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Forord
I alt 20 fællesråd har udarbejdet lokalsamfundsbeskrivelser for deres område af
Aarhus. Der er tale om beskrivelser, der rummer tanker og visioner, der er mere
vidtgående end Kommuneplan 2017.
Det er vurderingen, at fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser i første omgang
har beriget den lokale debat om forslag til kommuneplan 2017 og på sigt kan blive
et meget nyttigt dialogværktøj i samarbejdet mellem kommunen, fællesrådene,
investorerne og borgerne.
Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser har været i offentlig høring sammen med
forslag til Kommuneplan 2017. Efter høringen har fællesrådene haft mulighed for at
rette deres lokalsamfundsbeskrivelser i henhold til høringen. De reviderede
lokalsamfundsbeskrivelser har været forelagt byrådet sammen med
byrådsindstillingen om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 i efteråret 2017.
Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser er ikke en del af den formelle (lovpligtige)
kommuneplan. Det er derfor også op til de enkelte fællesråd, hvordan de
fremadrettet vil revidere deres lokalsamfundsbeskrivelser - og hvornår. Også de
fællesråd, som ikke har en lokalsamfundsbeskrivelse med i denne publikation, kan
sende en version ind til kommuneplanafdelingen, hvorefter vi lægger den ind. Det
samme gælder for reviderede versioner.
For yderligere information se www.aarhuskommuneplan2017.dk.
Mail til kommuneplanafdelingen: kommuneplan@mtm.aarhus.dk
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Lokalsamfundsbeskrivelse Sabro-Faarup
Indledning
Sabro – Fårup Fællesråd dækker den yderste vestlige del af Aarhus Kommune med grænse
til Favrskov Kommune. Området har som center Sabro by, der ligger på en bakkekam, hvor
rute 26 Viborgvej og rute 511 Stillingvej krydser hinanden med skråninger mod nord til Ristrup
Skoven, mod øst til Fårup, Kvottrup, Geding, Mundelstrup, Mundelstrup Stationsby, mod syd
til Borum og mod Lading i vest. Sabro By har for længst kastet masken som landsby.

Området og lidt historie
Udover få huse i det ældste Sabro, er det kun ”gadekæret”, som kan betegnes som den
gamle landsbyidyl. De omkring liggende byer Fårup, Kvottrup, Mundelstrup by, Mundelstrup
Stationsby har til gengæld bevaret et klassisk landsbypræg med gårde og huse imellem
hinanden og ganske få nybyggede huse.
Mellem bebyggelserne er der store landbrugsarealer og skovarealer med enkelte spredte
gårde og hus.

Før kommunesammenlægningen i 1970 dannede de to kirkesogne - Sabro og Fårup - en
selvstændig kommune.
Sabro og Faarup sogne er gamle selvstændige landsogne med hver sin kirke. Begge kirker
kan føres tilbage til årene omkring 1200-tallet. I umiddelbar nærhed af Sabro Kirke ligger den
fælles sognegård.
Omkring 1960 beslutter de tre kommuner Sabro – Fårup, Borum -Lyngby og Lading, at opføre
en fælles kommuneskole, som blev placeret ved Sabro Korsvej.
Skolen blev indviet i 1964 og fik navnet Sabro-Korsvejs Skole og er i dag en tresporet skole.
Skoledistriktet omfatter Sabro Sogn, Fårup Sogn med Kvottrup, Geding, Mundelstrup og
Mundelstrup Stationsby samt Borum og Lyngby sogne.
Børn fra oplandet befordres med skolebus til skolen.

^ŝĚĞϭĂĨϳ
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Arealerne nord for skolen, blev i forbindelse med skolebyggeriet byggemodnet og udstykket til
parcelhusgrunde og lagde grunden til at væksten skete i Sabro. De efterfølgende år steg
befolkningstallet da også betydeligt i Sabro sogn.

Udviklingen
Frem til tiden omkring 1989 var det udelukkende parcelhuse, der blev opført i Sabro sogn. De
efterfølgende år er der opført forskellige former for beboelser: Ejerboliger, andelsboliger,
private udlejningsboliger, almennyttige boliger, seniorboliger (+ 55) og ældreboliger, samt et
mindre udbud af industrigrunde.
I samme periode blev der opført enkelte parcelhuse i Fårup sogn.
Efter 2010 og til i dag er der lavet tre nye udstykninger i området ved Sabrovej omfattende
områderne Rødtjørnvej, Rønnevangen og Langfreddal med i alt ca. 450 nye boliger i form af
parcel -og tæt lavt etagebyggeri.
I Mundelstrup er der tilsvarende lavet en udstykning syd for Gl. Viborgvej
Sabro-området har i 2017 omkring 4.500 indbyggere i en blanding af ejer-, andels- og
lejerboliger, lavt etagebyggeri, parcelhuse og landejendomme.

Institutioner
I tilknytning til skolen er der Ungdomsskole, Ungdomsklub, Skolefritidsordning, Fritidshjem,
Folkebibliotek, samt den Lokalhistoriske Samling.
I dagtimerne disponerer skolen over en idrætshal.
Lokalområdet har en række daginstitutioner, som vuggestue, børnehave, legestue, samt
private dagplejere.
Området er stadig i vækst med jævnlige nye udstykninger. Derfor er det også lykkedes at
fastholde og udbygge lokale indkøbsmuligheder, lokale daginstitutioner, skole og lokalcenter i
nogenlunde i takt hermed.
Lokalplanen for området giver fortsat mulighed for byggeaktivitet af forskellig art.
Udbygningen forventes at foregå øst for det bestående i retning mod Mundelstrup.
Sabro har et selvstændigt nybygget fællesvandværk, med Sabro sogn som
forsyningsområde. Aarhus Vand har for nylig overtaget afregning.
Landsbyerne Fårup, Mundelstrup og Kvottrup, er tilsluttet Aarhus Vand.
Fjernvarmeforsyningen leveres i Sabro af Sabro Varmeværk. Værket er et halmfyret
lavenergiværk. Forbruget af fjernvarme afregnes med Aarhus kommunale værker som også
forsyner Mundelstrup og Fårup med varme.
Sabro Lokalcenter, er et nyt veludbygget kommunalt drevet lokalcenter, med 30 plejeboliger.
Centret er et åbent center med mange brugeraktiviteter samt cafe med offentlig adgang.
I tilknytning til Lokalcentret er der 10 ældreboliger i Vistoftparken.

^ŝĚĞϮĂĨϳ
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Foreningsliv
Sabro Idrætsforening er en aktiv forening med idrætshal og udendørs idrætsanlæg, samt
multibaner og outdoor fitness ved hallen.
Hallen indeholder diverse halfaciliteter og fitnesscenter samt cafeteria og festlokale og alt
sammen bruges flittigt i døgnets vågne timer.
Udover en stor velfungerende idrætsforening er der i området et godt organiseret foreningsliv
med bl.a. rideskole, jagtforening, kunstforening, lokalarkiv, politiske foreninger, samt en lang
række grundejerforeninger, som tilsammen betyder en aktiv by.

Infrastruktur
Sabro By og Mundelstrup har gode forhold mht. offentlig transport til og fra Aarhus. Linje 111
har forbindelse til Hinnerup, hvor adskillige borgere i Sabro er tilknyttet der værende
lægehuse. Linje 116 har forbindelse til Galten. Linje 114 kører udelukkende på Viborgvej med
forbindelse til både Aarhus, Hammel og Viborg.
Færdselsmæssigt er der for bilkørsel i Sabro By ikke tale om optimale forhold, selvom der er
trafiklys ved udkørsel Vistoftvej/Viborgvej.
Sabrovej, som er forbindelse til de store nye udstykninger ved Langfreddal, samt
Rønnevangen, Rødtjørnvej, Hvidtjørnvej, Ranunkelvej og Højagerparken, mangler således i
høj grad en lysregulering ved udkørslen til Viborgvej.

Erhverv
Området har en bred vifte af erhvervsvirksomheder. Udover de to dagligvarehandler
Dagli’Brugsen og Rema 1000 er der således automekanikere, frisører, pizzeriaer, benzintank,
en række håndværksvirksomheder som maler, tømrer, elektriker, brolægger, et
mikrobryggeri, gartneri og landbrug, en stor kro, en betonelementfabrik og meget andet.
Der er således et bredt udbud af lokalt erhverv indenfor handel, service og produktion og
dermed også en god lokale beskæftigelse.

Udfordringer i området
Området under Fællesrådet Sabro-Faarup har med den udvikling der sker i området
naturligvis også en række udfordringer, som beskrives nedenfor
Manglende sammenhæng mellem Sabro Vest og Sabro Øst
Manglende sammenhæng i Sabro mellem Sabro Vest (den ”gamle” del af Sabro) og Sabro
Øst (Lokalplan 554, 730/731 og 904 m.fl.). I dag er der forsat kun én forbindelse mellem de to
bydele; nemlig Astervej, som er en meget snæver gammel byvej og som ikke har den
fornødne kapacitet til den kørende trafik, da dagligvarehandel, skole m.m. ligger i Sabro Vest,
mens nybyggerierne ligger i Sabro Øst.
^ŝĚĞϯĂĨϳ
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En løsning er at etablere den planlagte forlængelse af Sabrovej til Sabro Kirkevej, som er en
del af kommuneplanen for Sabro-Faarup Kommune fra 1966. Denne beskriver en komplet
vejplan for hele Sabro, som ville have løst mange af de trafikale problemer der i dag er i selve
Sabro.
Afklaring af rute 26 som motorvej
Motorvejen er ufinancieret og bør enten realiseres eller skrinlægges inden for en overskuelig
periode, da den som det er nu er en stavnsbinding af området og beboerne.
Det er et stort problem for hele området, at der ikke er afsat økonomi til byggeriet af
motorvejen, hvilke skaber en række begrænsninger for områdets udvikling. Således vil
Vejdirektoratet ikke etablere den helt nødvendige lysregulering fra Sabrovej til Viborgvej, som
er den primære udkørsel fra alle - når området er fuldt udbygget ift. seneste lokalplan 904 mere end 800 boliger i Sabro Øst.
Daginstitutionsfaciliteterne er af midlertidig karakter
En del af vuggestue og børnehave faciliteterne er af midlertidig karakter (barakker o. lign.) og
bør laves som permanente og langtidsholdbare løsninger, da der qua sammensætningen af
boligmassen, i de kommende år atter vil komme børn i guldbryllupskvartererne, hvor
beboerne langsomt er under udskiftning til unge børnefamilier. Der er således arealer i
området (fx ved indkørslen Rønnevangen), som kan anvendes til permanente institutioner.
Betjening med offentlig transport skal minimum fastholdes
Det er af afgørende vigtighed, at man fastholder minimum den nuværende betjening med
rutebiler og gerne at den udvides i ydertidspunkter, således at man kan deltage i aktiviteter
om aftenen fx aftenskole.
Dette aktualiseres stærkt i disse år, hvor parkeringsforholdene i Aarhus bliver både forringet
og fordyret og flere dermed tvinges til at tage offentlige transport eller helt blive hjemme.
Det naturligvis være hensigtsmæssigt med etablering af letbane eller en egentligt bustrace til
- og gerne længere ud - end Sabro-området.
Fritid og rekreative områder
Fællesrådet har i mange år ønsket at få etableret en bypark på det kommunalt ejede areal
vest for Sabro Vandværk og de senere år har der været arbejdet med stiforløb i det
nordvestlige område af Sabro.
Byparken vil, hvis den indrettes rigtigt, også kunne anvendes til undervisningsformål for fx
Sabro-Korsvej Skole og daginstitutionerne.
Der vil med stor fordel kunne etableres flere rekreative sti-forløb i området, som kan binde
beboelsesområderne Sabro, Faarup, Mundelstrup, Mundelstrup Stationsby, Kvottrup og
Geding sammen.

^ŝĚĞϰĂĨϳ
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Sundhedshus i Sabro
Borgere i Sabro-Faarup området må i dag køre til Tilst, Hinnerup, Hammel eller Harlev for at
opsøge sundhedsfaciliteter som læge, tandlæge med mere. Det ville være ønskeligt med
etablering af et sundhedshus i området med læge, tandlæge, fysio- og ergoterapeut m.m.

