / Akt. nr. 79989
SEC
Dato: 29. maj 2018
Aalborg Kommune (e-post – aalborg.dk)

Vedr.: Borgermøde om udvikling i Svenstrup Aalborg Kommune.
Aalborg Stift har modtaget materialet vedrørende Borgermøde om udvikling i Svenstrup Aalborg
Kommune.
Aalborg Stift vil anmode Aalborg Kommune, udvise størst muligt hensyn til Svenstrup kirke som er
beliggende Skipper Clements Vej 48, 9230 Svenstrup J
Når der foreligger noget mere konkrete planer vil Aalborg Stift forbeholde sig retten til at komme
med yderligere bemærkninger i den videre proces.

Med venlig hilsen
p.s.v
Susanne Ebdrup Christensen
kontorfuldmægtig

kopi:
Svenstrup Sogns menighedsråd (e-post)
F2 delt:
Aalborg Vestre Provsti (e-post)

Thulebakken 1

.

9000 Aalborg - Tlf.: 98 18 80 88
www.aalborg.stift.dk – E-post: kmaal@km.dk

.

Fax: 98 18 80 68
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Fra: Morten Abildgaard <m.abildgaard@abildo.dk>
Sendt: 19. marts 2019 13:36
Til: Charlotte Petronella Krogh Knudsen <charlotte.krogh@aalborg.dk>; Lise Overby Nørgård
<lise.noergaard@aalborg.dk>
Cc: Jørn Abildgaard <j.abildgaard@abildo.dk>
Emne: Vedr. Hobrovej 750 i Svenstrup

Hej Lise og Charlotte
Tak for sidst.
Jeg fremsender hermed vores materiale vedr. en ny Netto‐dagligvarerbutik på Hobrovej 750 i Svenstrup.
‐ notat med en beskrivelse fra Aarstiderne om muligheden for at udvide Svenstrup Bymidte fra 3. maj
2018.
‐ opdateret situationsplan fra 2. august 2018.
Jeg kan supplere med, at de nuværende ejere ønsker at nedlægge tanken og værkstedet og at det
derfor ikke er enten "Tank" eller "Dagligvarer". Men enten "tom og forladt bygning" eller "Dagligvarer".
I det lys er Dagligvarerbutikken jo klart at foretrække.
Jeg kan endvidere orientere om, at ejendommen er forurenet og at vi som en del af byggeriet etablerer
en dyb sokkel på sydsiden af bygningen, som hindrer forureningen i at trænge mod nord og dermed ind
under bygningen og i sidste ende ned i vandløbet. Resten af forureningen påtænkes indkapslet under p‐
arealet. Dagligvarerprojektet er således den bedste løsning ift. at håndtere
forureningsproblemstillingen.
Vi noterer os, at der ikke har været væsentlige indsigelser i forbindelse med fordebatten vedr.
byudvikling af Svenstrup og vi fortsat kan kalkulere med at have de fornødne planer og tilladelser pr. 31.
marts 2020. Naturligvis betinget af forvaltningens indledningsvise indstilling til politiske behandling
samt den egentlige politiske behandling.
Jeg skal forsøge at undlade at skrive til jer de næste 14 dage i håb om at jeg dermed ikke forsinker
sagsbehandlingen ;O), ligesom Jørn foreslog mig, at vi tager kage med næste gang vi mødes ;O)
Sig endelig til, såfremt I har brug for noget fra os.

MVH
Morten Abildgaard
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Bilag 1 – Situationsplan 1:500 (dateret 13-04-2018)

1. Baggrund og formål
Baggrunden for dette notat er, at en privat udvikler ønsker at etablere en
ny dagligvarebutik på 1.200 m² centralt i Svenstrup på hjørnet af
Svenstrup Skolevej og Hobrovej. Projektområdet er beliggende i den
nordøstlige del af centerområdet i Svenstrup i direkte tilknytning til
bymidten.
Som bilag er vedlagt situationsplan for et konkret forslag til disponering
af butik, parkering, vejadgang, torveareal mv.
Området er i dag omfattet af rammeområde 6.1.C4 Kirkestien, som
udlægger områdets anvendelse til centerformål med butikker, boliger
m.m.. Området er ikke omfattet af en lokalplan.
Det er ikke muligt at etablere en dagligvarebutik på baggrund af det
gældende plangrundlag, hvorfor det vil kræve en ændring af
plangrundlaget, herunder detailhandelsstrukturen, før der kan etableres
en dagligvarebutik i området.
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Notatet vedrører området markeret på kortet ovenfor

Formålet med dette notat er at gøre rede for, om afgrænsningen for
Svenstrup bymidte vurderes at kunne udvides i henhold til de krav, som
er opstillet i Planlovens § 11 e, stk. 5. Redegørelseskravene omfatter 4
punkter som er:





en vurdering af og en begrundelse for behovet for nybyggeri eller
omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål ved
ændret afgrænsning af bymidten,
en vurdering af mulige områder, der kan inddrages i bymidten, og
en begrundelse for, hvorfor det pågældende område eller de
pågældende områder ønskes inddraget i bymidten,
oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den
kommunale detailhandelsstruktur, og
en beskrivelse af konsekvenser for bymiljøet og for afviklingen af
trafikken til og fra bymidten, herunder tilgængeligheden for
forskellige trafikarter samt parkeringsmuligheder.

Med vedtagelsen af den moderniserede planlov, som trådte i kraft den
15. juni 2017, har kommunerne fået mere fleksibilitet i forhold til
detailhandelsplanlægningen. Den statistiske metode for afgrænsning af

bymidter og bydelscentre er blevet ophævet og kommunerne har nu
metodefrihed i forhold til at afgrænse bymidter og bydelscentre. Dog skal
bymidter og bydelscentre fortsat udlægges under hensyntagen til at sikre
et varieret og koncentreret butiksudbud, og bymidterne skal udvikles
indefra og ud som en sammenhængende bymidte.

2. Læsevejledning
Dette notat er bygget op omkring 5 kapitler.
I kapitel 1 beskrives baggrunden og formålet med notatet samt de
redegørelseskrav, som planloven opstiller i forbindelse med udvidelse af
en bymidte.
I kapitel 3 beskrives den samlede vurdering og opsamlingen på
vurderingerne iht. planlovens krav opsamles i korte træk.
Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af den eksisterende
detailhandelsstruktur og reguleringen af denne i den gældende
kommuneplan 2013.
I kapitel 5 præsenteres planlovens bestemmelser vedrørende de
redegørelseskrav, som er gældende for udvidelse af bymidter. De 4
punkter, som skal redegøres for er gennemgået ét af gangen.

3. Sammenfatning
Samlet set vurderes det, at en ny dagligvarebutik på 1.200 m2 på hjørnet
af Hobrovej og Svenstrup Skolevej kan etableres i henhold til de krav,
som er opstillet i planlovens § 11 e, stk. 5. Bymidtens afgrænsning
vurderes således at kunne udvides under hensyntagen til at sikre et
varieret og koncentreret butiksudbud og bymidteudvidelsen vil ske ud fra
princippet om at udvide bymidten indefra og ud som en
sammenhængende bymidte.
Vurdering af og begrundelse for behovet for udvidelse af Svenstrup
bymidte
Set i forhold til den eksisterende detailhandel i bymidten vurderes den
ønskede udvidelse at være i tråd med behovet for nybyggeri, idet
butikken kan etableres inden for den eksisterende restrummelighed på
5.000 m2 (oplyst af Aalborg Kommune) og samtidig efterlade 76 % af den
samlede restrummelighed til andre butiksformål.
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Vurdering af og begrundelse for mulige områder, der kan inddrages i
bymidten
Mulighederne for at udvide bymidten vurderes at være størst øst og nord
for Hobrovej. Områderne er i forvejen udlagt til centerformål og
udvidelsen vil hænge naturligt sammen med den eksisterende bymidte,
der kan udvides som en sammenhængende bymidte efter princippet
”indefra og ud”.
Forhold til målene for detailhandelsstrukturen
En udvidelse af bymidten, skal muliggøre etablering af en ny og moderne
dagligvarebutik, hvilket vurderes at være i overensstemmelse med
kommunens mål om at sikre grundlaget for en forsyning med dagligvarer
tæt ved borgernes bopæl. Endvidere medvirker en udvidelse af bymidten
til at sikre byudviklingen for Svenstrup, så byen kan opretholde sin status
som hovedby.
Konsekvenser for bymiljøet, afvikling af trafikken og tilgængelighed
Bymiljøet i området er blandet og etablering af en dagligvarebutik på den
pågældende placering vurderes at påvirke bymiljøet positivt idet den nye
dagligvarebutik sammen med Fakta vil bidrage med et mere urbant
udtryk i overensstemmelse med ønsket om at styrke Svenstrups
bymæssige karakter.
Trafikafvikling og tilgængelighed vurderes at være god pga.
beliggenheden ved den primære indfaldsvej, god adgang til den
kollektive trafik, eksisterende cykelstier, samt ikke mindst den centrale
beliggenhed.

