Nyhedsbrev

Nyhedsbrev nr. 8/2012

"BORGERMØDE I HASSERIS"
Hasseris Grundejerforening indbyder til Borgermøde
Torsdag, den 4. oktober 2012 - kl. 19:00 – 21:00 i Hasseris Kirkes mødesal

Hasseris bevar mig vel – men hvordan ?
er det emne vi gerne vil drøfte med vore byrådspolitikere og embedsmænd.
Den konkrete anledning er et lokalplanforslag for Hasserisvej 124 – ”HK-grunden”.
Byrådsmedlemmerne:
-

Rådmand Mariann Nørgaard (V)
Daniel Nyboe Andersen (R)
Vibeke Gamst (K)
Jane Østergaard ( F)
Tommy Eggers (DF)

samt
stadsarkitekt Peder Baltzer og afdelingsleder Thina Wallin har givet tilsagn om at deltage.
I skrivende stund har foreningen endnu ikke fået en tilbagemelding fra Socialdemokraterne
med en bekræftelse på deltagelse i mødet og hvem deltageren evt. bliver.
Den aktuelle anledning til at få spørgsmålet belyst, er at Byrådet den 20. august 2012 vedtog
at sende et forslag til en ny lokalplan i høring. Lokalplanen omfatter en grund på Hasserisvej
124, den såkaldte ”HK bygning”.
Lokalplanen bryder på en række punkter med den nuværende og gældende lokalplan, som er
én af de lokalplaner som Aalborg Kommune udfærdigede i forbindelse med projektet ”Hasseris
bevar mig vel”. Bebyggelsesprocenten vil blive forøget med 50 %. Der vil blive bygget i 3
etager i en udformning, der er helt fremmed for området.
Lokalplanen vil med sikkerhed skabe præcedens for andre entreprenante bygherrer med ønske
om at få ret til samme mulighed for lignende byggerier andre steder i Hasseris Villaby. Det kan
man ikke bebrejde dem, men spørgsmålet er hvilken fremtid vil det skabe for Hasseris ?
Her gik Hasserisborgerne og troede, at der efter års arbejde sammen med Aalborg kommune
var skabt nogle gode og fremtidssikrede rammer for Hasseris. Og så oplever de, at knapt er
blækket tørt, før der sendes nye signaler om, at værdi skabes gennem fortætning og moderne
betonbyggeri i et villakvarter, som er karakteriseret som en bevaringsværdig haveby af selv
samme kommune.
På foreningens hjemmeside: www.hasseris.dk under Nyheder kan du læse mere om sagens
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forløb.
Vi håber, at mange borgere i Hasseris vil støtte op om modstanden mod den nye lokalplan,
dels ved at deltage på borgermødet og dels ved at indsende en indsigelse mod lokalplanen til
Aalborg kommune.

Med venlig hilsen
Hasseris Grundejerforening
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