Problemstillinger og ønsker fra en række centrale aktører
i området
Vi har som supplement til vores lokalsamfundsbeskrivelse fået Skole, Dagtilbud, Lokalcenter
med brugerråd og Rideskole til at give deres input. Disse fremgår nedenfor.

Sabro-Korsvejskolen
v. Skoleleder Carsten Aude
Sabro-Korsvejskolen er et folkeskolevalg, som meget nært ved de 100% af forældrene i
skoledistriktet vælger til deres børns skolegang. Der er gode traditioner for at vælge den
lokale skole der byder på mangfoldighed i et godt fællesskab.
Når eleverne går ud af skolen, har skolen igennem en årrække nået den nationale 95%målsætningen om at være i gang med eller have afsluttet en ungdomsuddannelse.
Igennem de seneste 5 år har skolen oplevet et tættere samarbejde med Aarhus Kommunes
Ungdomsskole og Fritidstilbud. Der søges aktuelt at finde en løsning hvor fritidstilbud, fra 4. til
9. klasse, kommer til at ligge på eller ved skolen. Det giver bedre muligheder for koordinering
af et samlet fritidstilbud for de ældste.
Samtidig har de sidste år, i forlængelse af folkeskolereformen og arbejdstidsaftalen for
skolens personale, stillet krav til bygningsmassen i form af aktivitetsrum og plads til
personaleforberedelsesrum. Samtidig med at både fritidstilbud som nævnt er rykket ind på
skolen er Sabro Dagtilbud gode og oftere brugere af skolens mange kvadratmeter.
Væsentligst er måske at nævne at Dagtilbud og Skolen driver fælles administration fra
skolens matrikel.
Skolens lokalebehov er således over tid kommet under pres på grund af nationale og
kommunale krav; musiklokale dækker ikke helt det aktuelt timebehovet, fysik og
kemiundervisningen udføres i utidssvarende lokaler, natur og teknikundervisningen foretages
i stamlokaler, forberedelsesfaciliteter er formelt godkendt til minimale kvadratmeter, de åbne
arealer til gruppeprocesser er minimale, lokaler til håndværk og design er ikke forbundet og
det lokale bibliotek står over for et behov for modernisering, skolen mangler areal til
fællessamlinger.
Der er store potentialer på skolen med bl.a. et uudnyttede kælderniveau, aktiv involvering af
lokalhistorisk samling, forflyttelse af kantine og målrettet brug af sundhedshus.

^ŝĚĞϱĂĨϳ
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På skolen må der forventes en udnyttelse af behov for udbygninger på skolen alene på
baggrund af ovenstående. Det er dog tidligere nævnte udstykninger ved Rødtjørnvej,
Rønnevangen og Langfreddal med i alt ca. 450 nye boliger i form af parcel - og tæt lavt
etagebyggeri der på elevsiden kan udfordre skolens kapacitetsniveau.

Sabro Rideklub
v. Karina Erikstrup
Fakta:
Sabro Rideklub er et stabilt, velfungerende og væsentligt bidrag til fritidsaktiviteter for både
børn, unge og voksne i området og har i 2016 fejret 40-års jubilæum som selvejende rideklub.
Ca. 160 medlemmer benytter klubbens brede udvalg af aktiviteter. Der er en meget
efterspurgt elev-skole med 15 elevheste/-ponyer, der dækker 17 ugentlige
undervisningslektioner. Der er op til 2 års venteliste på undervisning i elev-skolen. En evt.
udbygning af elev-skolen vil kræve udbygning af hal-faciliteterne.
Områdets privat-ryttere benytter også klubbens mange tilbud, ligesom klubbens nyere
boksstald med plads til 18 privat-opstaldninger næsten altid er fyldt op og har venteliste.
Klubben har tidligere ligget let adskilt fra Sabro bysamfund, men er med de nye nære
boligområder, blevet mere integreret og synlig. Klubben får mange daglige besøg af familier
og institutioner fra lokalområdet, samt positive tilkendegivelser af vores rolle i, og vigtige
bidrag til by-kvaliteten.
Udviklingspotentialer / ønsker:
Mange af medlemmerne ønsker at ride tur i området, men vejene er de seneste år blevet så
trafikerede at det er forbundet med stor fare at ride der. Klubben ønsker derfor en ridesti fra
klubben til Frijsenborg-skoven nord for Sabro, hvor ridning mod betaling er tilladt. Ligeledes er
anvisning/ etablering af ridestier/-områder, til kortere rideture nær klubben, et stort ønske,
f.eks. øst for bebyggelsesområdet Rønnevangen og i tilknytning til udbygningen af
Langfredparken.
Afholdelse af stævner og arrangementer er en vigtig og essentiel indtægtskilde for klubben.
Trods etablering af ekstra parkering med hestetrailer langs indkørslen, mangler der stadig
parkeringsareal til biler ved de større arrangementer. Klubben ønsker derfor anvist sted/-er til
dette.
Det vil være af stor betydning for klubben at til- og frakørselsforholdene for byens østlige del,
blev bedret ved lysregulering imellem Sabrovej og Viborgvej. Grønvej benyttes desværre som
alternativ, med en belastning der langt overskrider vejens beskaffenhed og egentlige formål
samt mange farlige situationer som konsekvens.
Der er desuden behov for at sikre trafikforholdene for cyklister og gående fra det østlige
busstoppested på Viborgvej til hele Sabrovej/Astervej og Grønvej.

^ŝĚĞϲĂĨϳ
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Lokalcenter Sabro ved brugerrådsformand
v. Forstander Karen Juul
Lokalcenter Sabro blev bygget i 1977 og har igennem årene gennemgået flere renoveringer
og ombygninger. Lokalcenteret og Plejehjemmet Sabro stod klar og ny renoveret i sin
nuværende form den 1. oktober 2011. Centeret består af lokalcenter og Plejehjemmet.
Lokalcenteret bliver dagligt brugt af borger fra lokalsamfundet, til forskellige aktiviteter, så
som dans, yoga og gymnastik, samt til forskellige kunstudstillinger. Der er også et
træningslokale, som bruges både af borgerne på plejehjemmet og i lokalsamfundet.
Lokalcenteret er vores tids forsamlingshus.
Der er et meget aktivt Brugerrådet på lokalcenteret, som flere gange om måneden laver
arrangementer, så som underholdning, foredrag og fællesspisning.
Caféen i lokalcenteret har åben fra mandag til torsdag fra kl. 11.00 til kl. 13.30. Her er der
mulighed for at købe kaffe og kage, samt frokostretter, som også kan tages med hjem. Hver
tirsdag er der mulighed for at købe friskbagt brød og kager.
Plejehjemmet har 30 toværelses lejligheder fordelt på 3 afdelinger, med hver deres lille
anretter køkken og fællesstue. Plejehjemmet har flere haver, som bruges flittigt i forårs – og
sommerperioden.
Plejehjemmet samarbejder i perioder, sammen med skolen og dagplejen i Sabro.

Sabro Dagtilbud
v. Helle Heikendorf
Sabro dagtilbud er en del af Børn og Unge Århus kommune. Vi består af 5
institutionsafdelinger og en dagplejeafdeling. Hver af institutions afdelingerne har børn i
alderen 0-6 år. Dagplejen har oftest børn i alderen 0-3 år. Dagplejen har en legestue hvor
dagplejerene mødes i deres dagplejegrupper 1 dag pr. uge.
Til legestuen er der en have med en legeplads.
De 5 institutioner ligger i den ældre del af Sabro. 4 placeret ved Vistoftvej og en ved skolen.
Alle har dejlige legepladser med mange legemuligheder. Dagtilbuddet har en bus, som de
forskellige afdelinger bruger på skift og så har vi to ladcykler med plads til 4 børn i hver. Disse
bruges til at køre ture i Sabro og omegn med.
Vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer; krop og bevægelse, den personlige udvikling, den
social udvikling, kultur og kultur fænomener, sprog, natur.
Udfordring 1:
Vi vil rigtigt gerne kunne besøge skoven tæt ved Sabro, men da der ingen fortov er på vejen
til Ristrup skolen er det for farligt at gå der med børnene. Så et fortov, en sti eller lignende
øge muligheden for de ca. 300 børn i Sabro dagtilbud at lære skoven at kende.
Udfordring 2:
At der dårlige forbindelser til og fra Sabro med bus. Både mod Århus og mod Hinnerup.

^ŝĚĞϳĂĨϳ
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OPLÆG TIL FORPROCES,
FOR ØNSKET C2C HELHEDSPLAN
FOR LATINERKVARTERET,
AARHUS

FASE 1

C2C + SMART CITY RESSOURCE MAPPING
2016-17
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HELHEDSTÆNKENDE & BÆREDYGTIG
UDVIKLING AF LATINERKVARTERET, AARHUS
- Kollektiv klimatilpasning og ressource ´up-cycling´ i Latinerkvarteret i Aarhus

INTRODUKTION
I hverdagen har alting navne. Vi tror vi ved hvad tingene er, men når vi går dybere- gør vi så det?
Ser vi mellemrummene og den værdi de har. Ser vi omgivelsernes virkelige potentiale i den nye
kontekst. Et rum kan se ud som ingenting, men kan også være årsag til glæde, kærlighed og
livskvalitet. Har vi vurderet de tilstedeværende menneskelige og materielle ressourcer i en kontekst hvor de skaber potentiale, fællesskab og bæredygtighed. Vi vil med projektet skabe betingelser, for at en ny form for kollektiv intelligens kan ´høstes´ og anvendes som fundament
for ´co-creation´-processer i den tætte by. En intelligens der overskygger hvad en enkelte
kommune eller aktør kan tilbyde, selvom de er professionelle. Vi vil arbejde bevidst med den
kollektive intelligens, når en række tværfaglige discipliner, kommer sammen i en bottom-up
approach, for at skabe fornyelse og omstilling, suppleret af en top-down håndsrækning fra
kommunen.
Projektet handler i første omgang om at skabe rammerne for, at den kollektive intelligens i
området kan blomstre gennem en dybdegående analyse og mapping af kvarterets klimaforhold, fysiske ressource-ﬂows og menneskelige ressourcer. Målet er at skabe en kollektiv
bevidsthedsplatform for bæredygtighed og social innovation, der hviler på områdets eget
værdisæt. Resultaterne er individuelle projekter med og uden kommunal deltagelse, der
tager udgangspunkt i speciﬁkke strategier, der vil styrke identitet, bæredygtighed og i
tillæg cirkulær økonomi og øge bydelens generelle sammenhængs- og tiltrækningskraft.
Strategierne kunne f.eks. handle om at transformere overﬂoden af hårde overﬂader til en ny
struktur af mere bløde og grønne offentlige rum. Det handler om at gøre vandet til en ven og
ikke en fjende. Det handler om at se affaldet som en ressource, der skal være til at komme til.
CO2 bindes på nye måder til gavn for os alle. Isolering af gammelt byggeri på nye måder.
Nye integrationsmuligheder for vedvarende energisystemer, symbiosemuligheder for beboere
og virksomhederne i området. Det kan være deling af restprodukter, regn- og spildevand, værktøj, transport, overskudsvarme, madaffald, organisk affald, nye muligheder for produktion af
mad i byen ved hjælp af lokale næringsstoffer, varme og lokal distribution gennem restauranter,
caféer, institutioner mm. Platformen rummer også bevidstheden om nye økonomiske modeller,
lokal valuta, nye forretningstyper der kan vitalisere udviklingen af en mangfoldig social innovation, der i sidste ende vil styrke kvarteret som helhed. Det handler også om øget biodiversitet og
skabelse af nye levesteder for nye arter, gennem kunstnerisk design samt under hensyntagen
til områdets særlige funktion og topograﬁ. Mappingen af området er hovedomdrejningspunktet
i projektet og fundamentet for platformen. Mappingen skal gøre det muligt for interessenterne
at se nye muligheder i bydelen, at bringe ressourcer sammen, bevidstgørelse om f.eks. klimaog ressource udfordringer. Gennem indsamling af data fra bydelen udvikles der strategier som
beskrevet ovenfor samt 100% C2C målsætninger for de enkelte delprojekter, så der kan laves
individuelle og overordnede roadmaps for projekterne, som ønskes at indgå i en fremtidig og
samlende C2C helhedsplan for området, dette bl.a. i form af konkrete delprojekter, som indgår
i den samlende kommunikationsplatform for området, der skal være med til at gøre bydelen til
en reel ´Smart City´.

