
Hej Peter og Hans Henrik 
 
Jeg vil helt klart foretrække at det bliver i dag. Tiden til at lokalplanen mere eller mindre forærer vores hus 
til Akafa bliver snart knap, så hvert minut vi har til at redde vores opsparing skal jo bruges fornuftigt, og det 
mener jeg ikke at ventetid på aktindsigt er. 
 
Jeg vil også gerne have forklaring på forsinkelsen. Er der noget om at der er modstand mod at andre uden 
for forvaltningen og udvalget har fuld adgang til sagens akter. 
 
Jeg kan også fortælle at vi har haft en af landets mest kendte eksperter på lokalplanområdet, Professor 
Roger Buch, til at se på vores sag. Han har ikke i sin lange karriere set en lokalplan, der som denne tager 
ejendom fra borgere og ”lægger i hænderne” på en privat virksomhed. 
Han anbefaler helt klart at vi går rettens vej. Det vil selvfølgelig være noget vi seriøst overvejer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Finn 
 
Fra: Peter Serup [mailto:peter.serup@aalborg.dk]  
Sendt: 5. maj 2017 09:40 
Til: Finn Langwadt Christensen <flc@gvdnet.dk>; Hans Henrik Henriksen <HHH-byraad@aalborg.dk> 
Emne: SV: Finn Langwadt Christensen - Begæring om aktindsigt i lokalplanforslag 6-1-16 Akafa Svenstrup 
Udvidelse af erhvervsområdet 
 
Hej Finn og Marianne 
Jeg skal beklage ventetiden – jeg håber meget at kunne sende det samlede materiale til jer i 
eftermiddag – allersenest på mandag den 8. maj. 
 
Håber det går an 
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Serup 
By- og Landskabsforvaltningen 
Plan & Udvikling  
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
 
9931 2240 
Peter.Serup@aalborg.dk 

 

 

 

 
 

 
 
Fra: Finn Langwadt Christensen [mailto:flc@gvdnet.dk]  
Sendt: 4. maj 2017 17:36 
Til: Peter Serup <peter.serup@aalborg.dk>; Hans Henrik Henriksen <HHH-byraad@aalborg.dk> 
Emne: SV: Finn Langwadt Christensen - Begæring om aktindsigt i lokalplanforslag 6-1-16 Akafa Svenstrup 
Udvidelse af erhvervsområdet 
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Hej Peter og Hans Henrik 
 
Vi har, efter Hans Henriks tilbagemelding efter besøget her hos os,  søgt aktindsigt i lokalplan 6-1-16 Akafa 
Svenstrup og fik den 21. april svar med information om at materialet ville blive leveret i uge 17 (dvs. 24. til 
30 april). 
 
Vi har pr. dags dato den 04. maj endnu ikke modtaget noget. Hvad er årsagen til dette og hvornår forventer 
I at levere det ønskede.  
 
Med venlig hilsen 
 
Finn Langwadt Christensen og Marianne Christensen 
 
Mobil: 2084 3431 
Email: flc@gvdnet.dk 
 
Fra: Peter Serup [mailto:peter.serup@aalborg.dk]  
Sendt: 21. april 2017 15:50 
Til: flc@gvdnet.dk 
Emne: SV: Finn Langwadt Christensen - Begæring om aktindsigt i lokalplanforslag 6-1-16 Akafa Svenstrup 
Udvidelse af erhvervsområdet 

 
Hej Finn 
Vi har modtaget din begæring om aktindsigt. 
Du vil modtage det samlede materiale sidst i uge 17 
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Serup 
By- og Landskabsforvaltningen 
Plan & Udvikling  
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
 
9931 2240 
Peter.Serup@aalborg.dk 

 

 

 

 
 

 
Fra: By og Landskab Intern  
Sendt: 18. april 2017 11:23 
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk> 
Emne: VS: Finn Langwadt Christensen - Begæring om aktindsigt i lokalplanforslag 6-1-16 Akafa Svenstrup 
Udvidelse af erhvervsområdet 

 
Fra: no-reply@aalborg.dk [mailto:no-reply@aalborg.dk]  
Sendt: 17. april 2017 12:56 
Til: By og Landskab ekstern <by.landskab@aalborg.dk> 
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Emne: Finn Langwadt Christensen - Begæring om aktindsigt i lokalplanforslag 6-1-16 Akafa Svenstrup 
Udvidelse af erhvervsområdet 

 

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse: 

Navn: Finn Langwadt Christensen 

E-mail: flc@gvdnet.dk 

Emne: Begæring om aktindsigt i lokalplanforslag 6-1-16 Akafa, Svenstrup, Udvidelse af 

erhvervsområdet 

Meddelelse:  
I vedlagte fil er vores begæring om aktindsigt. Vi forventer jeres snarlige svar på hvornår vi kan 

forvente et resultat. 

Telefon: 20843431 

 

 
Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere. 

Den har indtil videre sparet mig for at få 11095 spam-mails 

Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails. 

Hent en gratis SPAMfighter her.  
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