
Kære Hans Henrik Henriksen 
 
Det er med stor undren at jeg i en artikel i Nordjyske med titlen ” Vækstplan et skridt videre” om AKAFA’s 
udvidelser, læser at der nu kan laves et forslag til ny lokalplan, når de borgere der har indsendt indsigelser 
og spørgsmål overhovedet intet har hørt. 
 
Jeg har blandt andet stillet en del konkrete spørgsmål og har efterfølgende overhovedet intet hørt. Det 
samme gælder i øvrigt de andre beboere, som har bidraget til debatten. Når man ikke kan få oplyst hvad 
ændringerne indebærer, synes jeg at det er svært at være positiv. 
 
En senere mail til projektet med forslag til borgermøde med kommunen og AKAFA er heller ikke blevet 
besvaret.  
 
Jeg sidder nu tilbage med en følelse af at I (undskyld udtrykket) vil ski.. os et langt stykke og at høringen 
blot er noget der rent lovmæssigt skal til. Jeg håber virkeligt at jeg tager fejl. 
 
Når der nu er så mange spørgsmål og indsigelser hvorfor kommer I så ikke ud af jeres flyverskjul og giver os 
nogle svar og får AKAFA til give mere konkrete oplysninger om de planer de har. Det kan jo meget vel være 
at vi ser spøgelser som slet ikke er der, men min erfaring med AKAFA gennem mere en 40 år er: ”Håb på 
det bedste, men forbered dig på det værste”. 
 
Og hvis du efter at have læst dette mener at det er skrevet af en ”sur gammel mand”, så har du lidt ret.  
 
Jeg står naturligvis til rådighed hvis der er spørgsmål. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Finn Langwadt Christensen 
Lobovej 20 
9230 Svenstrup 
 
Mobil: 2084 3431 
E-mail: flc@gvdnet.dk 
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