9.. Indsigelse

Indsigelse vedrørende ombygning af J.F. Kennedys plads.

Pr 8/6 vil der blive drevet lægepraksis fra J.F. Kennedys plads nr. 43, 1. sal. Det er den gamle Nykredit
bygning.
Det er en større praksis med 7000 patienter indtil nu.
Vi flytter fra lokaler på Boulevarden 19, for at få mere plads og ikke mindst bedre adgangsforhold for vores
gang besværede patienter.
Det er derfor vigtigt, der bliver mulighed for, foran porten ind til gården, bliver holdeplads for Ambulance (ved
den gamle port til gården, der hvor der i mange år har været dankort automat) og at der kunne bibeholdes 2
parkerings pladser til handicappede i tidsrummet hverdage mellem 8-17(de fleste dage 16-ondsdag 17),
forbeholdt lægepraksis.
Det vil sige, der som lavet på tegningen ikke kan være blomsterkummer (eller er det buske) og cykelstativ
foran porten, og lang bygningen nr. 43
Vi håber meget at blive hørt i denne sag. Yderligere håber vi på samarbejde således, der under arbejdet kan
blive taget hensyn til at adgangsveje er frit fremkommelige i dagtid 8-16 (onsdag til 17), hvor vi har patienter.
Såfremt der bliver meget larm ved arbejdet, håber vi dette kan arrangeres så vidt muligt at foregå udenfor
åbningstid, så vi kan samtale med patienterne.

Ser frem til en god og fremkommelig dialog
Mvh Mette Hertel på vegne af lægerne Boulevarden 19

10. Indsigelse

Modtaget: 30-06-2020
Emne: Ændring af lokalplanforslag 1-1-137 John F. Kenned
Tak for henvendelsen.
Adgangsforhold til ejendommen John F Kennedys Plads 45, Aalborg.
Der har i mange år været øjenklinik i ejendommen, i stueetagen.
Nu er det jo velkendt at rigtig blinde sjældent henvender sig i en øjenklinik. Derimod er der mange
svagtseende, socialt blinde der henvender sig.
Gennem årene har det derfor været til stor hjælp for den gruppe af svagtseende at der har været mulighed
for Taxa, invalidekørsel mm lige til hoveddøren. De få parkeringspladser, med 1 times parkering, har været
flittigt brugt af pårørende der kører/ ledsager deres kære til øjenklinikken
.
Håber der fortsat vil blive mulighed for at tilgodese den gruppe af synshandikappede, hvad angår
adgangsforhold til ejendommen.
Venlig hilsen
Øjenlæge
Niels Kalstrup
Ejer af ejendommen.