4. Eksisterende forhold
Svenstrup er jf. Aalborg Kommunes kommuneplan 2013 hovedby i
Sydvest-området. Byen har et varieret udbud af butikker, service og
erhverv og er kommunens næststørste bysamfund.
Svenstrup er det bysamfund i området, der er bedst forsynet med
butikker, hvilket stemmer godt overens med byens status som
selvstændigt bysamfund og hovedby.
4.1 Detailhandel i Svenstrup
Svenstrup bymidte strækker sig omkring Godthåbsvej i en retning på ca.
350 m fra Bakkedraget og Egemarksvej i vest til Hobrovej i øst og omkring
Hobrovej ca. 350 m fra Nøddevænget i syd til omkring Svenstrup Skolevej
i nord.
Detailhandlen i Svenstrup er koncentreret i bymidten. Der ligger både
dagligvare- og udvalgsvarebutikker, servicefunktioner som fx cafeer og
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liberale erhverv som fx klinikker. På tidspunktet for dette notats
udarbejdelse ligger der 3 større dagligvarebutikker i bymidten (Brugsen,
Rema 1000 og Fakta). Brugsen og Rema 1000 ligger i den vestlige del af
bymidten og Fakta ligger i det nordøstlige hjørne, hvor det ønskes at
udvide bymidten.
I detailhandelsanalysen for Aalborg Kommune i 2009 er der registreret
23 butikker i Svenstrup-området, heraf 12 dagligvarebutikker og 11
udvalgsvarebutikker.
Det fremgår af detailhandelsanalysen, at det samlede butiksareal for hele
Aalborg Kommune er opgjort til 413.300 m2. Endvidere fremgår det, at
forbruget forventes at stige med ca. 9 % for dagligvarer og ca. 14 % for
udvalgsvarer frem til 2021. Dette svarer til, at der frem til 2021 som
minimum bør udlægges yderligere 110.000 m2 butiksareal til daglig- og
udvalgsvarer i Aalborg Kommune.
4.2 Eksisterende detailhandelsstruktur
Området, hvori det ønskes at etablere en dagligvarebutik, ligger i
rammeområde 6.1.C4 Kirkestien, som udlægger områdets anvendelse til
centerformål med butikker, boliger m.m.. Området er ikke omfattet af en
lokalplan. Området er ikke en del af Svenstrup bymidte, men ligger mod
øst og syd i direkte tilknytning til bymidten.
I kommuneplan 2013 er der udlagt et maksimalt bruttoetageareal til
butiksformål på 11.000 m2 i Svenstrup bymidte, heraf er 5.300 m2
udnyttet (Opgørelse 2017 – oplyst af Aalborg Kommune). Den maksimale
butiksstørrelse for dagligvarebutikker er fastsat til 3.500 m2
bruttoetageareal.

5. Redegørelse for ændret afgrænsning af Svenstrup bymidte
5.1 Vurdering af og begrundelse for behovet for udvidelse af Svenstrup
bymidte
§ 11 e, stk. 5. Redegørelsen for den del af kommuneplanen, som
indeholder bestemmelser om en ændret afgrænsning af bymidten eller
bydelscentre, skal indeholde
1) en vurdering af og begrundelse for behovet for nybyggeri eller
omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål ved ændret
afgrænsning af bymidten eller bydelscentret,
Der resterer en restrummelighed på 5.000 m2 bruttoetageareal til
butiksformål i Svenstrup bymidte. Der er således ikke behov for at udvide
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rammen for at kunne etablere en ny dagligvarebutik i bymidten, da
denne kan etableres inden for det eksisterende maksimale
bruttoetageareal til butiksformål.
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Hvis der etableres en dagligvarebutik på 1.200 m vil der fortsat restere
en restrummelighed på 3.800m2. Butikken vil i givet fald udnytte 24 % af
restrummeligheden til dagligvareformål. Der vil være 76 % tilbage, som
kan anvendes til butiksformål.
Til sammenligning består den eksisterende dagligvarehandel i Svenstrup
bymidte, som størrelsesmæssigt er sammenlignelig med den ønskede
nye dagligvarebutik, af
SuperBrugsen
Rema 1000
Fakta
I alt

2.468 m2
992 m2
800 m2
4.260 m2

Ovenstående arealer er taget fra BBR
Samlet set er der udnyttet 5.300 m2 til eksisterende butiksformål, heraf
udgør dagligvarehandel i større dagligvarebutikker 80 % af
bruttoetagearealet.
Set i forhold til den eksisterende detailhandel i bymidten vurderes den
ønskede udvidelse at være i tråd med behovet for nybyggeri, idet
butikken kan etableres inden for den eksisterende restrummelighed og
samtidig efterlade 76 % af restrummeligheden til andre butiksformål.
Balancen mellem dagligvare- og udvalgsvarehandel vurderes således at
være opretholdt.
5.2 Vurdering af og begrundelse for mulige områder, der kan inddrages i
bymidten
§ 11 e, stk. 5. Redegørelsen for den del af kommuneplanen, som
indeholder bestemmelser om en ændret afgrænsning af bymidten eller
bydelscentre, skal indeholde
2) en vurdering af mulige områder, der kan inddrages i bymidten eller
bydelscentret og en begrundelse for, hvorfor det eller de pågældende
områder ønskes inddraget i bymidten eller bydelscentret,
Den eksisterende bymidteafgrænsning er naturligt afgrænset af et
boligområde syd for, et område til offentligt formål vest for samt et
boligområde og et område til rekreative formål nord for. Tilbage resterer
to områder øst for Hobrovej, som er udlagt til centerformål
(rammeområde 6.1.C3) og tekniske anlæg (rammeområde 6.1.T2) samt

MFH/MGE

et område nord for, som ligeledes er udlagt til centerformål
(rammeområde 6.1.C4).
Mulighederne for at udvide bymidten vurderes at være størst øst og nord
for Hobrovej. Områderne er i forvejen udlagt til centerformål og
matriklerne er af en størrelse, som vil være velegnede til butiksformål
eller andre bymidtefunktioner, som kræver en vis størrelse for at kunne
etablere sig.

Eksisterende bymidteafgrænsning i Svenstrup samt forslag til udvidelse

5.3 Forhold til målene for detailhandelsstrukturen
§ 11 e, stk. 5. Redegørelsen for den del af kommuneplanen, som
indeholder bestemmelser om en ændret afgrænsning af bymidten eller
bydelscentre, skal indeholde
3) oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den
kommunale detailhandelsstruktur, og
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Ifølge retningslinjerne for detailhandel i kommuneplan 2013 er målet i
Aalborg Kommunes byer og bydele at sikre grundlag for en forsyning
med dagligvarer tæt ved folks bopæl.
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Endvidere er udviklingsperspektiverne for detailhandelsområdet en
meget væsentlig faktor i virkeliggørelsen af den bypolitiske strategi, der
siger,




at Aalborg er drivkraften i regionens udvikling - en nordjysk
hovedstad, der er attraktiv at besøge, bo og arbejde i,
at byerne i Aalborg Kommune skal indgå i et dynamisk samspil, og
at byudvikling og service baseres på behov og muligheder i den
enkelte by og bydel

En udvidelse af bymidten, som skal muliggøre etablering af en ny og
moderne dagligvarebutik vurderes at være et udtryk for kommunens mål
om at sikre grundlaget for en forsyning med dagligvarer tæt ved
borgernes bopæl, samt at være i overensstemmelse med at sikre en
byudvikling for Svenstrup, så byen kan opretholde sin status som
hovedby.
5.4 Konsekvenser for bymiljøet, afvikling af trafikken og tilgængelighed
§ 11 e, stk. 5. Redegørelsen for den del af kommuneplanen, som
indeholder bestemmelser om en ændret afgrænsning af bymidten eller
bydelscentre, skal indeholde
4) en beskrivelse af konsekvenser for bymiljøet og for afviklingen af
trafikken til og fra bymidten eller bydelscentret, herunder
tilgængeligheden for forskellige trafikarter samt parkeringsmulighede
Området er beliggende ved Hobrovej, som er den primære indfaldsvej til
Svenstrup. Strækningen langs Hobrovej er præget af blandet bebyggelse i
1 – 2 ½ etage, som omfatter en dagligvarebutik (Fakta), boliger,
serviceerhverv, stationen mv. Bymiljøet er blandet og etablering af en
dagligvarebutik over for Fakta vurderes at påvirke bymiljøet positivt idet
dagligvarebutikkerne tilsammen vil udgøre en mere bymæssig karakter i
overensstemmelse med ønsket om at styrke Svenstrups bymæssige
karakter.
Der eksisterer overkørsler til området fra både Hobrovej og Svenstrup
Skolevej. Som vist på bilag 1 etableres de for butikken nødvendige
parkeringspladser og manøvreareal for lastbiler inden for egen grund og
al ind- og udkørsel sker via overkørsel til Svenstrup Skolevej, hvor der er
gode oversigtsforhold.

