Kære medlemmer af Aalborg byråd og Claus Hansen, Akafa
Vi har tidligere skrevet til jer om den meget kedelige situation kommunen og Akafas planer sætter os i. Det
er nu mere end 2 år siden beslutningen skulle have være taget og by- og landskabsforvaltningen har endnu
ikke noget bud på hvornår det sker. Da det nu samtidigt forlyder at Akafas direktør skifter stilling og der er
et kommende kommunalvalg, kan vi frygte at der kommer endnu flere udsættelser. Alt andet lige er vores
tilværelse sat på ”standby”.
Efter at vi nu har fået aktindsigt i de knapt 1500 siders dokumentation, kan vi bevise at beslutningen om at
overføre de privatejede ejendomme på Lobovej til Akafa erhvervsområde er taget pga. en bevidst/ubevidst
løgn fra Akafa.
Aalborg kommune og Akafa blev på et møde i starten af 2015 enige om at tage hele østsiden af Lobovej,
hvor vi bor, med til erhvervsområdet. Det skete efter at Akafas direktør fortæller at han regner med hurtigt
at overtage alle ejendomme i området og at det derfor er fornuftigt at tage hele området med. Han
fortæller også på dette møde, at han vil besøge alle de berørte ejere i løbet af kort tid for at få accept for
planen.
I aktindsigten kan vi se, at i beslutningsreferatet fra dette møde, lovede Arlas repræsentant at sende
accepter fra alle de berørte beboere, på at de accepterer at komme ind under Akafas erhvervsområde.
Beslutningsreferatet er i øvrigt skrevet af Arlas repræsentant, så det er ikke kommunens folk der har
misforstået noget.
Hverken besøgene hos de berørte ejere, for at få accepter eller fremsendelse af accepter er sket.
For os tyder det helt klart på at Akafa er i ond tro, når de efterfølgende ikke ønsker at frafalde kravet om de
nye grænser, da de siger at det er en del af fremskrivningen af Akafas aktiviteter.
Vi synes at det er problematisk at byrådet skal ”stå på mål” for en forkert beslutning, med meget
vidtrækkende konsekvenser for os, når det nu er klare beviser for at beslutningen er taget pga. en
bevidst/ubevidst løgn fra Akafa.
Hvis du er enig i at det ikke er acceptabelt at en milliardvirksomhed giver forkerte oplysninger, for at opnå
en fordel, håber vi at du og din byrådsgruppe vi hjælpe med til at få den forkerte beslutning ændret, inden
forslaget kommer i høring. Vi vil så få vores frihed og livskvalitet tilbage. Det kræver jo kun at mindst 16
byrådsmedlemmer siger: Vi kan ikke støtte en lokalplan der er baseret på forkerte oplysninger.
Løsningen er så simpel som det næsten tænkes kan: Hold Lobovej 20 og Lobovej 12 uden for de nye
grænser for erhvervsområdet.
Hvis du har brug for andre oplysninger eller dokumentation så sig endelig til, og vi hører meget gerne
kommentarer fra jer.
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