Mirko Presser
Head of research and Innovation
SMART CITY LAB
ALEXANDRA INSTITUTTET A/S

I samarbejde med :
Jonatan Marcussen, projektleder
MEJLGADE LAB
Mejlgade 53, 8000 Aarhus c
E: jonatan@mejlgadelab.dk
T: 27412056
Dato: 27. Januar 2016

Mappingen vil ligeledes og om muligt gennem Planstrategien 2015 og i tråd med Agenda 21
redegørelse, indgå i kommunens ´Kommuneplan 2017´, samt danne grundlag for en EU-Horizon
2020 ansøgning, som bl.a. skal drive og udvikle en for borgere, kommune, virksomheder, studerende, mf. transparent IT-kommunikations platform, hvor C2C inspirerede elementer fremvises
og opdateres gennem tværfagligt samarbejde med lokalområdets borgere. Forprojektet vil vare
sammenlagt 1½ år og der vil indledningsvis blive arbejdet på at udvikle nye måder og værktøjer
til mobilisering af beboerne og til indsamling af oplysninger, så ﬂest mulige i området bliver
involveret og så vi får de data vi ønsker. Der vil blive planlagt en række involverende temaworkshops (5-7) i løbet af 2016, der hver i sær vil lægge vægt på forskellige dele af mapping af
bydelen(e). Temaworkshops og borgermøder vil samle en bred vifte af interessenter, inden for
de forskellige felter der vil blive nærmere deﬁneret i samarbejde med kommunen.
- Se venligst også fremsendte ´Forproces_C2C_planstrategi´ for yderligere info.
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FASE 1 : C2C + SMART CITY RESSOURCE MAPPING
Første fase for igangsættelse af ønsket C2C helhedsplan for Latinerkvarteret, Aarhus c

FASE-INDDELING FOR C2C + SMART CITY MAPPING
PROJEKTPERIODE
2016-17 - svarende til sammenlagt 1½ års for-projekt

1. ORGANISERING AF PROJEKTGRUPPE/GRUPPER FOR MAPPING
Mapping af en bydel ud fra et ressource- og delingsperspektiv er aldrig gjort før og derfor vil vi i samråd med relevante specialister og samarbejdspartnere danne en baggrunds- og følgegruppe, der skal udvælge ønskede antropologiske, sociologiske og by-tekniske værktøjer der kan
fremskaffe de ønskede data til den forestående mapping-proces. Det kunne være antropologiske studier i form af f.eks. udførelse af etnograﬁske portrætter, udmøntet gennem en række konkrete og igangværende projekter og i samarbejde med aktører såsom AffaldVarme Aarhus, Aarhus Vand, mf. Baggrundsgruppen tænkes ligeledes at igangsætte en dialog med lokalområdets borgere og aktører, gennem
bl.a. temaworkshops, borgermøder, der skal medvirke til at mappingen bliver en succes.
Værktøjernes potentielle data-afkast afstemmes med relevante kommuneplaner, såsom ´Planstrategi 2015´(Klog vækst frem mod 2050),
´Agenda 21 redegørelsen´, ny ´Klimaplan´mf. så de og evt. delprojekter, kan indarbejdes i ´Kommuneplan 2017´.

2. UDVIKLING AF STYRINGSREDSKAB/VÆRKTØJER FOR MAPPINGEN/KATAGORISERING
3. MAPPING
4. KORTLÆGNING AF DATA
5. AFRAPPORTERING/ANALYSE AF DATA
6. MÅL OG ROADMAP PÅ UDVALGTE C2C INSPIREREDE ELEMENTER
7. EVALUERING AF FORLØBET
FAGSPECIALISTER /
VIRKSOMHEDER

KOMMUNE

BORGERE I
LATINERKVARTERET /
FÆLLESRÅD /
FORENINGER /
MF.

UDD. INST.
/ STUDERENDE /
MF.

2
/ OVERORDNET SAMARBEJDSSTRUKTUR
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UDDYBNING AF PROJEKTETS BETYDNING
Projektet vil, udover at styrke lokalsamfundet på længere sigt, om muligt indgå i Aarhus kommunes planlægning af ny Planstrategi for
Latinerkvarteret. Ved opstart af projektet sikres det, at der er den fornødne økonomi, integration/koordination mellem projektgruppen og udviklingen af den nye Planstrategi for Latinerkvarteret. At der er økonomi til at fortage ovennævnte mapping af bydelen og at
der med opbakning fra Alexandra Instituttet er ressourcer til at lave en EU ansøgning, under f.eks. Horizon 2020, til et forsknings- og
udviklingsprojekt, der har som mål at udvikle en IT kommunikations- og awareness-platform for området, der vil fungere som koordinerende for iværksættelse af C2C inspirerede elementer og smart city initiativer. Forsknings- og udviklingsprojektet vil være både lokalt
og internationalt på samme tid. I samarbejde med andre byer i Europa med lignede klimaudfordringer, er der etableret et universitetssamarbejde, med VIA University som en del af MECE (Master in European Construction Engineering) samarbejdet. Der er i dette samarbejde
en interesse for at ﬁnde matchende projekter, der kan indgå som led i sparringen omkring fremtidens løsninger af klimatilpasningen i
historiske kvarterer på europæisk niveau.
Ligeledes er det initiativets ambition at grøn innovation, opnået med afsæt i konkrete klima- og ressource udfordringer, søges løst
gennem udvikling af nye produkter, ydelser, etc. i tværfagligt samarbejde mellem borgere, studerende, virksomheder, fagspecialister
og kommune samt i samarbejde med kommunens Klimapartnere. Ambitionen er at bringe nye grønne løsninger til markedsmodning
og produktion - med ønsket om mulig eksport til venskabsbyer, såsom Harbin og Shanghai. I processen med at få den fundamentale
mapping af området gennemført, granskes resultaterne i lokale temaworkshops og ved konferencer, der også samler de internationale
samarbejdspartnere. Disse aktiviteter skal føre frem til en samlet strategi for ´re-programmering´ af området og udarbejdelse af
´roadmaps´ med målsætninger for de enkelte fokusområder - dette arbejde ønskes om muligt at indgå som en del af ´Kommuneplan
2017´ - og som en ønsket understøttelse og bidrag til kommunens Agenda 21 redegørelse.

/ PROJEKT KOORDINERING OG FASEINDDELING

/ NEDSÆTTELSE AF STYREGRUPPE

/ FØLGEGRUPPE MED KOBLING TIL

Med repræsentanter fra :
- Kommunale instanser
- Uddannelsesinstitutioner
- Borgerrepræsentant
- C2C & bæredygtighedsspecialister
- Mejlgade Lab

Repræsentanter fra :
- Aarhus Kommunes Klimapartnere
- Virksomheder
- Samarbejdspartnere i EU samt om muligt Aarhus Kommunes venskabsbyer Harbin og Shanghai

/ PRIO 1 INDSATSOMRÅDER
- Symbiose og ressource-strømme
- Klimatilpasning og regnvandshåndtering
- Begrønning og biodiversitet
- Deleøkonomi (f.eks. delebiler)
- Transport / grøn mobilitet
- Grøn innovation og jobskabelse
- Dybdegående borgerinvolvering

/ NEDSÆTTELSE AF TEAMS IFHT.
UDVALGTE INDSATSOMRÅDER
Fremhævet indsatsområde
F.eks.
Klimatilpasning og
regnvandshåndtering:
- Aarhus Vand
- Orbicon
- Genvand
- osv.

/ MAPPING & BORGERINVOLVERING
/ TEMAWORKSHOPS DEFINERET UD FRA UDVALGTE INDSATSOMRÅDER

MÅLSÆTNING OG ROADMAP FOR UDVALGTE C2C ELEMENTER

4

/ ANSØGNING : EU STØTTET KOMMUNIKATIONS- OG AWARENESS PLATFORM
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LATINERKVARTERS PRINCIPPER

/ TILSKYND TIL
MANGFOLDIGHED

/ SKAB SAMMENHÆNGSKRAFT
GENNEM STØRRE FRIHED TIL AT HANDLE

Mangfoldighed er den stabiliserende
faktor i robuste økologiske, sociale
og økonomiske systemer. Ved at
stimulere diversitet i området,
medvirker det til en robust økologisk, biologisk, social og økonomisk
udvikling af Aarhus og fundamentet
for en høj livskvalitet i området.
Husk vækst i Latinerkvarteret er
kun mulig som et produkt af Aarhus
historie. Uden at se Latinerkvarteret
som en integreret del af hele Aarhus, vil innovation i kvarteret blot
være endnu en simpel nyhed.

Ved at fokusere på at skabe sammenhæng mellem
det nye og det gamle kan vi styrke identiteten af et
bestemt sted. baseret på stedets styrker og kvaliteter
kan vi hjælpe med at opbygge og understøtte nye og
stærke relationer i lokalområdet. I erkendelse af, at folk
er drivkraften i at skabe, fastholde og opretholde byen,
støtter vi deres bestræbelser på at realisere deres unikke potentiale, inspiration og værdighed. Pleje af ansvar
og samhørighed vil styrke fællesskabet. Latinerkvarteret vil derfor blive attraktiv som “emancipations
maskine” for tilﬂyttere udefra, men også for dem,
der allerede bor og ønsker at bo der.

/ FORTSÆT MED AT INNOVERE

/ ELIMINER
BEGREBET AFFALD
Hver enkel person, virksomhed, beboer
eller forbruger er i kraft af sine valg en
del af et større økosystem. Vurdér og
optimér den fulde cyklus af materialer,
produkter og processer i bydelen til at
nærme sig tilstanden i naturlige systemer, hvor der ikke er affald. Projektet
opfordrer til etablering af en ’lokal
kommunikationsplatform´, med en
koordinationsgruppe [local interdependence counsel] der kan agere som
drivkraft mod at skabe og vedligeholde
et sundt, materiale-effektivt og robust
lokalmiljø, der samtidig vil generere nye
erhvervs- og samarbejdsmuligheder.

Udvikling af en tæt historisk bydel som
Latinerkvarteret kalder på nye og forbedrede processer, teknologier og infrastruktur
tiltag der henter støtte fra eksperimenter og
vidensudveksling. Skal vi løse de udfordringer
verden i øjeblikket står overfor, kræver det
nye tilgange, som vores samfund, vores
økonomi og vores forhold til miljøet konstant
tager op til genovervejelse. Eksperimenter
og innovation er afgørende. Nye modeller for
fri deling med andre, økologisk produktion i
byen, intelligent transport og opbyggelse af
nye forretningsmodeller, der rækker ud over
nutidens problemer, vil give vores børnebørn
mulighed for et liv i sundhed og overﬂod.

/ KOMBINÉR BY OG NATUR
Når vi bevidst stræber efter at kombinere en
unik og modstandsdygtig sammenvævning af
by og natur opleves det meningsfuldt og det
giver os en følelse af at mennesket er en del af
naturen. Folk har et medfødt behov for at være i
forbindelse med naturen. Kontakt med naturen
forbedrer sundhed og produktivitet i erhvervet,
øger genanvendelsespotentialet og reducerer
smerter, stress og øger læring. Det er ikke kun
psykologi. Ren luft, vand og jord er essentielt
for kvaliteten af vores liv. En stærkere følelse af
denne sammenhæng kan føre til ansvar og respekt for området og det fremmer nye modeller
for vækst. Bydelens tætte beliggenhed til havn
og park er gode udgangspunkter for optimering.

/ STOL PÅ
DE NATURLIGE
ENERGISTRØMME
Målet for vores virke er
at vi vil være gavnlige
hele vejen rundt. Vi
vil ikke bare overleve,
men være til glæde og
gavn for helheden. Ting,
som vi gør, ligesom i
naturen, bør få deres
energi fra evige naturlige
energistrømme og de
bør indarbejdes effektivt
og sikkert og anvendes
ansvarligt.