MFH/MGE

Hobrovej er en vigtig indfaldsvej til bymidten. Vejen er
hastighedsbegrænset til 50 km/t og den er tosporet med cykelsti og
fortov i begge sider. Svenstrup Skolevej, der forbinder Hobrovej i øst og
Langdyssen i vest, er forsynet med fortov i begge sider og er også
hastighedsbegrænset til 50 km/t.
Der vurderes at være gode trafikmæssige forhold for afviklingen af
trafikken der knytter sig til butikken.

Kig mod nord fra Hobrovej. Idéoplæg til placering af dagligvarebutik på hjørnet af
Hobrovej og Svenstrup Skolevej

Med den centrale placering midt i Svenstrup vurderes tilgængeligheden
for gående at være god. Området er beliggende ca. 160 m fra Svenstrup
St. og ved notatets udarbejdelse er der et busstoppested på Hobrovej ud
for området. Tilgængeligheden for den kollektive trafik vurderes således
også at være god. De eksisterende cykelstier tilbyder en god
tilgængelighed for cyklister og beliggenheden centralt i Svenstrup, ud til
den primære indfaldsvej betyder god tilgængelighed for bilister.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Alis Nielsen <alisogsoeren@gmail.com>
7. februar 2019 17:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudvikling i Svenstrup

Det er fint med en høring tom udvikling i Svenstrup by.
Vi har følgende kommentarer.
- 3 etage byggeri på Hobrovej: I forvejen er det meget svært at køre ud på Hobrovej fra Gl: Viborgvej pga.
tæt parkering og dermed dårlige oversigtsforhold. I forvejen er der meget parkering på Gl. Viborgvej og de
nærmeste veje omkring, som kommer fra aktiviteter på Hobrovej og de beboere, der bor der. Endvidere vil
der være fri udsyn til haver og terrasser i nærområdet fra den øverste etage, som kan virke intimiderende.
Ådalen øst for banen: Det er et fantastisk natur som desværre ikke bliver brugt ret meget, da der ikke er en
umiddelbar adgang til området fra Hobrovej. Men der er en sti under jernbanebroen som burde synliggæres
noget mere. Det er oplagt at cykle ind til Aalborg ad denne vej.
Langdyssen: Ofte går der ældre mennesker med deres rollator på denne meget trafikerede vej. De kommer
fra det store boligområdet Runddyssen og skal ofte en tur på Kirkegården. Det vil være formålstjentlig at
lægge fortov på strækning. Derudover bør der etableres nogle vejchikaner da der bliver kørt meget stærkt på
vejen.
med venlig hilsen
Alis og Søren Nielsen
Gammel Viborgvej 5
tlf.: 22273912
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Louise Rom Weikert <lrw@le34.dk>
10. juli 2018 10:31
Lise Overby Nørgård
'js@2egroup.dk'; Jesper Nordberg; eba@2egroup.dk
Ansøgning om igangsætning af planlægning for et nyt boligområde ved
Hellekisten, Svenstrup
Ansøgning om igangsætning af planlægning for nyt boligområde ved Helleki....pdf;
Projektmateriale - herunder forslag til dispositionsplan for området.pdf;
Projektmateriale2 - herunder forslag til dispositionsplan for området.pdf;
Oversigtkort, lokalplanområdets afgrænsning_06.07.2018.pdf; Oversigtkort,
lokalplanområdets afgrænsning_06.07.2018.pdf; Oversigtkort, lokalplanområdets
afgrænsning_06.07.2018.pdf

Attachments:

Hej Lise,
Hermed fremsendes på vegne af 2E Group ansøgning om igangsætning af planlægning for nyt boligområde ved
Hellekisten i Svenstrup.
Vedhæftet denne mail er:
Ansøgning om igangsætning af planlægning for nyt boligområde ved Hellekisten, Svenstrup.
Oversigtskort, der viser forslag til lokalplanområdets afgrænsning.
Projektmateriale – herunder forslag til dispositionsplan for området.
Lad os tales ved om den videre proces efter sommerferien.
God sommer.
Med venlig hilsen / best regards
Louise Rom Weikert
Planlægger
Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Gasværksvej 30R
9000 Aalborg

Kontor +45 9813 4655
Mobil +45 30807093
www.le34.dk | lrw@le34.dk

LE34’s vigtigste ressource er landets bedste hoveder. Mød alle 350 her
Vores ydelser er underlagt vores generelle forretningsbetingelser
Vi henviser til vores politik vedrørende behandling af personoplysninger, som findes her.
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Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby
Att. Lise Overby Nørgård
Sendt pr. mail til: lise.noergaard@aalborg.dk

LE34 Aalborg
Gasværksvej 30R
9000 Aalborg
Louise Rom Weikert
+45 30807093
lrw@le34.dk
Projekt: 1804275
Dokument: D18-259329
10-07-2018

