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Borgermøde om "Skrænthuse" og 
byfortætning på Byengen i Gl. Hasseris 

 
 

Gammel Hasseris Landsbyforening har inviteret til åbent Borgermøde 

på Hasseris Gymnasium, hvor der bliver deltagelse af rådmand Hans 
Henrik Henriksen og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen fra Aalborg 

Kommune. 
 

Der inviteres til åbent borgermøde om udviklingen i Gl. Hasseris i anledning af nogle 

af de meget omdiskuterede byggesager og den ikke planlagte byfortætning som vi 

er vidne til bl.a. i landsbymiljøet i Gl. Hasseris. Her kan nævnes den spektakulære 

byggesag "Skrænthusene" og bebyggelsen i Byengen med 24 rækkehuse i stedet for 

de maksimale 6 huse jfr. gældende offentlige planrammer. 

 

Det handler i sidste ende om den bevarende lokalplan 05-022 Gl. Hasseris Landsby - 

er der en fremtid for denne lokalplan eller skal vi løbende opleve, at nye byggesager 

gennemføres via nye lokaleplaner med øgede byggeprocenter samt ignorering af det 

gældende landsbymiljø? 

 

Gammel Hasseris Landsbyforening og Hasseris Grundejerforening har begge 

gentagne gange råbt vagt i gevær og har denne aften fået både rådmand og 

stadsarkitekt til at møde op. 

 

Hasseris Grundejerforening er denne aften repræsenteret ved formand Jan Ipland og 

næstformand Torben Thorup Jensen. 

 

Mødet finder sted 

 
Tirsdag, den 22. august 2017 - kl. 19:00 - 21:00 på Hasseris 

Gymnasium 
 
og er åbent for alle. 

 

Vi ser frem til en konstruktiv debat, så nu har du chancen - mød op og giv din 

mening til kende. 

Venlig hilsen 
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