/ DEL OG
FORBEDRE
VIDEN
Skab et transnationalt sind, der er socialt
ansvarligt og sigter
mod at skabe balance
mellem proﬁt, mennesker og jord så alle
oplever velstand i alle
dimensioner.

/ FORBIND STED OG KONTEKST
Ved at forbinde bydelen med den globale kontekst,
kan vi opbygge og styrke bydelens identitet. Byen vil
med egen styrke og kraft etablere gensidige fordelagtige forbindelser med det omgivende samfund i bred
forstand. Alle indbyggerne i et økosystem er indbyrdes
afhængige. Lokale problemer er blevet globale problemer og lokale løsninger har magt til at ændre verden.
På den måde er alle samfund involveret i at opretholde
en økologisk, socialt og økonomisk sund jord. Vi skal
samarbejde kreativt med succes for helheden. Denne
vigtige opgave begynder hjemme. Ved at være intensivt involveret i vores lokalsamfund og dens sociale,
kulturelle og økonomiske udvikling, og ved at forbinde
de lokale energi- og materialestrømme, kan vi skabe
bæredygtige økosystemer, økonomier og sociale relationer, som igen bidrager til regional og global sundhed.

REFERENCE
Der er ved at brede sig et nyt syn på hvad det vil sige at dele ressourcer i verden. Mere og mere går det op for os at materialer er noget vi
har til låns og at vi kan bruge uden at eje. Netop deling af alle typer ressourcer er omdrejningspunktet for de to forfattere, Professor i
Urban and Environmental Policy and Planning ved Tufts University i Massachusetts, USA, Julian Agyeman, og PhD-kandidat i geograﬁ
og miljøpolitik ved universitet i Lancaster, England, Duncan McLaren.
I deres bog “Sharing Cities – A Case for Truly Smart and Sustainable Cities” præsenterer de et nyt ‘deleparadigme’, der skal gå betydeligt
videre end dele-økonomien, der bliver betragtet som et slags modefænomen repræsenteret af tjenester som Uber og Airb’n’b – med deres grundlæggende kommercielle udgangspunkt er de ikke et udtryk for den rendyrkede deling, som de to forskere efterlyser og som den
tætte by rummer af store potentialer. Hvis en by skal være både socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig, skal vi nemlig ændre
hele vores indstilling til vores ressourcemæssige relationer byer og mennesker imellem. ”Byerne forandrer sig i høj hast på verdensplan i
dag. Vandringen fra land til by er historisk og vil fortsætte i årtier fremover, men det behøves ikke kun være en udfordring, det kan også
være en mulighed for at øge ressourcedelingen og den gensidige afhængighed i de nye byer”, siger Julian Agyeman og fortsætter: ”Vi deler mange ting i dag, fysisk, mentalt, virtuelt osv., men vi kan blive meget bedre. Når vi ﬂytter fra land til by er det fordi vi søger efter nye
muligheder og nye rammer, og det bør få os til at betragte vores forbrug på nye måder. Vi kan bruge uden at eje, og det skal både
den moderne velfærdsstat i Vesten og de fremadstormende samfund andre steder i verden være med til at understøtte.”
Vi tror at vi med dette projekt kan understøtte en begyndende ny bevidsthed om at deling af ressourcer er naturligt i et tæt samfund.

Med venlig hilsen
Heidi Sørensen Merrild
Architectural Technologist
MAK/ MEGA
Arkitektskolen Aarhus

+

Søren Lyngsgaard
C2C konsulent

+

Mirko Presser
+
Head of Research
& Innovation Smart City Lab
Alexandra Instituttet
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UDVALGTE HENSIGTSERKLÆRINGER, IFHT. MULIG DELTAGELSE I C2C + SMART CITY MAPPING, SOM FØRSTE FASE I
ØNSKEDE C2C HELHEDSPLAN FOR LATINERKVARTERET, AARHUS C.

RELEVANTE KOMMUNALE INSTANSER
- Smart City Aarhus
Line Gerstrand Knive,
Konsulent, Erhvervs- og Byudvikling, Borgmesterens afdeling

- Center for Byens Anvendelse
Martin Højholt, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

- Klimasekretariatet - Aarhus Kommunes Klimapartnere
Thomas Mikkelsen, projektleder, under Center for Miljø og Energi

- Aarhus Vand
Lars Schrøder, direktør

- AffaldVarme Aarhus
Gitte Tholstrup Kaalby, Funktionsleder Plan og Projekt, Affald

- Cykelby Aarhus
Pablo Celis, projektleder

- Center for Miljø og Energi: Aarhus Kommune
Claus Nickelsen
mf.

- Se venligst vedhæftede skriv fra Teknik & Miljø Rådmand Kristian Würtz og Lone Dannerby, chef for Ledelsessekretariatet Teknik &
Miljø.

7
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UDVALGTE HENSIGTSERKLÆRINGER, IFHT. MULIG DELTAGELSE I C2C + SMART CITY MAPPING, SOM FØRSTE FASE I
ØNSKEDE C2C HELHEDSPLAN FOR LATINERKVARTERET, AARHUS C.

RELEVANTE SAMARBEJDSPARTNERE

// UDDANNELSESINSTITUTIONER
- Alexandra Instituttet, Smart City Lab
Mirko Presser, Head of Research & Innovation

- Arkitektskolen Aarhus
Trine Berthold, prorektor og Walter Unterrainer, Professor MSO, Dipl. Ing.Arch.

- Navitas Park
Lone Stubdrup, NSI og Poul Henning Kirkegaard, Professor Institut for Ingeniørvidenskab - Tectonics

- VIA University College
Thomas Østergaard, Design for Change og Inga Sørensen, underviser Bygningsingeniøruddannelsen i Horsens
mf.

// BORGER-REPRÆSENTANTER
- Fællesrådet for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro
Mogens Wohlert, formand + Mejlgade Labs projektleder Jonatan Marcussen, deltagelse i Fællesrådets bestyrelse
mf.

// VIRKSOMHEDER
- Orbicon
Peter Duus, Udviklingskoordinator, Forsyning & Anlægsteknik

- BUUS Anlægsgartnere
Jesper Staal Thomsen, anlægsgartner med stort kendskab til klimatilpasning i praksis

- COWI
Linda Høibye, symbiose- og kredsløbsspecialist

- SLA
Anne Vium Skaarup, Architect MAA, head of SLA Aarhus

- EPEA Aarhus
Ingo Walterscheid, CEO / adm. direktør
mf.

8
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Brabrand/Årslev
Pr. 01.01.2018

Udarbejdet af fællesrådet i 2017
som bilag til Aarhus Byråds Kommuneplan 2017
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Lokalområdebeskrivelse til Kommuneplan 2017
Brabrand/Årslev Fællesråd
I Brabrand/Årslev værdsætter vi forskelle og ligheder – og vi sætter stor pris på den styrke
områdets og vores menneskelige forskelligheder medfører.
Beboerne i vores område har tilsammen en stærk international profil, og vi tæller mange
religioner og modersmål. Det er med stolthed, at vi kalder os kommunens mest
internationale postnummer.
I Brabrand har vi fokus på fællesskab og inklusion. Brabrand er et godt sted at blive født,
leve og stille træskoene i. Vi der bor i Brabrand mener ikke, at det er tilfældigt, at Danmarks
ældste, nulevende kvinde har levet 80 år ud af 111 år i Brabrand.
Et tidligere slogan lyder; ”Hvorfor kede sig i Aarhus, når man kan more sig i Brabrand”. Den
sætning fortjener at blive pudset af og brugt igen. Brabrand og Årslev er oversete og uslebne
diamanter i fortællingen om Aarhus. Vi er bydelen, der kan gøre “forskellighed til herlighed”!

Billede: fællesspisning i en have i Brabrand Årslev

En af kvaliteterne i Brabrand er det kuperede terræn, som det eksempelvis kan opleves i
Brabrand Bakker. Brabrand er en grøn bydel med skov og et rigt planteliv. Man er tæt på
naturen uanset, hvor man bor i Brabrand/Årslev. Plante- og dyrelivet omkring søerne er et
stort, levende aktiv for bydelen - vi ser gerne en endnu højere prioritering af
naturelementerne og deres funktioner i hverdagslivet i udviklingen af Brabrand.
Den grønne profil og den brogede boligsammensætning med fokus på hygge, spændende
arkitektur, eventyr, grusveje, stier og forbindelser, tryghed og plads til liv og leg, gør os til et
unikt område i Aarhus.
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Byfortætning i Gl. Brabrand - den nye og gamle bymidte spiller op til hinanden
Gl. Brabrand har mange unikke, gamle og smukke boliger, som ligger nært og danner et
centrum for den gamle by. Arkitektonisk kan vi byde på alt fra patriciervilla, over
husmandssteder til Friis og Moltke perler.
Brabrand/Årslev Fællesråd har en vision om at styrke bymidten i Brabrand ved at skabe en
langt kraftigere sammenhæng og liv mellem det kommende byggeri på Tulipgrunden og den
gamle kulturbymidte. Hovedgaden skal være pulsåren, hvor udelivet i byen kan blomstre.
Det er oplagt at forlænge Hovedgaden hen over Silkeborgvej, for at ende i en tunnel op til
Tulipbyggeriet. På Netto-torvet vil der være mulighed for ”markedsplads” med boder.
Vi ønsker at få skabt ro i gadebilledet og eliminere gennemkørende og uvedkommende
trafik. Vi ønsker børnevenlig trafik a la Adelgaden i Skanderborg bymidte, hvor der ånder af
liv og handel. Med handel skaber man byliv - i dag ser handlen ud til at være afgået og sat i
stå. Man kunne forestille sig en “hovedgade-situation” langs søen med elementer der
tiltrækker og faciliterer byliv og “bynatur-liv”.
Det nye byfortætningsprojekt på Tulipgrunden skal gentænkes med Brabrandøjne. Her har vi
en fantastisk chance til at lade den nye byfortætning spille tæt sammen med den gamle,
bestående bymidte. Vi ser nye muligheder for Hovedgaden. Hvor er kroen, restauranten,
spisestedet, tøjbutikken og keramikken henne? Lige på trapperne, hvis forholdene bliver til
det. Vi véd at liv i Hovedgaden er savnet i området.
Der er alle tiders mulighed for Boulevardstemning fra Hovedgaden og ned til søen. Dette vil
løfte mulighederne, sådan at midtbyen og Hovedgaden trækkes sammen og forbindes med
”sølivet” og de aktiviteter vi kan have der. I dag er der for langt mellem bymidte og ned til
søen for at få skabt den ønskede sammenhæng.
I Brabrand og Årslev har vi søen og naturen lige uden for vores boliger. Vi ønsker, at der ved
søerne er flere aktiviteter og faciliteter som f.eks. Fællesgartneriet og roklubben. Vi ønsker
restauranter og/eller pop-up spisemuligheder med udsigt til natur og sø, genetablering af
badebroer ud i Brabrand Sø og Årslev Engsø.
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Samspillet mellem den attraktive natur, erhverv og det private må meget gerne gå tættere i
symbiose. “Dem og os”, skal ændres til “vi som skaber sammen”. Vi ser mange muligheder
ved endnu mere facilitering af livet ved søen på Brabrandsiden.