Ansøgning om igangsætning af planlægning for et nyt boligområde ved Hellekisten 2, 9320 Svenstrup
LE34 fremsender hermed på vegne af 2E Group ansøgning om igangsætning af en planlægning for et nyt boligområde ved
Hellekisten 2 i Svenstrup. Arealet, der ønskes planlagt for, omfatter matr. nr. 18e og 19bb, begge Sdr. Svenstrup By,
Svenstrup og udgør et areal på ca. 9.700 m². Forslag til lokalplanområdets afgrænsning fremgår af vedlagte oversigtskort.
En planlægning for arealet skal muliggøre en omdannelse af det tidligere erhvervsområde til et attraktivt boligområde.
Eksisterende forhold
Området, der ønskes planlagt for, ligger i den nordvestlige del af Svenstrup, syd for de rekreative arealer langs
Guldbækken og Vestermølle Sø. Mod øst grænser området op til vejen Langdyssen, der løber i nord-syd gående retning
og forbinder Skipper Clements Vej mod nord med Runesvinget mod syd. Øst for Langdyssen finder man et større
boligområde primært i form af parcelhusbebyggelser. Mod vest grænser området op til Svenstrup Fjernvarmeværk.
Området afgrænses mod syd af Hellekisten og mod nord af Ved Vester Mølle. Omgivelserne mod syd og nord fremstår
med eksisterende boligområder – delvist i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
Ejendommen har tidligere været anvendt til erhvervsformål, herunder maskinværksted, smedeværksted, malerværksted,
autoværksted mv. Arealet ønskes nu omdannet til et attraktivt boligområde i form af en tæt-lav boligbebyggelse. Den
eksisterende bebyggelse fremstår som en sammenbygget større bygningsmasse, opført i et plan.
Størstedelen af arealet er befæstet og har fungeret som kørearealer/parkeringsarealer. I tilknytning til bebyggelsen har
dele af de udendørs arealer været anvendt til oplag. Langs Langdyssen og Ved Vester Mølle er arealet afgrænset mod
omgivelserne af et tættere beplantningsbælte. Også i skel mod Svenstrup Fjernvarmeværk er der en del beplantning.
Arealet har indkørsel fra syd via Hellekisten hen over vejarealet matr. nr. 12n Sdr. Svenstrup By, Svenstrup.
Beskrivelse af projektet
Vedlagt denne ansøgning er et skitseforslag til disponering af området. Der kan ske ændringer af projektet i processen.
Arealet ønskes planlagt til en tæt-lav boligbebyggelse i form af sammenbyggede rækkehuse, delvist i 1 og 2 plan og
bebyggelsen forventes opført med en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter. Området vil fortsat have vejadgang fra
Hellekisten fra syd. De enkelte boliger får vejadgang fra intern boligvej, der på skitseforslaget er udlagt med en bredde af
9 meter. I tilknytning til den enkelte bolig er der plads til parkering af to biler – én i carport og én i indkørsel.
Bebyggelsen er mod øst trukket tilbage fra Langdyssen og bebyggelsen er disponeret således, at den vender ryggen mod
vejen. Bebyggelsen mod øst er vist i 2 etager, mens bebyggelse mod vest er vist i 1 en etage. Ved indkørsel til området er
vist et fælleshus. Bebyggelsen, inklusiv fælleshus, udgør et samlet etageareal på 3.534 m², hvilket svarer til en
bebyggelsesprocent for området på godt 36 pct.
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Centralt i området disponeres arealet med et større sammenhængende fælles opholdsareal. Desuden er der omkring
fælleshuset mod sydøst udlagt et fælles opholdsareal. Tilsammen udgør de fælles opholdsarealer et areal på ca. 1.450 m²,
hvilket svarer til ca. 15 pct. af området, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 6.1.2.
Der kan indarbejdes stiforbindelse mod nord til de rekreative arealer ved Vestermølle Sø.
Det forventes, at renovation foregår ved den enkelte bolig.
Arealet ligger inden for den gældende spildevandsplans kloakopland i et område, der er separatkloakeret. Ny bebyggelse
skal derfor separatkloakeres. Der vil ikke ske en væsentlig forøgelse af det befæstede areal, hvorfor det forventes, at
overfladevandet kan ledes til kloak.
Eksisterende planforhold
Planområdet er beliggende i byzone. Arealet er ikke lokalplanlagt, men ligger inden for kommuneplanens rammeområde
6.1.B10 ”Ved Vester Mølle”. Kommuneplanen udlægger arealet til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse eller
dobbelthuse. Arealet ønskes udviklet til et boligområde i form af en tæt-lav boligbebyggelse. En planlægning for området
forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse inden for
arealet.
Desuden fastsætter den eksisterende ramme en bebyggelsesprocent på 25 for åben-lav og 30 for øvrig bebyggelse. Med
kommuneplantillægget er det et ønske, at der fastsættes en bebyggelsesprocent på 40 for tæt-lav boligbebyggelse,
hvilket svarer til bygningsreglementets § 170. Desuden henvises til, at der for andre lignende boligområder i Aalborg
Kommune er fastsat en bebyggelsesprocent på 40.
Øvrige bindinger
Skovbyggelinje
Den nordlige del af området ligger inden for skovbyggelinjen for Drastrup Skov og et skovareal langs vejen Kirkedalen mod
nord. Området ligger dog i direkte tilknytning til byen. Området adskilles fra skoven af eksisterende bebyggelser og der er
ingen direkte forbindelse mellem skov og området, der ønskes planlagt for. Området ligger desuden væsentligt lavere i
landskabet end skoven. Opførelse af en ny tæt-lav boligbebyggelse i maksimalt to etager inden for området vurderes ikke
at ændre på indblik til skoven og skovens værdi som landskabselement opretholdes. LE34 anbefaler, at skovbyggelinjen
ophæves inden for området.
Støj fra trafikken på Langdyssen
Mod øst grænser planområdet op til Langdyssen, der er forholdsvis trafikbelastet. LE34 anbefaler, at kommunen snarest
muligt tager stilling til, om der skal udføres en egentlig støjredegørelse, således for at undgå forsinkelser senere i
planprocessen.
Fjernvarmeværket
Mod vest grænser arealet op til Svenstrup Fjernvarmeværk. Virksomheden er allerede i dag begrænset pga. eksisterende
boliger, der grænser op til varmeværket. Det vurderes ikke, at fjernvarmeværket vil give anledning til miljømæssige
konflikter hverken i form af støj eller lugt.
Jordforurening
Region Nordjylland har udført en indledende undersøgelse af matr. nr. 18e Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Undersøgelsen
blev udført for at vise, om der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en risiko over for grundvandet. Området
ligger inden for udpegningen for område md særlige drikkevandsinteresser. Resultatet af undersøgelsen viste, at der er
konstateret en forurening med olieprodukter. På baggrund af undersøgelsen er del af matr. nr. 18e Sdr. Svenstrup By,
Svenstrup kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 (konstateret forurening), mens den øvrige del af ejendommen fortsat
vil være kortlagt på vidensniveau 1 (mistanke om forurening), da overfladejorden ikke er undersøgt. Den påviste
forurening vurderes ikke af udgøre en risiko for grundvandet.
Ansøger er opmærksom på, at der skal indhentes tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven til ændret anvendelse til en
mere følsom anvendelse.
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LE34 foreslår, at der snarest muligt indkaldes til opstartsmøde, hvor projektet og en planproces kan drøftes.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
LE34

Louise Rom Weikert
Vedlagt:
Oversigtskort, der viser forslag til lokalplanområdets afgrænsning.
Projektmateriale – herunder forslag til dispositionsplan for området.
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HELLEKISTEN
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Charlotte Zeth Andersen
31. oktober 2016 09:59
Lise Overby Nørgård
VS: Hobrovej 768 & Godthåbsvej 2 - KPF revideret oplæg 25.05.2016
Svenstrup bycenter 20160531.pdf

Fra: Charlotte Petronella Krogh Knudsen
Sendt: 2. juni 2016 21:45
Til: Charlotte Zeth Andersen <charlotte.zeth@aalborg.dk>
Emne: VS: Hobrovej 768 & Godthåbsvej 2 - KPF revideret oplæg 25.05.2016
Hermed.
Venlig hilsen
Charlotte Krogh
Afdelingsleder Plan & Udvikling
By- og Landskabsforvaltningen
charlotte.krogh@aalborg.dk
9931 2210

Fra: H. Christopher Riekehr [mailto:hcr@kpf.dk]
Sendt: 31. maj 2016 16:52
Til: Charlotte Petronella Krogh Knudsen <charlotte.krogh@aalborg.dk>
Cc: Carina Grau <carina@grau.dk>; Michael Grau <michael@grau.dk>
Emne: Hobrovej 768 & Godthåbsvej 2 - KPF revideret oplæg 25.05.2016
Hej Charlotte,
Tak for snakken d.d. pr. tlf.
Hermed fremsendes efter aftale det udarbejdemateriale for Hobrovej 768 og Godthåbsvej 2 i Svenstrup, for
Nordjysk Ejendomsservice ved Michael Grau (Cc), som input til den byudviklingsplan som i har under udarbejdelse.
På side 2 i vedhæftede materiale, er der kort beskrivelse af bygherres vision for området.
Spørgsmål mv. til fremsendte, kan rettes til undertegnede.
Vi ser frem til at høre nærmere om jeres arbejder til efteråret, og vil selvfølgelig gerne orienteres undervejs med
relevante spørgsmål eller input.
Fortsat god dag.
Med venlig hilsen

Harry Christopher Riekehr
Arkitekt MAA / Partner
T
M
@
W

9813 3738
4076 1640
hcr@kpf.dk
kpf.dk

KPF Arkitekter AS
Aalborg / Viborg / Aarhus / København
Visionsvej 51
DK-9000 Aalborg
1

KPF Arkitekter består endvidere af Erik Møller Arkitekter / Brøgger Arkitekter / Formsprog
Mød os på: LinkedIn / Facebook

 Tænk på miljøet - print kun denne mail hvis det er nødvendigt.
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HOBROVEJ OG GODTHÅBSVEJ - BYCENTER I SVENSTRUP - ERHVERV OG BOLIGER

BYCENTER I SVENSTRUP

HOBROVEJ OG GODTHÅBSVEJ - ERHVERV OG BOLIGER - VOLUMENSTUDIE
STATUS 31.05.2016

BYCENTER I SVENSTRUP - 1

HOBROVEJ OG GODTHÅBSVEJ - BYCENTER I SVENSTRUP - ERHVERV OG BOLIGER

Vision for Svenstrup Bycenter:
Umiddelbart syd for Aalborg ligger Svenstrup.
Svenstrup station er stop for IC toget, så den kollektive
forbindelse til Aalborg er af højeste klasse.
Karakteren af Svenstrup by langs med Hobrovej fremstår nedslidt med huse i 1,5 - 2 etager.
Fremfor at udvide byen med ny udstykning foreslås at fortætte
i den eksisterende bymasse og samtidig skabe det center, som
Svenstrup mangler.

