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Kære Hans Henrik og Claus 

Efter dit besøg, Hans Henrik, her på Lobovej 20 i december 2016, satte vi vore lid til at du ville tage vores 

situation med tilbage til din forvaltning og efterfølgende komme med information og tilbagemelding om 

det vi aftalte, f.eks. 

 Ville du kontakte kommunens juridiske afdeling for at høre om der var mulighed for at kommunen 

kunne dække det tab vi vil få hvis lokalplanen gennemføres som beskrevet. 

 Ville du kontakte forvaltningen for at sikre at forslaget til lokalplanen, ift. Lobovej, nu også var 

”skruet” fornuftigt og lovligt sammen. 

 Ville du holde os løbende informeret om de ændringer der måtte komme i f.eks. tidsplanen. 

Vi kan konstatere: 

 At vi ikke har fået nogen information om hvorvidt kommunen kan dække det tab vi vil stå med, 

hverken ift. til den pris Akafa vil give for vores hus hvis vi flytter eller det tab af værdi vi vil få hvis vi 

bliver boende. 

 Vi har ikke fået information om eventuelle ændringer i planen og om det er lovligt for kommunen 

at ”ekspropriere” uden erstatning til fordel for 3. mand, når det nu ikke er lovligt at ekspropriere 

med fuld erstatning til fordel for 3. mand.  

 Vi har ikke fået information om eventuelle ændringer i tidsplanen for behandling i udvalget (skulle 

efter planen være i starten af marts). Vi kan se at punktet om ændring af lokalplan ikke er med i 

udvalgets møde i starten af marts. 

Vi mener stadig at Aalborg Kommune og Akafa holder os som gidsler i en sag, som underbyggede 

argumenter, tilsyneladende ikke har mulighed for at påvirke. 

Et hvert rettænkende menneske vil jo mene, at hvis vores forhold, uden fornuftig grund, forringes 

væsentligt, er det mindste man kan gøre er at holde os skadesløse. 

Som vi tidligere har sagt er vi ikke interesseret i at stå i vejen for en udvidelse af Akafa, men vi vil på den 

anden side heller ikke finde os i at det er vores opsparing der skal bruges til det. 

Vi ser stadig muligheden for at vi flytter som en mulighed og til inspiration for hvad der skal til for at holde 

os skadesløse, kan der laves en søgning efter huse, der matcher vores hus, til salg i Svenstrup og Støvring. Vi 

kan fortælle at man ikke kommer langt for de ca. 1.800.000 der er tilbage når ”papirpengene” er trukket fra 

Akafas tilbud på vores hus. 

Med håb om seriøs behandling. 

  

Venlig hilsen 

Finn og Marianne Christensen 
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Lobovej 20, 9230 Svenstrup 

  

Mobil: 20843431,  

Email: flc@gvdnet.dk 
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