Illustration, Sleth Arkitekter
Årslev Fælled
Fællesrådet anerkender den store, lokale opbakning til udviklingsplanen for Årslev, som
skitseret gennem projektet Årslev Fælled, hvor man vil fremme en organisk og mangfoldig
bosætningsudvikling og begrønningsstrategi gennem en årrække. Det bakker Fællesrådet
naturligvis også op om. Broer og viadukter som rækker ud over søerne, som giver unikke
løsninger, der attraktivt kan række helt ind til centrum af Aarhus og få friluftslivet til at hænge
sammen. At have vandposter, lys, belægning og toiletter langs Brabrandstien, vil give endnu
bedre mulighed for aktiviteter lang søen. Ja vi mener stien sagtens kan følge hele vejen ud
til enden af Årslev Engsø. Vi forestiller os en Årslev Engsø, der med tiden renses, så der
kan være vinterbadeklub og selvfølgelig sommersvømning i den smukke sø.
Opdateret infrastruktur
Brabrand og Årslev har begge behov for en langt mere gennemtænkt og intelligent
infrastruktur, end tilfældet er i dag. I dag ser vi pressede trafikkorridorer, og der tales sågar
om en O3 der løber fra Tilst til Stavtrup, midt gennem det gamle villakvarter i Brabrand
(Langdalsvej, Truevej, Kirkevej, Hougaardsvej, Søskovvej).
Det finder vi i Fællesrådet uhensigtsmæssigt. Den megen trafik betyder, at bylivet smuldrer
og området bliver utrygt at bevæge sig i, for bløde trafikanter i alle aldre. Borgere generes af
hensynsløs og larmende trafik udenfor deres haver, og børnenes skolevej gøres usikker. Det
går stik imod de fremhævede kvaliteter og udviklingspotetialer ved Brabrand. Vi ønsker, at
trafikken afvikles på en måde, hvor ingen bliver kørt over - heller ikke i overført betydning - i
hast og iver over at udstykke og byfortætte.
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Illustration fra Miljøstyrelsens støjkort. Som det ses, er der mange steder i Brabrand Årslev målt støj op mod
70dB, også på almindelige villavej, der misbruges til at skyde genvej med hasarderet kørsel.

I Brabrand skal der gøres bedre plads til cykler, plads til både en hurtiggående cykelsti og en
lidt langsommere cykelsti. Tung, gennemkørende trafik skal foregå på de store veje Ringvejen, Silkeborgvej og Edwin Rahrs vej - vi ønsker ro i gadebilledet og trygge
færdselsmiljøer.
Efter motorvejens fremkomst er Silkeborgvej i Årslev ikke mere trafikeret end en stor villavej
(svarende til Rosenvangsalle i Viby). Til gengæld kører bilisterne stærkt, og det ville være
hensigtsmæssigt, at tilpasse trafikforholdene til den opdaterede landsbysituation i Årslev,
som er domineret af kortvarig pendlertrafik og derefter fodgængere, cykelryttere,
hundeluftning, hesteridning og generelt rekreative formål osv.
Letbane og nærbane
Vi hilser selvfølgelig letbanen velkommen til Brabrand/Årslev Vi ønsker at endestationen (for
Etape 2) placeres ved motorvejsnettet i Årslev. Det vil give let adgang til omstilling for
motorvejsbilister til letbane mod byen. Stationen og forbindelsen vil servicere de mange
arbejdspladser i Årslevs nordlige industriområde med f.eks. Dansk Supermarkeds
hovedkontor, boligområdet Helenelyst i Brabrand og ikke mindst en fremtidig udvikling af
projektet Årslev Fælled og dermed udvidet bosætning i Årslev nær letbanestation og
motorvej.
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Illustration Sleth arkitekter

I Brabrand og Årslev ser vi særdeles lyst på en station, der muliggør påstigning på
nærbanen. Dette vil give en hurtig - og biltrafikreducerende - adgang til Aarhus C og ikke
mindst muligheder for hurtig kobling fra denne bydel til resten af Business Region Aarhus.
Det infrastrukturelle centrum for denne region med 1 million indbyggere og ca. 500.000
arbejdspladser er netop i Årslev ved motorvejsnettet. Derfor er det selvfølgelig oplagt og
fornuftigt at forstærke koblinger mellem bilister og tog og skabe adgang til toglinjen. Denne
situation gør således også både Brabrand og Årslev til en oplagt bydel at opprioritere, da
bosætning for familier i den arbejdsdygtige alder bliver fordelagtigt her på grund af de
infrastrukturelle forudsætninger. Derfor mener vi, at hele bydelens øvrige grønne, blå og
kulturelle forudsætninger bør løftes, så det matcher udviklingspotentialet.
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Summa summarum:
Brabrand/Årslev er byens “oversete” kystlinje, hvor vi med en opprioritering af faciliteter,
begrønning, tilgængelighed og infrastruktur kan skabe Aarhus’ bedste bud på et fremtidigt
centrum for Business Region Aarhus. Det er et dejligt sted allerede - og det har potentiale til
at blive byens bedste og skønneste sted at leve og bo.

Illustration Sleth Arkitekter

Ved at skabe bedre sammenhæng i hele bydelen - fra Gellerup til Årslev - og bedre
forbindelse til både midtby og resten af regionen, kan der indfries et kæmpe potentiale, som
understøtter Aarhus’ Planstrategi.
Hvis samfundenes fremtid handler om forbindelser og om at se og bruge diversitet som en
kvalitet, ja, så rummer Brabrand/Årslev alle muligheder. Når vi samtidig registrerer
bosætningstendensen om at komme tæt på naturen, på fællesskaber og på
udfoldelsesmuligheder, ja så giver det næsten sig selv; sagt med et Brabrand-smil i øjet.
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Stavtrup
Pr. 01.01.2018

Udarbejdet af fællesrådet i 2017
som bilag til Aarhus Byråds Kommuneplan 2017
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Stavtrup
Stavtrup er beliggende ved Brabrand Sø, nabo til Viby J og samme postnummer 8260. Stavtrup er
omkranset af naturarealer samt Motorvej E45, som løber langs hele byens østlige side. Motorvejen giver
lokalområdet en del støjproblemer. Nedsættelse af støjes arbejder Stavtrup Lokalrådet til stadighed på at
få løst.

Stavtrup i tal:
-

Indbyggertal :5.203 personer
(1.7.2016).
2 skoler Højvangskolen og Aarhus Friskole
1 fritidsklub
6 daginstitutioner
1 Lokalcenter Søholm
1 Hospice Søholm
1 institution for psykisk udviklingshæmmede
Stautrup Idrætsforening

Erhverv:
I centret på Ormslevvej:
-

2 dagligvarebutikker REMA1000 samt Fakta
1 kiosk
2 pizzabutikker
1 frisør

Stavtrup har ikke yderligere erhverv udover etablerede er hverv i private villaer såsom HR,
fotografer , elinstallatører m.m.
Stavtrups boligmasse består af private villaer, rækkehuse, bofællesskaber (8), samt almene
boliger.
I forbindelse med finanskrisen blev der udlagt 643 grunde til bebyggelse. Mange af grundene
blev hurtigt bebygget, selv under finanskrisen gik det stærkt. Derfor blev der også bygge nye
daginstitutioner og det fortsætter også i år 2017. Et tilbygning til eksisterende institution samt
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et nybyggeri. Den kraftige byggeaktivitet har naturligvis givet genlyd i byggebranchen. Mange
firmaer vil godt have fingrene i noget jord i Stavtrup.
Stavtrup Lokalråd har fulgt udviklingen tæt. Samtidig med det mange byggeaktiviteter er der
også en meget kraftig gennemkørende trafik gennem Stavtrup. Ca. 10.000 gennemkørende på
årshverdage.
Ligeledes presset på vores folkeskole Højvangskolen er stort. Skolen vil have behov for en
udbygning inden for en årrække på ca. 3 – 5 år. (Iflg. Børn og Unge).
Stavtrup bliver betjent af busforbinde rute 11 fra Midttrafik. Samt en rute 21 til Ormslev,
denne bus kører kun i spidsbelastningstimerne.
Nye arealer der kan bygges på kan evt. være arealerne ved Aarhus Friskole (stadig landzone).,
samt yderlegere arealer langs Ormslevvej mod Ormslev. Men her vil der så være støjproblemer
fra Motorvejen der skal takles først.
Stavtrup er beliggende naturskønt med gode arealer til rekreative formal. Disse arealer skal
fortsat bestå og evt. naturpleje kan indgå i dette.

Stavtrup har et udmærket stisystem hvo der er forbindelser ud af området.

Med venlig hilsen
Stavtruup Lokalråd
Gert E. Aarslev
Jarlsmindevej 32, Stavtrup
8260 Viby J
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Solbjerg
Pr. 01.01.2018

Udarbejdet af fællesrådet i 2017
som bilag til Aarhus Byråds Kommuneplan 2017
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Lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 2017 Aarhus Kommune gældende for Lokalsamfund 33 – Solbjerg. Indeholdende lokalsamfundsbydelene Solbjerg og
Astrup og de tilhørende lokalsamfunds landsbyer, Ask, Fastrup, Hvilsted, Onsted, Ravnholt, Tiset, Tulstrup, Kildegårdsvej og Ravnholt Skov.

[HELHEDSPLAN LOKALSAMFUND 33 - SOLBJERG]

Rev. 2017.03.01

2017
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Solbjerg og Omegns lokalhistoriske arkiv blev dannet tilbage i 1966 på initiativ fra Gerda Reppke og Th. Schulz og har gennem tiden blandt andet udgivet
Solbjergbøgerne ”Fire sogne omkring Solbjerg” der gennem fire bind (1/1979, 2/1981, 3/1992 og 4/ 1999) og samlet over 900 sider og 130 artikler beskriver
lokalhistorien i fortællinger om skoler, kirker, købmænd, herregårde, vejtrafik, møller, biblioteker, idræt, folkeliv, betydende foreninger og mange enkeltpersoner,
bl.a. lærere, præster, emigranter og markante erhvervsfolk.

Igennem arbejdet med at kortlægge Solbjergs DNA, identiteten, styrken i lokalsamfundet, det bevaringsværdige skal lyde en særlig tak til Solbjerg og Omegns
lokalhistoriske arkiv.
Én ting er at udarbejde helhedsplaner og kigge fremad med ønsker til fremtidens udvikling. Noget andet er at se bagud og belyse, hvilke faktorer der har haft
indvirkning på det lokalsamfund vi har i dag – områdets identitet og tilblivelse.

FORORD

2
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Formålet med lokalsamfundsbeskrivelsen er fra Solbjerg Fællesråds side, at få belyst og beskrevet de
kvaliteter der er i lokalområdet Solbjerg og ikke mindst få belyst de ting der kan arbejdes med at forbedre.
Sætte fokus på tilgængeligheden mellem lokalsamfundsbydelen Solbjerg og de omkringliggende landsbyer
og tilgængeligheden til områdets natur. Formålet er at strukturere visionerne for udviklingen og skabe
sammenhæng mellem de enkelte områder og dermed skabe fundamentet for en bæredygtig byudvikling.

HELHEDSPLAN LOKALSAMFUND 33 - SOLBJERG

Lokalsamfundsbeskrivelsen til Kommuneplan 2017 Aarhus Kommune er gældende for
Lokalsamfund 33 – Solbjerg, som indeholder lokalsamfundsbydelene Solbjerg og Astrup og de tilhørende
landsbyer, Ask, Fastrup, Hvilsted, Onsted, Ravnholt, Tiset, Tulstrup, Kildegårdsvej og Ravnholt Skov.

LOKALSAMFUNDSBESKRIVELSEN KORT FORTALT

I 2017 udarbejder Aarhus Kommune på baggrund af Planstrategi 2015 en kommuneplan. Kommuneplanen
indeholder de kommunale lokalsamfundsbeskrivelser opdelt i overskrifterne, Trafikstruktur, Den grønne
struktur, Centerstruktur og Skolestruktur. Tanken er at lade Kommuneplan 2017 med Aarhus Kommune
som afsender suppleres med fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser samlet i et særskilt hæfte. Hæftet
bliver i sagens natur ikke en del af den officielle kommuneplan, som byrådet er afsender på,
men hæftet kommer til at ligge sammen med kommuneplanen – som udtryk for, hvordan fællesrådene
spejler deres tanker om fremtidens lokalsamfund i de værdier og retninger for byudvikling, som
byrådet har udstukket i planstrategien.
Hæftet for Lokalsamfund 33 – Solbjerg kan lokalt skabe mødested for den videre dialog og i samarbejde
med byens borgere, foreninger og institutioner danne ramme for en helhedsplan for Solbjerg.

BAGGRUND

INDLEDNING

Lokalsamfund 33 - Solbjerg

3
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Ny Solbjerg grundlagt 1871

SOLBJERG FØR OG NU

BY- OG LANDSKABSANALYSE

I dag udgør lokalsamfundet Solbjerg
i alt 5.402 indbyggere (1.1.2017) og
med den igangværende udbygning
ved Møddebro Parkvej vest for
Solbjerg er lokalsamfundsbydelene
Solbjerg og Astrup fuldt ud
sammenbygget.