GODTHÅBSVEJ 2

DTH

ÅB

SV
EJ

BYGGEGRUND
HOBROVEJ 768

HOBROVEJ

GO

På hjørnet af Godthåbsvej og Hobrovej, umiddelbart overfor Stationen, sammenlægges to matrikler. Eksisterende bebyggelse
nedrives og erstattes af ny bebyggelse i 2-3 etager.
Placeringen ved stationen er så attraktiv, at den understøtter en
væsentlig fortætning og høj grad af urbanisering. Her vil kunne
etableres en bygning, som dels respekterer nabohusenes skala,
men som samtidig bliver et pejlemærke.
SVENSTRUP
STATION

I stue etagen placeres erhvervslejemål af varierende størrelse.
Her kunne ligge en frisør, en cafe, en mindre dagligvarebutik
eller lignende. Vigtigt er det at karakteren i øjenhøjde bliver aktiv
og inviterende.
På første og anden sal placeres boliger. Boligerne tænkes fortrinsvis som mindre boliger rettet mod unge, men kunne også
etableres som dobbelthøje boliger med opholdsaltaner.
Bebyggelsen vil ligge og skærme et fælles, grønt opholdsmiljø,
som vil være attraktivt især i forhold til eftermiddagssol.
I det grønne gårdmiljø planlægges ligeledes parkering for beboerne.
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Hobrovej 768

Hobrovej 768

Hobrovej 768

Hobrovej 768

Godthåbsvej 2

Hobrovej 768
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EKSISTERENDE

Forudsætninger:
Matriklerne Hobrovej 768 og Godthåbsgade 2 er tilsammen
ca. 1470 m2.
Gældende lokalplan tillader 30% bebyggelse ved boliger og op
til 50% bebyggelse for erhverv.
Ny kommuneplan og lokalplan er under udarbejdelse.
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POTENTIEL STUEPLAN MED BUTIKKER

Parkeringsnorm:
Uddrag fra Aalborg Kommuneplan, bilag F:
P normen er på 1,5 pladser pr bolig ved etageboliger.
P behovet er 1 plads for hver 4 ungdomsboliger.
P- behov for erhverv er 1 plads for hver 50 m2.
Parkering til cykler kræver 2 pr bolig eller 1 pr 100 m2 erhverv.
På planen er illustreret 6 p-pladser.
P-forhold afklares med myndighederne.
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VOLUMEN STUDIE SET FRA STATIONEN

Foreslået bebyggelsestæthed
Bygningerne i konteksten er oftest på 1,5 etager, enkelte steder
på 2,5 - 3 etager.
Placeringen ved stationen er meget stationsnær og det
tætteste Svenstrup kommer på et urbant centrum. Det vurderes
derfor at der her er plads til et nedslag med højere tæthed.
Volumenstudierne for grunden viser en potentiel tæthed på
ca. 1700 m2 i 2-3 etager. Dette betyder en tæthed på ca. 115 %
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VOLUMEN STUDIE FRA SYDVEST
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POTENTIEL FØRSTE SAL MED BOLIGER

Antal boliger.
Planer og volumenstudier viser mulighed for 11 boliger, hvoraf 6
er i to plan.
Alternativt kan laves 17-18 boliger i ét plan.
Dette kræver elevator.
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POTENTIEL ANDEN SAL
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VOLUMEN STUDIE SET FRA STATIONEN
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VOLUMEN STUDIE FRA NORDVEST
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KPF ARKITEKTER AS, AALBORG
Visionsvej 51
Postboks 505
DK-9100 Aalborg
T [+45] 9813 3738
aalborg@kpf.dk
www.kpf.dk
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Bemærkning 54

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

Louise Rom Weikert <lrw@le34.dk>
24. september 2018 13:31
Lise Overby Nørgård
'kb@adventholding.dk'
Input til byudviklingsplan, Svenstrup
18-018_Tætlav Hellekisten_27.8.18_low.pdf; Bebyggelsesplan Godthåb-Svenstrup,
Hellekisten.pdf

Hej Lise,
Hermed fremsendes som aftalt materiale til input til byudviklingsplanen for Svenstrup.
Vedhæftet finder du bebyggelsesplan for området. Arealerne, der omfatter de to enklaver mod øst, er 1. prioritet,
mens arealet, der omfatter en enklave mod vest, er 2. prioritet.
Du finder også vedhæftet denne mail et forslag til en tæt-lav bebyggelse inden for del af området mod øst.
Hvis du har brug for yderligere materiale eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen / best regards
Louise Rom Weikert
Planlægger
Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Gasværksvej 30R
9000 Aalborg

Kontor +45 9813 4655
Mobil +45 30807093
www.le34.dk | lrw@le34.dk

LE34 er ISO 9001 certificeret – det er din garanti for højeste kvalitet
Vores ydelser er underlagt vores generelle forretningsbetingelser
Vi henviser til vores politik vedrørende behandling af personoplysninger, som findes her.
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TÆT-LAV - HELLEKISTEN
TÆT-LAV SKITSE

27.08.2018

HELLEKISTEN I SAGSNR.: 18-018 I DATO: 27.08.18

N

Info:

Svenstrup Kirke

NEDENSTÅENDE TAL ER FRA BBR
Matrikler:
12K:
28a:
29a:
1m:
1nu:
1oe:
1no:

119.609 m2
52.688 m2
23.445 m2
7.781 m2
36.814 m2
64.932 m2
13.153 m2

I alt:			

318.422 m2

- Projektområde:

ca. 21.000 m2
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Bønehave

HELLEKISTEN I SAGSNR.: 18-018 I DATO: 27.08.18

SVENSTRUP

REGISTRERING I FOTOS
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6ao
HELLEKISTEN I SAGSNR.: 18-018 I DATO: 27.08.18

Info:

N

5k

5i

12q

NEDENSTÅENDE TAL ER CA. TAL
Matrikel 12K:

119.000 m2

5a

Heraf:
- Projektområde:

21.000 m2

- Resterende område: 98.000 m

18r

18l

2

40

Resterende område
100.000 m2
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14cm

7cy
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7cæ

7da

HELLEKISTEN I SAGSNR.: 18-018 I DATO: 27.08.18

“ Områdets arkitektur opføres i høj
kvalitet med spidse saddeltage, som
giver bebyggelsen kant og karakter
samtidig med, at den smukt tilpasses
den opkringliggende bebyggelse“

“ Det nye boligområde i Svenstrup vil i
fremtiden blive et attraktivt boligområde
med intime enklaver af rækkehusbebyggelse
indeholdende en diversitet af
beboersamsætning.“

REFERENCER I MATERIALER & FORHAVE
5

HELLEKISTEN I SAGSNR.: 18-018 I DATO: 27.08.18

Grønne kiler

DIAGRAMMER I PRINCIPPER
6

Boligbebyggelse

Vejforløb

HELLEKISTEN I SAGSNR.: 18-018 I DATO: 27.08.18

N

INFO:
NEDENSTÅENDE TAL ER CA. TAL
I ALT:
Område:		

21.000 m2

Enheder:		
63 stk.
3v:		43 stk.
4v:		20 stk.
Enheder areal:		
- hvis 2 etager

6.020 m2
9.070 m2

Bebyggelsesprocent: 29 %
43 %
BOLIGVEJ 1:		
3v:			
4v:			

16 STK.
13 stk.
3 stk.

BOLIGVEJ 2:
3v:			
4v:			

19 STK.
10 stk.
9 STK.

BOLIGVEJ 3:		
3v:			
4v:			

15 STK.
8 stk.
7 stk.

BOLIGVEJ 4:		
3v:			
4v:		

13 STK.
12 stk.
1 stk.

SITUATIONSPLAN I 1:1.000
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HELLEKISTEN I SAGSNR.: 18-018 I DATO: 27.08.18
Sti til hoveddør

INFO:
NEDENSTÅENDE TAL ER CA. TAL
BAGHAVE:
3v:		
4v:		

7,5 x 5 m
9,0 x 5 m

~
~

Baghave

Toilet Værelse

Carport
Skur/
skrald/
post

Forhave

Toilet Værelse

37 m2
45 m2

Forhave

Carport

Værelse Toilet

Værelse

Forhave Værelse Toilet

Værelse

Baghave

Sti til hoveddør

FORHAVER:
3v:			
4v:			

+50 m
+50 m2
2

Køkken

Stue

Skur/
skrald/
post

Carport

Køkken

Forhave

Baghave

Forhave

Toilet Værelse

Forhave
Skur/
skrald/
post

Forhave

Toilet Værelse

Forhave

Sti til hoveddør
Skur/
skrald/
post

Baghave
Stue

Køkken

Værelse

Forhave

Baghave

Værelse Køkken
Stue

Skur/
skrald/
post
Carport

Værelse

Køkken

Carport

Sti til hoveddør
Værelse

Værelse

Baghave

Stue

Carport

Værelse Toilet

Værelse

Forhave Værelse Toilet

Værelse

Skur/
skrald/
post

Baghave

Baghave

Baghave
Køkken

Carport

Stue

Baghave
Stue

Køkken

Værelse

Carport

Forhave

Baghave

Sti til hoveddør
Værelse

Toilet Værelse

Forhave

Værelse

Toilet Værelse

Forhave

UDSNITSPLAN I 1:200
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Køkken

Forhave

Skur/
skrald/
post

Skur/
skrald/
post
Sti til hoveddør
Carport

Forhave

Køkken
Stue
Baghave

Carport

Baghave
Stue

Skur/
skrald/
post

Carport

Skur/
skrald/
post

Forhave Værelse Toilet
Forhave

Værelse Toilet

Værelse

Baghave

Værelse
Baghave

Forhave

Køkken

Stue

HELLEKISTEN I SAGSNR.: 18-018 I DATO: 27.08.18

“ Projektområdet ligger på toppen af et bakket, naturskønt område
med udsigt ud over Guldbækken.
Det grønne strømmer ind i bebyggelsesområdet, hvorfor dette
skaber karakter for området.
Den overordnede idé med området er at skabe et intimt samfund
af rækkehuse og en alsidig beboersammensætning i tæt
forbindelse til både børnehave og sportsfaciliteter. “

