
Kære Sandie (og alle andre i Byrådet)

Støvring tennisklub vil meget gerne bede dig om at få vores Padelprojekt bragt op i
Byrådet, for nu kan vi snart ikke mere! Vi kan høre, at Bælum går igennem de
samme svære udfordringer, så det må være på tide at vi kommer igennem til jer i
Byrådet!

Vi har nu siden januar 2021 arbejdet hårdt for at få 2 Padelbaner på en allerede
eksisterende nedslidt kunststofbane.
Vi indledte vores arbejde i coronatiden, men har arbejdet benhårdt på at finde ud af
alle regler, retningslinjer, krav til bebyggelse og hvordan vi holdt os til de rammer der
er for vores område.

Derfor var der også meget kommunikation mellem kommunens forskellige
involverede forvaltninger og vores Padeludvalg, for at sikre det rigtige fundamentet
inden vi kunne gå i gang med at søge om over 1 mio. kroner hos forskellige fonde,
sponsorer i byens erhvervsliv og padel- og støtte-beviser for private, så vi ikke
pludselig ville stå med uforudsete udgifter og problemer. Det tager lang tid for
frivillige, som bruger deres tid efter arbejde og når børnene er puttet, til at finde
hoved og hale i et område, som ikke er vores spidskompetence, men som vi troede
vi havde hjælp og opbakning til fra kommunen

Vi brugte alle informationer vi fik til at samle penge sammen - så kom krigen i
Ukraine, som fordyrede alle processer (nye tilbud/opdateringer af alt), men vi fik
heldigvis samlet nok sammen, så vi, i slutningen af april 2022, kunne sige til vores
valgte udbyder - A-sport, som er et stærkt og erfarent firma indenfor Padel - at de
kunne gå i gang med alle ansøgninger, for nu var vi sikre på, at alt var på plads.

Her var det så at alle problemerne startede, for nu var Teknisk forvaltning “blevet
klogere” så nu var der pludselig problemer i forbindelse med ansøgning om
anlæggelsen.
Største problem var støj. Noget ingen havde nævnt før, og der findes ikke
støjgrænser for sport- og fritidsrelaterede aktiviteter, hvilket betyder at det er
en vurderingssag, hos den enkelte kommune. Da det ikke havde været nævnt i
noget af vores kommunikation, vidste vi ikke, at det kunne blive et problem.

3. juni var der møde med Center Plan Byg og Vej, Center Sundhed Kultur og Fritid,
Padeludvalg og tennis bestyrelsen. Her fik vi Center Plan Byg og Vejs nye
oplysninger, som vi skulle være opmærksomme på kunne ændre sig:
“Kommunens krav og vurderinger udvikler sig løbende, og kan ikke forventes at
være uændrede i en senere ansøgning. Der kan i en konkret ansøgning blive stillet
vilkår og krav fra Kommunens side efter forskellige lovgivninger.”
Vi skulle nu lave støjrapport gennem et af de akkrediterede firmaer, som Center Plan
Byg og Vej sendte os en oversigt over.



A-sport tog straks kontakt til DMR (Dansk Miljørådgivning) som var et af disse
firmaer. Dette blev dog afvist af Center Plan Byg og Vej, som slut juni nu sagde, at
de ikke kunne nøjes med et støjnotat (som andre kommuner accepterer), men i
stedet skulle have en akkrediteret støjrapport, hvilket fordyrede processen for
klubben med 62.500 og forsinkede det fra slut juni til midt november!

Den dyre og udførlige støjrapport udført på oplysninger fra Holland, da man ikke
laver disse i Danmark (hvorfor mon Rebild kommunes Tekniske forvaltning så har
brug for det???) viste flg:
“Der kan beregnes en støjbelastning inkl. impulstillæg på op til 55,1 dB uden
afværgeforanstaltninger i beregningspunkt BP03B ved adressen Hobrovej 142.”
Googler man dB, så viser det at almindelig samtale venner, kollegaer eller ved
middagsbordet derhjemme typisk vil blive målt til at være omkring 60 decibel!!!

Fra starten af tilbød DTF/DGI at kommunen kunne få en rapport de havde lavet PÅ
en padelbane beliggende midt i Varde by fordi Højbjerg i Århus skulle have
padelbaner og havde brug for konkret viden om støj for naboer. Her er der udført
autentiske målinger, men disse målinger kunne ikke bruges start juni, for det skulle
være målinger udført lokalt PÅ stedet - hvor vi ikke har padel og hvor man åbenbart
ikke har lyd som kan måles på bortset fra i Holland?? Så hvor realistisk er det???

Vi står nu i en situation med et krav om to 5 m høje støjmure - ud mod Hobrovej og
mod bebyggelse mod syd - kunne man bruge nabohøring inden sådan et krav? Ud
over udgiften (som vi ikke ved hvordan vi skal få dækket), så er vi absolut heller ikke
sikre på at noget af det vi har arbejdet ud fra er gældende om en uge, for Teknisk
forvaltning har jo ret til at ændrer krav og vurderinger…
Og hvad med fremtiden? Hele området ved Materielgården er besluttet brugt som
idrætsområde hvor øget aktivitet af Støvring fodbold også skal
udvikles/fremtidssikres + Hobrovej jo i den grad også skaber støj med lyskrydset i
baghaven!?!?

Vi har, i Støvring Tennisklub, et stort ønske om at gavne folkesundheden, få en
masse lokale til at røre sig, og give dem mulighed for at spille padel i vores by i
stedet for at skulle køre til Svenstrup, Aalborg, Frejlev og Aars, men med Teknisk
forvaltnings benspænd gang på gang, så giver det IKKE det frivillige arbejde nogle
ordentlige arbejdsforhold og vi har brug for jeres hjælp i Byrådet nu!

På vegne af Støvring Tennisklubs bestyrelse og Padeludvalg

Lillian Hansen, formand

mail: stoevringtennisklubstk@gmail.com
tlf: 61668840

mailto:stoevringtennisklubstk@gmail.com