Solbjerg 2016

Næste skelsættende indvirkning på Solbjergs udvikling kom i 1963, hvor Solbjerg Kommune blev dannet ved
sammenlægning af Tiset og Astrup-Tulstrup-Hvilsted med planer om en fælles centralskole, Solbjergskolens
grundlæggelse i 1965. Solbjerg
Kommune bestod indtil 1970,
hvorefter den blev indlemmet i
Aarhus Kommune.

Da Aarhus-Horsens landevej i 1870 blev flyttet uden om det vi i dag benævner Gl. Solbjerg
flyttede den daværende kroejer Hans Madsen sin kro ved søen i Tiset sogn til vejkrydset Solbjerg Hovedgade
og Østergårdsvej i Astrup sogn og opkaldte denne Ny Solbjerg Kro. Grundlaget for bysamfundet der voksede
op omkring kroen og som vi nu kender som Ny Solbjerg (1871) eller i dag blot Solbjerg.

4
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Astrup mose
Ligger i det bevaringsværdige landskab syd for
Solbjerg, hvor landskabet strækker sig øst-vest og
terrænet hæver sig 15-20 meter syd og nord for
området. Astrup Mose er betegnet som potentielt
værdifuldt kulturmiljø.
Aarhus Å starter sit tilløb fra området, der ligger
50-55 meter over havets overflade.
Området har gennem tiden været anvendt som
tørvemose helt frem til 2. verdenskrig.

LANDSKABET
Skoven
Fra Gl. Solbjerg i vest og nord om Solbjerg til
landsbyerne Tiset og Ravnholt er landskabet
gennemskåret af rammeområder udlagt som
grønne kiler. I alt har Naturstyrelsen planer om at
rejse 315 ha skov i samarbejde med Aarhus Vand,
for at sikre værdifulde drikkevandsboringer i
området. De første arealer blev beplantet tilbage
i 2002 og danner i dag ramme om blandt andet
hundeskov. Skovrejsningen udgør i Solbjerg dags
dato cirka 130 ha ud af de planlagte 315ha.

Solbjerg Sø
Strækker sig vest for Solbjerg til Stilling med et
overfladeareal på ca. 370ha.
I 1936 blev søen sænket 1,5 meter til den
nuværende kote 50.
Søen har ved Solbjerg tilløb fra Løjenkær og
Møddebro bæk. Det vand, der løber ud af søen,
løber igennem Aarhus Å via Årslev- og Brabrand
Sø til Aarhus bugten.
Søen indgår sammen med Pilbrodalen mod syd i
en større fredning.

5
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Erhvervsområde
Området består af Solbjerg Halmværk og to mindre
kontordomiciler. Området er ikke fuldt udbygget.

Centerområde
Nord: Tidligere erhvervsområde omdannet til
centerområde, udelukkende dagligvarehandel.
Syd: Dagligvarehandel mod øst og tidligere
stålvarefabrik omdannet i midten af 90érne til mindre
lejemål for servicefag i den vestlige del.

Solbjerg Hovedgade
Primært udlagt som blandet boligområde, hvor husene
fremstår med små forhaver eller trukket ud til
fortovskanten. Enkelte allétræer og lave buske fremstår
i gadebilledet. I starten af 1900 tallet var Hovedgaden
præget af mindre erhverv som købmand, bager, læge
og lignende. I dag står den tilbage som beboelse ikke
mindst forsaget af omfartsvejens anlæggelse mellem
Aarhus og Horsens vest for hovedgaden i 1977,
nuværende rute 433

Solbjerg By har gennem tiden primært udviklet sig ved
udstykning af boligområder vest for den oprindelige
hovedgade anlagt tilbage i 1870.

BYEN

Fællesskabets institutioner
Skolen, idrætshal, svømmehal, folkebibliotek, børneinstitutioner, lokalcenter udgør alle væsentlige
Institutioner med potentiale for at understøtte de lokale fællesskaber og aktiviteter i byen.

6
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Solbjerg Hedevej
Er i dag eneste vej til og fra det lukkede boligområde,
der dækker Solbjerg Hedevej, Hasselvangen,
Hyldevangen, Pilevangen, Egevangen, Birkevangen og
Møddebro Parkvej. Forbindelsen fra disse boligområder
og videre øst for Solbjerg By foregår primært via
Elleskovvej, Kærgårdsvej og videre ud af byen ad
Østergårdsvej. Der er som en del af boligudvidelsen ved
Møddebro Parkvej planlagt en forlængelse af Solbjerg
Hedevej til Østergårdsvej.

Busvej
Forbinder Kærgårdsvej og Egevangen til Solbjerg
Hedevej.

Ankomst til Byen
De tre primære ankomstområder til byen er fra vest ad
Østergårdsvej. Fra nord ad Solbjerg Hovedgade og syd
ligeledes fra Solbjerg Hovedgade ved skæring med
Fastrupvej.

Vest for Solbjerg gennemskæres byen fra det øvrige
landskab af den trafikale korridor Gammel Horsensvej.
Parallel med denne løber Solbjerg Hovedgade, der
mødes af de tre veje fra øst, Solbjerg Hedevej,
Kærgårdsvej og Østergårdsvej og fra vest Fastrupvej.

VEJE

Kærgårdsvej er den naturlige forbindelse for gennemkørsel fra øst til nord ud af Solbjerg. Samtidig er
skole, hal og institutioner langs denne vej og dertil eneste udkørselsmulighed for det lukkede område
ved Kærgårdsparken.

Kærgårdsvej

7
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Igennem boligområder ældre som nye i
Solbjerg er der et godt net af stier, der
forbinder boligområder og fællesskabets
institutioner – skole og hal.

Med udgangen af 2017 forventes et stort skridt taget i forhold til at sikre en bedre tilgængelighed fra Landsbyerne Ask og Tulstrup, når cykelsti mellem Solbjerg
og Malling indvies. Udfordringerne er stadig mod syd, med tilgængeligheden fra Onsted og Hvilsted, hvor ikke mindst strækningen fra Trolddalsvej til Solbjerg
bør sikres for de bløde trafikanter. Mod nord ender cykelstien ud af Solbjerg, hvor Gammel Horsensvej bliver til Landevejen. Vejstrækningen, hvor de bløde
trafikanter ledes ud på, er samtidig ”hængsel” for motorvejstilkørsel i Hasselager, hvorved trafikintensitet og fart er høj. Strækningen har et særligt fokus i
forhold til sammenhæng med Landsbyerne Tiset, Ravnholt og Kildegårdsvej, men også i forhold til adgang til Tranbjerg Station og letbanens muligheder.

Solbjerg Sø er et aktiv for
ikke mindst Solbjerg
Søsport. Adgangen til søen
er langs stier i det sydøstlige
hjørne. Området har
begrænset adgang, da
Gammel Horsensvej
adskiller Sø og By.

I Solbjerg Skov er der udlagt
stier og der forefindes
outdoor fitness. Området
har begrænset adgang, da
erhvervsområde adskiller
Skov og By.

Overordnet prioriteres cykelstier og dermed sikring af de bløde trafikanter i Aarhus Kommune ud fra Cykelhandlingsplanen. Lokalt omkring skolerne er stier og
overgange belyst i Skolevejsanalyser.

STIER OG TILGÆNGELIGHED

8
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Byudviklingsområder

Byrumsgenerator som samlingssted

Sammenhæng mellem Sø-By-Skov

Skoven som grøn infrastruktur

#1

#2

#3

#4

I Solbjerg bør der værnes om de eksisterende kvaliteter og byliv – og skabes sammenhænge til natur- og kommende byudviklingsområder. Solbjergs identitet bør
bevares gennem de grønne kiler i landskabet, der sikrer mod at bymæssig bebyggelse vokser sammen byerne imellem.

- nye relevante aktiviteter og attraktioner tænkes ind i mindst én af disse landskabelige rammer.
- naturen trækkes ind i nye udviklingsområder som grønne og blå elementer i byrummet.

Solbjerg bør dyrke de store bynære landskabstræk – Søen og Skoven – for at udnytte de rekreative og brandingmæssige potentialer, der ligger heri. De to områder
rummer kapacitet for at organisere nuværende og fremtidige bynære natur- og rekreative områder. Således foreslås, at

STRATEGISK HELHEDSPLAN OG INDSATSER

9
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Solbjerg Hovedgade 78-80
I området ved den tidligere
købmandsgård på Solbjerg
Hovedgade 80 er der mulighed
for fortætning med boliger.

Solbjerg Have
Solbjerg Have, der i starten af 1900
tallet var et populært udflugtssted,
har gennem mange år været privat
område. Gennem partnerskab med
bygherre, vil området igen kunne
blive byrum for byens borgere.
Plan foreligger med 4 punkthuse med
i alt 48 lejemål.

Solbjerg Byport
Omforandring af tidligere
erhvervsområde ved indkørsel til
Solbjerg. Ca. 16-20.000 m2.

BYUDVIKLINGSOMRÅDER

Møddebro Parkvej
Sidste del af lokalplan 854 er
under byggemodning, der
forventes afsluttet ultimo 2017,
hvorved 96 parcelhusgrunde er
klar til grundsalg.

Hyldevangen
Området forventes udbygget fra
medio 2017.
Plan foreligger med i alt 41
lejemål i form af halvanden
plans huse.

Hasselvangen 113-189
Området udlagt som
storparcel, men endnu
ikke udbygget.

10

Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser pr. 1.1.2018

62

Solbjerg Bibliotek som byrumsgenerator og samlingssted.

De borgere, der oplever at de fratages en del af mange års fællesskab, når børnene forlader
skolen, kan nu gennem fællesskaber i folkebiblioteket fortsat være en del af miljøet og have
fingeren på pulsen til dagligdagen i bysamfundet.

Hvis der under biblioteket blev anlagt 2 ekstra omklædningsrum, kunne de nedslidte ved
gymnastiksalen ryddes. Scenen fjernet og festsalen ville blive dobbelt så stor og danne plads, ved
anvendelse af skydedørsvægge, for yoga, gymnastik eller karate om aftenen og dermed få
udbygget idrætsfaciliteterne i eksisterende bygninger. Eller blot være et alternativ til hallen ved
større borgermøder eller foredrag.

I 2011 blev der arbejdet visionært på at få sammenbygget Skole og Idrætshal.
Tankerne bagved var forud for sin tid og projektet bør stadig have fokus. En modning - version 2.0
Hvad nu hvis?
Folkebiblioteket blev placeret mellem gymnastik og svømmehal og bandt de to bygninger
sammen. Facaden ud mod byen danner indgangsparti for de der besøger biblioteket og de der skal
dyrke idræt. Pludselig anvendes folkebibliotek som venteværelse for de der nu i samme rum enten
venter på børn i gymnastiksal, svømmehal, hallen eller boldbanen. Cafeen serverer kaffen.

Solbjerg ALIVE 2.0

BYRUMSGENERATOR SOM SAMLINGSSTED

4. Solbjerg Svømmehal

2. Solbjerg Skolebibliotek

2

1

3

5
6

4

5. Solbjerg Idrætsforenings Cafe 6. Solbjerg Idrætshal

3. Skolens Gymnastiksal

1. Solbjerg Folkebibliotek

11
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Ved Søen kunne den tilgroede gryde renses
op og anlægges amfiscene med skue til
søbad eller sejllads på søen – sydvendt og
solbeskinnet – Hvad nu hvis?

At der ved byudvikling blev sat fokus på at
trække skoven til byen gennem grønne
byrum og passagen til søen foregik via stibro
eller den menneskelige faunabro?
Ved anviste sted er kote forskel mellem
Solbjerg Hovedgade og Gammel Horsensvej
på i alt 5 meter, hvortil krav om frihøjde ved
danske broer er 4,5 meter.

I dag er forbindelse mellem Skov og Sø på
kanten af dem begge uden naturlig
forbindelse med Byen. Samtidig en primær
adgang på tværs af den trafikale korridor
Gammel Horsensvej.
Hvad nu hvis?

På kanten af naturen

SAMMENHÆNG MELLEM SØ-BY-SKOV

12
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En grøn infrastruktur, hvor
forskellige ruter, dels et primært
der binder byerne sammen og en
rækkes oplevelsesruter som
tilføjelser. Adgang til præstegård,
kirke, udsigtsposter, outdoor
fitness, shelters osv.