PERSPEKTIV I SYDVEST
9

INFO:
NEDENSTÅENDE TAL ER CA. TAL
3 værelses:		

80-85 m2

4 værelses:

100-105 m2

Terrasse

Terrasse
Stue

Stue

Soveværelse

Stue

Soveværelse
Spis

Terrasse

Soveværelse

Spis

Spis

Køkken
Toilet

Køkken

Køkken

Værelse
Bryggers

Toilet

Toilet

Værelse

Værelse

Bryggers

Kontor

Skur

Bryggers

Skur
Skur

Carport

PLANTEGNING ÉN ETAGE I 1:100

Carport
Carport

Skrald
Postkasse

Skrald
Skrald

Postkasse
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PERSPEKTIV I INDE
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INFO:
NEDENSTÅENDE TAL ER CA. TAL
4 værelses:		

130-135 m2
105-110 m2

5 værelses:

145 m2

Terrasse

Terrasse
Stue

Stue

Soveværelse

Stue

Soveværelse
Spis

Terrasse

Soveværelse

Spis

Spis

Køkken
Toilet

Køkken

Køkken

Værelse
Bryggers

Toilet

Toilet

Værelse

Værelse

Bryggers

Kontor

Skur

Bryggers

Skur
Skur

Carport

STUEPLAN - 2 PLAN I 1:100
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1. SAL - 2 ETAGER I 1:100
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FACADE FORHAVER I 1:100
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FACADER BAGHAVER I 1:100
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Bemærkning 55

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Charlotte Zeth Andersen
31. oktober 2016 10:02
Lise Overby Nørgård
VS: Lykkensgård - Svenstrup
Bebyggelsesplan - ver6.pdf; Foto mv.pdf; Kortbilag Kommuneplan.pdf;
Oversigtskort ver6.pdf; Udbygningsplan.pdf

Fra: Torben Kjeldgaard Larsen
Sendt: 25. maj 2016 19:52
Til: Charlotte Zeth Andersen <charlotte.zeth@aalborg.dk>
Emne: VS: Lykkensgård - Svenstrup
Hej Charlotte
Hermed mail fra Casper. Kontakter du og aftaler om i holder fast i mødet den 7. eller et andet tidspunkt?
-T
Fra: Casper Mikkelsen [mailto:Casper@jyskvindenergi.dk]
Sendt: 25. maj 2016 14:05
Til: Torben Kjeldgaard Larsen <torben.kjeldgaard@aalborg.dk>
Emne: Lykkensgård - Svenstrup
Hej Torben,
Hermed som lovet lidt materiale over området i Svenstrup udarbejdet af Morten Dalby fra LE34
Lidt omkring området:
Arealet (Lykkensgård) der ønskes udlagt til parcelhuse er placeret syd for Runesvinget i et let kuperet og skrånende
terræn med åbne landskaber mod øst og vest. Fra området er der udsigt mod nord ind over den eksisterende
bebyggelse i Svenstrup. I nærtliggende områder findes der smuk natur, herunder Guldbækken, Zinck-skoven (mod
syd) og de store skovarealer ved Guldbæk.
Udover at åbne op for et nyt boligområde med parcelhusgrunde med en særdeles attraktiv beliggenhed med gode
stiforbindelser til skole, idrætsanlæg, offentligt transport ect. vil projektet også kunne bidrage med en række øvrige
positive effekter i området.
Bl.a. vil anlæggelsen af en rundkørsel i krydset (Runesvinget/Langdyssen) i forbindelse med etablering af en ny
adgangsvej til Lykkensgård være positivt for de eksisterende trafikale udfordringer i krydset, som må forventes at
blive forværret i takt med den igangværende boligudbygning i området.
Projektet vil samtidig gøre adgangen, for de øvrige borgere i Svenstrup, lettere til de rekreative interesser syd for
Lykkensgård i form af anlæggelse af nye stier og veje. Bedre adgang og udnyttelse, eksempelvis ved anlæggelse
løberuter, MTB-spor, shelters mv., af de rekreative områder vil være til stor gavn for borgerne i området.
Lykkensgård er således placeret meget fint i forhold til eksisterende veje, stier, viadukter, offentlig trafik, natur,
skole og fritidsaktiviteter samt de udlagte erhvervsområder længere mod øst.
Vi ser frem til mødet, hvor vi kan få vendt og snakket lidt om tankerne omkring området
Med venlig hilsen
Casper K. Mikkelsen
Mobil: + 45 51 95 87 42

1

Fotoregistrering
Syd for Runesvinget, Svenstrup

Bemærkning 56

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Charlotte Zeth Andersen
10. oktober 2018 10:15
Lise Overby Nørgård
VS: HusCompagniet oplæg vedr. byudvikling Svenstrup
Bilag 1 - Illustrationsplan HC areal - Runesvinget_Svenstrup-28052018.pdf;
HusCompagniet oplæg vedr. Runesvinget, Svenstrup 20.08.2019.pdf

Fra: Anders Hyllested Hansen [mailto:ahh@huscompagniet.dk]
Sendt: 21. august 2018 09:37
Til: Charlotte Zeth Andersen <charlotte.zeth@aalborg.dk>
Cc: Charlotte Petronella Krogh Knudsen <charlotte.krogh@aalborg.dk>; Peter Jakobsen <pj@huscompagniet.dk>;
Søren Haugaard <sha@huscompagniet.dk>
Emne: HusCompagniet oplæg vedr. byudvikling Svenstrup
Kære Charlotte
På baggrund af vores møde lige før sommerferien, fremsender jeg her vores oplæg vedr. byudviklingen i Svenstrup –
nærmere betegnet arealet syd for Runesvinget, som ses af bilag 1.
Hvis der er behov for yderligere arealerhvervelse mod syd, tager vi gerne dialog med lodsejer, Fam. Christensen om
dette.
Vi deltager naturligvis gerne i møder osv. i efteråret for at komme med vores bidrag til udvikling af området – og evt.
drøftelser af helhedsplaner.
Vi hører gerne fra Jer, når det er tid til at komme med yderligere inputs i ”Analysefasen” i efteråret 2018 – og ellers
er der en vis sandsynlighed for at vi løbende følger op på det..

Anders Hyllested Hansen
Projektudviklingschef
Mobil 20 42 66 29 / ahh@huscompagniet.dk

huscompagniet.dk

1

Tilmeld dig vores byggeklub her

2
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ca.915 m²

ca.960 m²
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ill. Land &

Plan A/S

LAND
& PLAN
Rådgivende ingeniører,
landinspektører og planlæggere

Illustrationsplan
Boligområde ved Runesvinget,
Svenstrup, Aalborg Kommune

Strandpromenaden 6
DK - 8700 Horsens
Tlf: 76 28 60 70
Fax: 76 28 60 61
post@landplan.dk

1:1500
J.nr.

36491

Matr. nr. 14-dø -19 parceller + 6 kompaktgrunde Dato:28.05.2018
Matr.nr. 8-a - 26 parceller + 7 kompaktgrunde

Fra idé til virkelighed

Til
Aalborg Kommune
Att. Charlotte Zeth Andersen og Charlotte Petronella Krogh Knudsen

Aalborg 22.08.2018

Vedr. byudviklingsplan for Svenstrup
HusCompagniet ønsker at bidrage til den fortsatte udvikling i Svenstrup, hvori har tidligere købt og udviklet
en udstykning på Danagården samt to udstykninger på Midgården med meget stor succes. Herudover har
Huscompagniet udviklet et større areal i Sdr. Tranders.
Alle i høj kvalitet og med fokus på at få solgt, bygget og udstykningen færdiggjort inden for en kort
tidsramme, således at området hurtigt emmer af liv og bliver et rart sted at bo.
HusCompagniets konsulent, Land & Plan, Horsens har udarbejdet et oplæg til dispositionsplan for
delområdet syd for Runesvinget (se bilag), hvor vi ønsker, at lægge vægt på fællesskabet ved indarbejdelse
af mindre lokale frirum i den grønne kile gennem udstykningen med mulighed for fællesaktiviteter i form af
leg, petanque, boldspil, osv, som kan indpasses i et boligområde. Delområderne tænkes indrettet med
beplantning, som dels markerer delarealerne, dels skaber mindre rum med læ samtidig med, at områderne
bliver mindre overskuelige, så man kan gå på opdagelse.
Huscompagniet indgår gerne i dialog omkring en helhedsplan for hele området syd for Runesvinget inkl.
naboarealerne, hvori arealet indgår i overvejelserne omkring nye boligområder.

Arealet indgår i overvejelser omkring nye boligområder

Det større grønne areal i form af den grønne kile som udgør adskillelsen mellem Svenstrup/Godthåb, (uden
for boligklyngerne og ovennævnte delområder) tænkes anlagt med græsser fx enggræsser eller høje
græsser - alle med lavt plejeniveau (slås 1-2 gange årligt). Derved trækkes naturen ind i området, og sikrer

en gradvis overgang i karakter og plejeniveau, hvor man til sidst ender med de lokale frirum med højere
plejeniveau.
Derudover ønsker vi, sammen med kommunen og som en del af helhedsplanen, at indarbejde et
sammenhængende stisystem i hele området syd for Runesvinget i en kombination af anlagte stier og
trampestier, og således at der ikke er nogen blinde vænger, hvor man ikke til fods kan komme videre til
næste vænge eller ud i grønt areal. Derudover ønsker vi at sammenkoble stisystemerne med
stiforbindelserne/passagerne under Runesvinget, således at der sikres bl.a. sikre skoleveje.

Stiforbindelse til fx skole er allerede ført helt frem til og under Runesvinget

Regnvandshåndteringen tænker vi kvalificeret i samarbejde med Forsyningsselskabet, herunder i hvilket
omfang det giver mening med lokal håndtering af regnvandet i en samlet løsning for helhedsplanen for
området syd for Runesvinget.
De tekniske anlæg specielt vejene ønsker vi at give et blødt udtryk, hvor der f.eks. i stedet for egentlig
kantsten i fx beton tænkes granitbrosten på skrå, som opfylder de samme krav som en traditionel kantsten,
men ikke virker så skarp. HusCompagniet ønsker at etablere støjdæmpende foranstaltning mod
Runesvinget i form af en støjvold.

Gode vejforbindelser til indfaldsveje, så udbyggede områder ikke påvirkes negativt af gennemkørende trafik.

Vejene tænkes tilsvarende anlagt med græsrabatter og uden fortove, da man ved at blande de bløde og
hårde trafikanter får nedsat hastigheden i modsætning til en fortov-kantsten-kørebane løsning. Det
forudsætter så til gengæld, at man indarbejder fornødne hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af
kørebaneforskydninger, hævede flader mv.
Græsrabatter og græsarmeringssten har samtidig den afledte effekt, at regnvandet også kan nedsives.
Selve bebyggelsen tænkes som traditionelle parcelhusgrunde som vi oplever en enorm efterspørgsel på i
Aalborg kommune, hvor vores erfaring er at gode skatteborgere søger ud af kommunen, når de ønsker at
opføre et helt nyt energivenligt hus.
HusCompagniet opfører mange huse i f.eks. Rebild og Aabybro kommuner til kunder, som egentlig ønsker
at bo i Aalborg kommune.
Herudover ønsker vi en tættere bebyggelse i en mindre del af udstykningen, som seniorvenlige eller
”begyndervenlige” 1 plans boliger i høj kvalitet. Gerne som små ”kompaktparceller”, som bliver mere og
mere udbredt og som var en stor succes på bl.a. Kiplings alle. Dette for at skabe diversitet i
beboersammensætningen.

Gode busforbindelser ”lige til døren” gør seniorvenlige boliger attraktive

Vi er åbne for dialog vedr. helhedsplanen og området som helhed og deltager gerne i relevante møder mv.

Vedlagt:
 Udstykningsforslag for delområdet arbejdet af Land & Plan, Horsens, dateret 28.05.2018

Bemærkning 57

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Charlotte Petronella Krogh Knudsen
1. november 2018 13:40
Carsten Enggaard
Lise Overby Nørgård
SV: Jellingvej 5

Tak for det Carsten, det tager vi med videre.
Ser frem til samarbejdet omkring lokalplanen.
/Charlotte
Venlig hilsen
Charlotte Krogh
Afdelingsleder
charlotte.krogh@aalborg.dk
9931 2210
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling, BLF
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2000
www.aalborg.dk

Hvis du giver personoplysninger i en sag ved kommunen, bliver de registreret.
På kommunens hjemmeside kan du læse om dine rettigheder som registreret, og hvordan kommunen behandler
personoplysninger.

Fra: Carsten Enggaard [mailto:ce@soren-enggaard.dk]
Sendt: 1. november 2018 12:44
Til: Charlotte Petronella Krogh Knudsen <charlotte.krogh@aalborg.dk>
Emne: Jellingvej 5
Hej Charlotte,
Tak for et godt og konstruktivt møde i dag.
Som aftalt, ønsker jeg meget gerne indført i kommuneplanen 6.1.H3 Ved Hobrovej S, at der under anvendelse også
står anført kontorer o.l.
Jeg vil håbe, du kan sørge for dette kan ske smidigt i kommuneplanprocessen.
På forhånd mange tak.
1

Med venlig hilsen

Carsten Enggaard
Adm. Direktør, CEO
Tlf.:
+45 9838 1629
Mobil:
+45 2031 8484
E-mail:
ce@soren-enggaard.dk
Indkildevej 6B - 9210 Aalborg SØ

Vis Carsten Enggaards profil

Hjemmeside: www.soren-enggaard.dk

Følg os på LinkedIn: Søren Enggaard A/S: Overview | LinkedIn

Denne mail fra Søren Enggaard A/S er alene tiltænkt ovennævnte adresse(r). Såfremt du ved en fejltagelse modtager denne
mail, bedes du venligst returnere denne uden nogen form for behandling, videregivelse eller kopiering. På forhånd tak!
This e-mail (and attachments, if any) is confidential and access by anyone other than the addressee(s) is unauthorized.
Should you receive this e-mail in error kindly return it to sender without any processing, distributing or copying hereof and
immediate deletion should be effected.
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Bemærkning 58
Pernille Østergaard Lund
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Jan Poulsen <jp@remaetablering.dk>
21. januar 2019 17:06
Lise Overby Nørgård
Freddie Eriksen; Georg Hansen
SV: Motorvejsafkørslen Svenstrup

Hej Lise
Tak for fremsendte.
Har forsøgt at ringe tidligere i dag, men uden held.
Vi vil med det samme gå i gang med arbejdet omkring at få muliggjort etablering af en Uno‐X tankstation ved
pendlerpladsen.
Det skal for god ordens skyld bemærkes, at vi er bevidst om, at vi på den anden side af Hobrovej har mulighed for at
etablere en tankstation, men som jeg nævnte for Anne Marie da jeg talte med hende, så har vi allerede været i fuld
gang med at erhverve jordareal syd for den nyetablerede stamvej på den modsatte side af Hobrovej med henblik på
at etablere det ønskede Uno‐X anlæg. Desværre afviste kommunens vejafdeling (herunder stadsingeniøren), at vi
kunne få indkørsel fra lokalplanens stamvej a til den påtænkte Uno‐X tankstation, hvorfor kunderne i givet fald ville
være nødsaget til at køre 175 meter ned af stamvejen og rundt i ”et U” for at komme ind og tanke benzin. Et forhold
som gjorde muligheden uinteressant for Uno‐X da kunder der ønsker at tanke benzin i høj grad lægger vægt på, at
det skal være nemt at komme ind og ud (ikke mindst ind) til en tankstation. Det kan i øvrigt oplyses, at Salling Group
efterfølgende har erhvervet det pågældende jordareal – formentlig med henblik på at etablere en Carls Jr. fastfood
restaurant.
Det skal således ses i dette lys, at vi nu kaster os ud i arbejdet med at etablere en Uno‐X tankstation på den vestlige
side af Hobrovej tæt på pendler pladsen. En pendler p‐plads vi i øvrigt adskillige gange har noteret os er helt fyldt
med biler til trods for, at den ikke er asfalteret. Som jeg nævnte for Anne Marie i vor telefonsamtale, så vil vi meget
gerne i forbindelse med vort projekt lade indgå en udvidelse og asfaltering af pendlerpladsen efter nærmere aftale.
Har du spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte er du velkommen til at ringe.
Med venlig hilsen / Yours sincerely
Jan Poulsen
Adm. Direktør / Chief Executive Officer (CEO)
REMA Etablering A/S
REMA Butiksudvikling A/S – CVR. 20861606
Hundige Strandvej 190, 1. sal
2670 Greve
Telefon: +45 36 34 14 40
Direkte: +45 43 57 32 00
Mobil: +45 20 10 00 95