Det samlede grønne område ses
som en ramme for nuværende og
nye rekrative oplevelser og aktiv
udfoldelse organiseret som
uorganiseret sport.

Det foreslås at tænke i og bearbejde
sammenhænge i hele det grønne
område – Skoven, således at det
kan opfattes som en grøn
infrastruktur, der samler
landsbyerne Ravnholt og Tiset med
Solbjergområdet.

Grøn infrastruktur i skoven

SKOVEN SOM GRØN INFRASTRUKTUR

13
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”I Solbjerg Fællesråd tror vi på at
tænke anderledes, og alt vi gør, gør vi
gør vi for at udfordre vanetanken om
et lokalsamfund. Det gør vi ved at
tænke visionært og se byen som en
helhed, hvor alle borgere føler sig som
en del af fællesskabet”

Lokalsamfundsbeskrivelsen anses som
værende et dynamisk arbejdsredskab for
Solbjerg Fællesråd i arbejdet med
områdets fremadrettede udvikling.

Hovedpunkterne fra mødet er
sammenfattet i overskrifter på denne
side.

Solbjerg Fællesråd har i samarbejde med
lokalsamfundets borgere udarbejdet
lokalsamfundsbeskrivelsen for området
Solbjerg. I processen har der blandt andet
været afholdt infomøde i Solbjergskolens
festsal tirsdag d. 21.2.2017.

PROCESSEN

Solbjerg Have tilbage til
byen, sti om Solbjerg Sø,
frilufts- vinterbadning,
tilgænglighed til søen,
binde by og sø tættere
sammen, moderne
bibliotek

MULIGHEDER

Varieret natur med sø og
skov, tryghed,
sammenhold, stærkt
foreningsliv

STYRKER

Vindmølle, linjeføring
gennem byen, forringelse
af den offentlige
transport

TRUSLER

Manglende cykelsti til
Tranbjerg, Hovedgaden
fremstår ikke
præsentabel, ringe
kollektiv transport,
idrætsfaciliteter fra
70érne, tilbud til byens
unge, halmværkets aftryk
på indkørsel til byen

SVAGHEDER

14

Lokalsamfundsbeskrivelse for Beder, Malling og Ajstrup
Pr. 01.01.2018

Udarbejdet af fællesrådet i 2017
som bilag til Aarhus Byråds Kommuneplan 2017
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Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup

Lokalsamfundsbeskrivelse
Bidrag til kommuneplan 2017
Den grønne profil
Beder-Malling-Ajstrup er et af kommunens grønne åndehuller: der er skov og strand og åbne
marker, og der er arbejdet meget med den grønne profil. Denne indsats ønsker vi at fortsætte og
også inddrage den i boligbyggeriet, både ved nybyggerier og i den eksisterende boligmasse. Vi vil
helhjertet støttet miljø- og energirigtige løsninger og vil gerne deltage i projekter om at udvikle
miljørigtige boliger. Herunder at pesticider ikke bliver brugt i boligområder, og især ikke hos os, da
vi bor ovenpå en væsentlig grundvandsressource.
Vi bidrager gerne til at rumme de nye borgere, der flytter til Aarhus kommune. Men vi er også
enige i at Beder og Malling arealmæssigt ikke skal være større og at det på sigt vil føre til
anlæggelsen af en ny by vest for Malling. Vi ser således vort lokalsamfund karakteriseret ved et
grønt centrum omkring vort nuværende idrætscenter Egelund, som der arbejdes på at få udviklet til
et kultur-, idræts- og fritidscenter. Centreret omkring letbanestationerne i Beder, Malling og den nye
by vil der være butikker og boliger, gerne i byggerier, der er højere end de eksisterende og dermed
med en højere befolkningstæthed.
Den grønne og bæredygtige profil ligger os stærkt på sinde. Vi vil derfor gerne deltage i
bæredygtige forsøgsordninger. Vi har i de seneste år været aktive deltagere i projektet Smart
Mobilitet og er åbne for at fortsætte udvikling af og forsøg med andre transportformer.
Kulturel udvikling
Der er mange aktive fritids- og interessegrupper i området. Der er derfor et stort pres på de
eksisterende lokaler, blandt andet i det tidligere Malling Plejehjem, men også på Eskegården, i
sognegårdene med videre. Etableringen af Egelund BorgerCenter ser Fællesrådet som et vigtigt
element i den fortsatte udvikling at lokalområdet.
Så det vil være rigtig fint med et større udbud af lokaler og steder, hvor man kan mødes om fælles
aktiviteter. Der er ingen tvivl om, at sådanne nye lokaler vil blive flittigt brugt.
Ligeledes støtter vi kraftigt planerne om at flytte Beder-Malling Bibliotek fra den nuværende
placering i Beder til en bedre og mere central placering i Egelund. Biblioteket bliver flittigt brugt
selvom de bygningsmæssige rammer er meget utilfredsstillende.
En bedre infrastruktur
Den sydlige del af kommunen er fortsat nødlidende hvad angår veje og stier. Det er nødvendigt at
Bering-Beder-vejen snarest mulig bliver anlagt ligesom der mangler cykelstier. Især ned til Ajstrup
Strand og fra Norsminde og nordpå, som endog er en strækning på en af de nationale cykelruter.
Der er også mangel på stier i Malling og problemer med at få de eksisterende til at hænge sammen.
Vi ser frem til at Letbanen bliver forbedret med kvartersdrift frem til Malling og genanlæggelse af
trinbrættet ved Egelund samt nyanlæggelse af det lovede trinbræt i den sydlige del af Malling.
Offentlig transport bliver brugt meget hvis der er under et kvarter mellem afgangene. Så er man
ikke så afhængig af køreplanen. Dette kan lade sig gøre, hvor der er et passende stort
befolkningsunderlag. Omvendt er det også nødvendigt at den offentlige transport tager hensyn til de
mere tyndt beboede områder. Her ser Fællesrådet muligheder i førerløse biler, der kan køre efter
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behov og dels bringe folk frem til de lokal butikscentre og andre servicetilbud samt føre folk frem
til letbane og buslinier med hyppige afgange.
Nyt liv til stationsbyerne
Både Beder og Malling trænger til et mere levende butiks- og erhvervsliv. Forudsætningen for at
dette kan ske, er at butikkerne bliver brugt. Flere boliger i de centrale dele af de to byer vil være et
godt tilskud til at det vil ske. Fra kommunal side arbejdes der med fortætning og dette kan også ske
i Beder og Malling i forbindelse med letbanen. Således ser vi gerne at der bliver mulighed for at
bygge højere huse i tilknytningen til letbanestationerne. Herved kan boligmassen forøges uden at
der inddrages ny områder til boliger.
Men det er lige så vigtigt at infrastrukturen er på plads: at det er muligt at komme til og fra Beder
og Malling og især at det er muligt at komme rundt i området.
På grund af den korte afstand til Aarhus centrum, er det ikke realistisk at forestille sig et bredet
udbud af specialbutikker. Men der er allerede en stort antal kunstnere og kunsthåndværkere. Det
forekommer muligt at kunne arbejde med udvikling af kreative aktiviteter i form af butikker og
dertil knyttede værksteder.
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Gellerup
Pr. 01.01.2018

Udarbejdet af fællesrådet i 2017
som bilag til Aarhus Byråds Kommuneplan 2017
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Input til fremtidens byudvikling i Gellerup – frem mod 2050

Aarhus Kommune har opfordret alle fællesråd til at bidrage med lokalsamfundsbeskrivelser til
Kommuneplan 2017.
Gellerup Fællesråd inviterede på den baggrund lokale interesserede borgere til et brunchmøde
søndag den 29. januar. En halv snes borgere mødte frem og var med til at gøre det til et interessant
møde, hvor de kom med flere input til Aarhus Kommunes lokalsamfundsstrategi for lige præcis det
sted, hvor vi bor og lever.

Mødet var åbent for alle, der måtte have
interesse for at påvirke udviklingen i
lokalområdet Gellerup, og deltagerne kiggede i
fællesskab frem mod 2050. Det kom der mange
gode indlæg og ideer frem.
Alle deltagerne, der allerede havde konkrete
tanker og ideer, fremlagde deres visioner for
lige præcis det sted, som de brænder for. Og
det gav grundlag for mange gode diskussioner
og input.

Følgende områder i Gellerup blev udpeget til at være områder, som vi ønsker, at kommunen og
lokalområdet skal arbejde sammen om at udvikle i fremtiden:
• Pladsen foran Gellerup Kirke, kaldet ”Den Jordiske Freds
Plads”
• Kultur- & Aktivitetscentret og Nordgårdhallen
• Toveshøjhaven ved Hasle Bakker
• Tunnelen under Silkeborgvej syd for City Vest
• Jordarealet langs ringvejen syd for Globus1, øst for
Christianshøj
• Toveshøj, Bazaren og forbindelsesveje

Som afslutning på mødet blev det aftalt, at alle, som ønskede at bidrage, hver især skulle gå hjem
og skrive en halv side om deres forslag/ide.
Dette er hermed Gellerup Fællesråds foreløbige bidrag til Kommuneplan 2017 - og vores foreløbige
tanker om udviklingen af vores område – også frem mod 2050.
1
Gellerup Fællesråd – Aarhus frem mod 2050
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Billede: De gule post-it sedler blev sat op på at kort
over Gellerup.

Nedenfor følger input fra deltagerne om de
forskellige områder, som vi ønsker, der i fremtiden
bliver sat særlige fokus på i forbindelse med den
byplanlægning, som skal finde sted i vores område de
næste 20-30 år.

Kultur- & Aktivitetscentret
Hvor blev kulturarven af?
Håndtering af arkitektonisk kulturarv drejer sig ikke blot om middelalderbykerner og fredede
arkitektoniske enkeltværker. Også den by vi byggede i går eller i dag, kan blive værdifuld kulturarv i
morgen.
Når det gælder Gellerupparken – som er en af de mest markante bebyggelsesplaner rundet af
modernismen – deler vi alle ønsket om, at området rejser sig fra det stade, det befinder sig i i dag
og transformeres til en mangfoldig, attraktiv og levende bydel. Men er politikere, planlæggere og
andre beslutningstagere klædt godt nok på til at varetage kulturarven med omtanke? Og kan vi
blive så forført af at snakke om problemstillinger, at vi overser kvaliteter?
I Gellerup finder vi disse oversete kvaliteter kun 50 meter fra City Vest. Tre grå betonbygninger
former sammen med kirken en fin lille plads, som en velproportioneret pause på det lange
forgængerstrøg gennem bebyggelsen. Store platantræer filtrerer lyset og skaber læ. Her er bilfrit,
også efter at helhedsplanen er fuldbragt. Endnu 50 meter herfra ser vi Nordgårdhallens markante
facade, der rejser sig i landskabet som en blottet klippevæg i Brabrands bakkelandskab.