Fra: Lise Overby Nørgård <lise.noergaard@aalborg.dk>
Sendt: 21. januar 2019 09:29
Til: Jan Poulsen <jp@remaetablering.dk>
Emne: Motorvejsafkørslen Svenstrup
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Hej Jan
Du har spurgt om muligheden for at etablere en tankstation ved pendlerpladsen i Svenstrup.
I henhold til den gældende planlægning for Svenstrup er dette ikke muligt. Aalborg Kommune går nu i gang
med at udarbejde en byudviklingsplan i form af et kommuneplantillæg for Svenstrup. I byudviklingsplanen
vil der blive taget stilling til hvor den fremtidige udvikling af Svenstrup skal finde sted. Foroffentlighedsfasen
er i perioden 25. januar til 1. marts 2019. Fordebatmaterialet behandles af By- og Landskabsudvalget den
24. januar og kan ses her (pkt. 8): https://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/by-oglandskabsudvalget
I er velkommen til at fremsætte forslag om etablering af en tankstation ved pendlerpladsen, så vil ønsket
blive behandlet i planarbejdet og i den politiske proces.
På den modsatte side af Hobrovej er der et lokalplanlagt areal, hvor der er mulighed for etablering af en
tankstation mv. Du kan se lokalplanen her: https://dokument.plandata.dk/20_3241029_1481721808743.pdf
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Venlig hilsen
Lise Overby Nørgård
Landinspektør
Tlf. 9931 2059
Mail. lise.noergaard@aalborg.dk
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Oplandsbyer og landskab, BLF
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 99312000
www.aalborg.dk

Hvis du giver personoplysninger i en sag ved kommunen, bliver de registreret.
På kommunens hjemmeside kan du læse om dine rettigheder som registreret, og hvordan kommunen
behandler personoplysninger.

Fra: Jan Poulsen <jp@remaetablering.dk>
Sendt: 11. januar 2019 09:18
Til: Annemarie Straarup Pedersen <annemarie.pedersen@aalborg.dk>
Emne: Motorvejsafkørslen Svenstrup

Med venlig hilsen / Yours sincerely
Jan Poulsen
Adm. Direktør / Chief Executive Officer (CEO)
REMA Etablering A/S
REMA Butiksudvikling A/S – CVR. 20861606
Hundige Strandvej 190, 1. sal
2670 Greve
Telefon: +45 36 34 14 40
Direkte: +45 43 57 32 00
Mobil: +45 20 10 00 95
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Bemærkning 59

#
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Bemærkning nr. 60
Pernille Østergaard Lund
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Flemming Sørensen <flvigh56@gmail.com>
29. marts 2019 15:28
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Svenstrup

AppServerName: edoc4
DocumentID:
2016-052148-127
DocumentIsArchived:
-1

Vedrørende udvikling af nye boligområder i Svenstrup er vi ikke enige i og kan ikke acceptere pkt. 7 i det medsendte
debatoplæg
der omhandler mulighed for byggeri i 3 etager langs Hobrovej og Godthåbsvej op til skolen.
Med vores beliggenhed på Bævervej nr. 5 vil det medføre indkig i vores og naboens haver/huse hvis der må bygges i
3 etager.
Det kan vi under ingen omstændigheder acceptere.
Med venlig hilsen
Dorthe og Flemming Sørensen
Bævervej 5
9230 Svenstrup
Tlf. 60680075
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Bemærkning 61

Kære Bente Graversen og Mads Duedahl
Aalborg Kommune
Sundheds- og Kulturforvaltningen

Svenstrup d. 12. februar 2019

Samlede sundhedstilbud tæt på borgerne i Svenstrup
Lægerne i Svenstrup vil gerne i dialog med Aalborg Kommune vedrørende byggeri af lokalt sundhedscenter
som nabo til det eksisterende lægehus.
Baggrund: Fremover bliver der flere og flere ældre i Danmark og dermed også mennesker, der skal leve med
en eller flere kroniske sygdomme. Der opleves flere og flere unge der ryger, er overvægtige og udviser tegn
på dårlig mental sundhed. Hvis vi skal imødegå fremtidens sygdomsbillede er der ikke nogen tvivl om, at det
nære sundhedsvæsen skal rustes og styrkes. Det fordrer endnu tættere samarbejde mellem kommuner,
almen praksis og sygehusene.
Lokalpolitisk såvel som landspolitisk har der de senere år pågået en debat omkring at sundhedstilbuddene
skal tættere på borgerne. Jævnfør senest regeringens forslag om en ny Sundhedsreform, hvor alle er er enige
om at sundhedsstilbuddene skal tættere på borgerne.
Lægehuset i Svenstrup med et patientgrundlag på 9.500 patienter oplever at der for mange af de ældre
patienter er for langt til de kommunale tilbud om rehabilitering etc. Mange af disse tilbud er placeret på Nord
Kraft centralt i Ålborg, en lokation, som er svært at komme til som ældre borger. Også generelt opleves, at
den fysiske afstand til kommunale tilbud er for langt væk.
Forslag: Lægerne i Svenstrup vil gerne i dialog med Aalborg kommune omkring opretttelse af et lokalt
sundhedscenter i Svenstrup. Nabogrunden til lægehuset (se kort på side 3) kunne være oplagt. Hermed ville
der kunne opnås et tættere samarbejde omkring patienter der har brug for rehabiliteringsforløb for KOL,
hjertekarlidelse, osteoprose og DM. Patientuddannelser, lær at takle: kroniske smerter, kronisk sygdom,
angst og depression, job og sygdom. Sundhedsfremmende og forebyggende tilbud: kostvejledning, trivsel og
stress, aktiviteter for 65+, sundhedssamtale, rygestop, alkohol og rusmiddelbehandling for unge, voksne og
familier. Og sikkert også flere tilbud.
Tænkes idéen videre kunne man indtænke at bygge på de to grunde der ligger overfor Lægehuset. Her kunne
man huse psykologer, tandlæger, fysioterapeut mm.
Området huser i forvejen hjemmeplejen, der er nabo til Lægehuset. 250 meter væk ligger plejehjemmet
Lykkevang og 500 meter væk ligger plejehjemmet Skipper Klement. Lægehuset er plejehjemslæger for disse
2 plejehjem. Vi har skole liggende 200 meter væk. Her kunne man også på sigt indtænke mere
sammenhængende sundhedsfremmende initiativer mellem skolesundhedsplejerske og praktiserende læger
mm.
Hvad opnår man ved et bygge et sundhedstilbud tæt på Lægehuset i Svenstrup?
•
•

Bedre sammenhæng for borgerne i et samlet forløb
Mere lighed i sundhed for vores ældre borgere
1

•
•
•
•

Færre indlæggelser?
Central placering af hensyn til borgerne og pårørende samt samarbejdspartneres tilgængelighed
Vi styrker sammenhængen i det nære sundhedsvæsen og det sundhedsfagligt miljø på tværs af
sektorer og fagligheder
Tiltrækker og fastholder almen praktiserende læger og andre faggrupper

Sundheds- og Ældreministeriet har opslået en pulje på 207,6 mio. kr. til moderne læge- og sundhedshuse.
Det er kommuner og regioner, som kan ansøge om puljemidlerne til læge- og sundhedshuse i samarbejde
med praktiserende læger. Der er frist for ansøgning onsdag den 20. marts. 2019 kl. 12. Om dette kan komme
i betragtning bør haves in mente. Mere om puljemidlerne kan læses her: Link.
Vi stiller meget gerne op til et dialogmøde omkring vores tanker.

Med venlig hilsen,
Lægerne i Svenstrup (Sture Winsløv, Bente Vyberg, Morten Koldsø, Rene Hald Pedersen, Mette Greth)
Tingstedet 8
9230 Svenstrup
E-mail: laegerneisvenstrup@gmail.com
Mobil Mette Greth: +45 2465 2198
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Lægehuset Svenstrup

Sundhedscenter?

Grundene overfor (matrikel 29b og 7a) kan naturligvis også komme i betragtning til Sundhedscenter

Tingstedet 8 er ca. 1.850 m2 og nabogrunden (matrikel 7f) er ca. 3.150 m2
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