2
Gellerup Fællesråd – Aarhus frem mod 2050
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I fremtidsvisionerne for Gellerup er der tale om at disse bygninger kan rives ned. De er
utidssvarende, ubrugelige og nedslidte, mener man. Til trods for at både bygningerne og byrummet
imellem dem er ret unikke eksempler på en anerkendt og vigtig epoke i dansk byggeskik og den
aarhusianske arkitektur.
Generelt i befolkningen er der et stort had mod beton og modernisme. I de forfaldne bygninger fra
Gellerups oprindelige kulturcenter-bebyggelse kulminerer hadet ved mødet med betonen og den
kantede arkitektur, og vi aflæser på hver vore måder den brogede historie i de forsømte bygninger.
Mange ser kun en negative historie i bygningerne. Ghetto. Fattigdom. Fremmedgørelse.
Parallelsamfund. Hæslighed. De færreste kan se potentialet.
Men bygningerne rummer både skønhed, funktionalitet og økonomisk værdi. De rummer
fortællingen om, hvordan fællesskab, ånd og kultur også blev indtænkt i Gjellerupplanen, ligesom at
disse bygninger arkitektonisk giver modspil til boligblokkenes ensartede udformning. De former
smukke og rekreative byrum i menneskelig skala, binder byplanen sammen og bygger bro mellem
boligerne mod nord og det kommercielle butikscenter mod syd. Det er vellykket.
Gode byer udvikles gradvist og over tid, lag lægges på lag. I starten er alting nyt, men med tiden
slides, repareres og patineres de byggede miljøer. Det gælder alle byer. Menneskene lever, vores
spor aflejres kontinuerligt, og byen bliver langsomt transformeret til et stykke historie. Det tager
200 år at bygge en by.
Det skal vi respektere, også i Gellerup.
––

Nordgårdhallen
Ikke kun beboerhuse – et kulturelt fyrtårn skal styrke Gellerup
Det er en kvalitet ved Aarhus, at bykernen er så kompakt som den er. Det er især tydeligt når vi
betragter Aarhus som kulturby, og vi kan på ti minutter passere et utal af teatre, spillesteder og
udstillingsplatforme. Men i fremtiden er byen større, og det giver mening at dyrke flere bycentre.
Vi foreslår, at vi allerede i dag overvejer om placeringen af markante kulturinstitutioner kunne være
et skridt på vejen til et “polycentrisk” og mere dynamisk Aarhus. I Gellerup skaber er vi i forvejen i
gang med at investere i tæthed, og vi ønsker i forvejen at skabe en positiv fortælling, der har en helt
anden klang end bydelens nuværende rygte.
En ambitiøs platform for formidling af kunst kan gøre forskellen. Her refererer man ikke til lokale
forhold, men til internationale strømninger. Her er det et indbygget formål at tiltrække besøgende
fra hele byen og oplandet. Og her træder man ind i et formelt og sublimt formidlingsrum, hvor
fornemmelsen af at være på udebane, kun gør oplevelsen stærkere.
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Pladsen foran Gellerup Kirke - kaldet ”Den Jordiske Freds Plads”
GELLERUP KIRKE OG FÆLLESSKABET
Området omkring Gellerup Kirke er under forandring. Ingen ved, hvad der kommer til at ske. Men
kirken har en drøm om at torvet foran kirken, i daglig tale ’Fredspladsen’, bliver et levende
mødested, hvor kirken og dens værdier kan være med til at præge byrummet.
Kirken er en stærk og væsentlig ressource i lokalsamfundet. Den opfatter sig selv som brobygger, og
arbejder på at være synlig og deltagende i lokalområdet.
Kirken er ikke bare et kulturelt forankringspunkt for danskere. Den er også i høj grad formidler af
danske traditioner og kultur overfor andre nationaliteter, der kommer til landet. Dels fordi
nydanske kristne er blevet en del af kirkens kernemenighed, og dels fordi kirken er tydelig i sin tro,
hvilket de muslimske samarbejdspartnere mærker og respekterer. Kirkens tydelighed omkring sit
værdigrundlag er fundament for, at mennesker med vidt forskellige religiøse, etniske og kulturelle
baggrunde udviser stor tillid til, at kirken kan hjælpe i mange forskellige livssituationer. Kirken
opfattes ligefrem som neutral grund. I modsætning til skole, politi, kommune mv. har den ikke
sanktionsret, og den er dermed ikke en del af ’systemet’, og dertil kommer, at kirken forstår og
anerkender, at tro er en vigtig del af menneskers liv. Dette giver en unik position og en bred
kontaktflade til områdets mange forskellige etniciteter og kulturer, samt en unik rolle som
brobygger mellem grupper i området, såvel mellem grupper af ”gammel-danske” og ”nydanskere”
som mellem forskellige grupper af ”nydanskere”.
Fællesskab og mangfoldighed er således en del af kirkens inderste væren og identitet, og det er et
stort ønske at bringe det mødested og den bufferzone, som kirken er, med ud i det offentlige
udendørs rum foran kirken.

DE NUVÆRENDE FYSISKE RAMMER
Pladsen har de senere år været utilgængelig, fordi den har været indhegnet og inddraget som
legeplads for en daginstitution.
Kirken ligger på pladsen, og har hovedindgang fra pladsen, men de aktive menighedslokaler i
underetagen, har indgang fra den anden side, og der er ingen kontakt eller mulighed for at holde
opsyn med kirkedøren, som derfor altid er låst. Uden direkte adgang og visuel kontakt, kan kirken
ikke tage pladsen i brug. Derfor genererer kirken intet liv i byrummet, og kirkebygningen sender
blot et indadvendt og afvisende signal ind i bebyggelsen.
Byrummet dannes af fire bygninger, hvoraf skæbnen for de tre snart funktionstømte bygninger er
uvis. De to langsgående bygninger er lave og pladsen åben i hjørnerne, hvilket giver gunstige
muligheder for sol og ophold.
Pladsens geometriske form tegnes af smukke gamle træer fra Gellerupplanens opførelse.
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Pladsen er en velproportioneret lomme på fodgængerstrøget, som er Gellerupplanens navlestreng
fra nord til syd. Pladsen er det byrum, som knytter den kristne folkekirke sammen med
bebyggelsen. Pladsen er den historieløse og modernistiske bydels eneste og ældste - i klassisk
forstand – ’rigtige’ byrum; den historiske, åndelige og kulturelle kirkeplads.
Denne plads er meget værdifuld både som bydelens historiske, åndelige og kulturelle kirkeplads, for
sin centrale placering, sin proportionering, skønhed og anvendelighed, og sidst – men ikke mindst for sit Potentiale sammen med Gellerup kirke, som brobygger og åbningsport i en mangfoldige
kontekst.
I dag er indhegningen fjernet, og byrummet frigivet, hvilket giver mulighed for en ny strategi.

GELLERUP KIRKE OG FREDSPLADSEN I FREMTIDEN
Kirken har en vision:
-

Aarhus Kommunen sikrer, at den eksisterende beplantning og et åbent, solbeskinnet byrum
mellem kirke og fodgængerstrøg bevares.
- Kirken opkøber arealer, som ligger langs pladsen, ud mod Gudrunsvej, samt en stribe hen foran
kirkens forside.
- Kirken etablerer et ’Kirkens Hus’ eller ”Fredens Hus” langs pladsens sydside
- Længst mod vest etableres én ny samlende hovedindgang med et multianvendeligt og
inviterende ude-inderum, - en agora, som står i direkte forbindelse med Fredspladsen, og som
kobler Kirkens Hus og kirkerummet sammen. Agoraen bliver det nye aktive bindeled mellem
plads og hus samt ’invitations-zone’ ud mod området.
- Kirkekontor og menighedslokaler indrettes sammen med nye funktioner i Kirkens Hus, og kirken
orienterer sig herefter entydigt mod Fredspladsen.
- Fra parkeringsarealet er der fortsat adgang op gennem bygningen, mens den eksisterende
underetage anvendes til sekundære funktioner eller udlejes til andet formål.
Den smukke plads kan blive et fantastisk omdrejningspunkt, som på flere måder danner bro. Bro
mellem Gellerup og det øvrige Aarhus. Mellem forbrug og ånd. Mellem religioner og etnicitet.
Gellerup Kirke. Karen Huus, Niels Hviid og Anna Mette Exner. 1.3.2017

Toveshøjhaven
- En smuk naturnær have
I et samarbejde med foreningen Verdenshavernes Venner, Brabrand Boligforenings boligsociale
projekt Verdenshaverne og Gellerup Fællesråd er visionen for Toveshøjhaven, at der skal skabes en
smuk naturskøn have, der kan tilbyde en lang række aktiviteter og oplevelser for lokaleområdets
beboere og resten af byens borgere.
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Toveshøjhaven er allerede i dag et egnet aktiveringssted for stressramte, som er med til at passe og
pleje haven, der skal anlægges efter principper, som gør, at haven kan være et sted, hvor der kan
tilbydes kurser for stressramte, der kan få det bedre med haveterapi.
En anden vigtig funktion er at Toveshøjhaven vil kunne agere servicestation og mødested for
brugere og besøgende til Hasle Bakker, det være sig organiserede som uorganiserede. Der vil skulle
være toilet, depot til opbevaring af tøj, udlevering af kort mv. inden en tur i bakkerne. Café, mødeog undervisningsrum – udendørs og overdækkede siddepladser er andre faciliteter, som der er
planer om at etablere. Idrætssamvirket har på møder med Verdenshavernes Venner udtrykt et
behov for disse faciliteter i bakkerne.
Toveshøjhaven og alle faciliteterne vil have forskellige brugere på forskellige tidspunkter. På
hverdage bruges haven primært om dagen til sundhedskurser (blandt andet PTSD) og til
aktiveringsprojekter. Mens haven om aftenen og i weekender også bruges af gæster, der benytter
bakkerne.
Det er et ønske at havens omfang forøges mod øst, så arealet kommer til at strække sig langs foden
af ”Bakkekammen”, hvor det er et stort ønske, at det anlægges en ny adgangssti, som løber fra Ppladsen ved Lenesvej ind i den grønne kile langs foden af den store bakke. Se kort her:
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Tunnelen under Silkeborgvej syd for City Vest
Trygvej/skolevej/tryghedsvej – kært barn har mange navne – men mangler det rigtige
Beboerne ikke bare i Skovgårdsparken, men også i Gellerup og Toveshøj har gennem en årrække
talt om, at de er utrygge ved at gå under tunnellerne under Silkeborgvej og Louisevej ikke bare efter
mørkets frembrud men hele dagen. Ligeledes er der gennem flere år blevet arbejdet for at skabe en
kunstnerisk forbindelse fra Hasle Bakker til Brabrand Sø og ind til centrum af Aarhus. Dette har
arbejdstitlen: Sculptures by the Lake.
I den anledning er der gennem 2016 blevet arbejdet med udarbejdelse af en nytænkning af
strækningen/stien fra City Vest og ned til daginstitutionerne på Louisevej bag Sødalsskolen.
Projektet falder i 3 hoveddele og flere mindre dele:
•

”I see You” er udviklet specifikt til tunnellerne. Her vil den daglige fodgængertrafik aktivere
et lys, som følger en hele vejen igennem tunnellerne. Lyset gløder op, når en person træder
ind og bevæger sig, og gløder ud, når der bliver stille. Lysinstallationen, som er bølgeformet,
repræsenterer den bevægelse som en energi (f.eks. vand eller vind) vil have når det bliver
kastet ind i et afgrænset rum. Samtidig vil formationens udtryk lede ens tanker hen på
fænomenet emergens, som kendes fra Sort Sol. Forslaget er udarbejdet af Signe Klejs, som
har baggrund i interaktivt mediedesign og som tidligere har lavet installationer i det
offentlige rum – senest belysning af Ringgadebroen i forbindelse med Kulturhovedstad
2017.

•

På græsarealet umiddelbart efter tunnelen under Louisevej vil der blive mulighed for at
udfolde sig fysisk i skulpturen ”Pause”, som består af 5 selvstændige megastore bogstaver
med hver sin oplevelsesmulighed. Bogstaverne danner tilsammen oret pause. Pausen er
tænkt som det sted, hvor lokalbefolkningen: børn/unge/voksne/gamle, et øjeblik kan slå sig
ned og få pusten igen, lege, tage på opdagelse eller drikke den medbragte kop kaffe eller
saftevand sammen. Materiale til bogstaverne vil bl.a. være genbrugstræ, krydsfiner, corten
stålplader, galvaniserede stålrør samt poleret rustfrit stål. Forslaget til skulpturen er
udarbejdet af billedkunstneren Niels Rahbæk, som bl.a. har lavet skulpturelle eksperimenter
med beton i nybyggeri for EXPAN A/S og Lejerbo i Herning og har desuden været
legetøjsdesigner på LEGO.

•

Inden tunnellerne og på den hvide væg op mod City Vest ønsker ATLAS OVER AARHUS at
opsætte mindre tekster, som er laserskåret i stålplader og monteret på væggen så de
efterhånden, som der kommer flere tekster til danner en formation som Sort Sol. Teksterne
skal være skrevet af både professionelle forfattere og de skolebørn, som har deres daglige
gang i området. For at afslutte projektet kunne en tilsvarende eller lignende installation
opstilles ved daginstitutionerne ved Louisevej.

•

De to tunneller vil i forbindelse med installering af ”I see You” blive malet lysegrå. Ligeledes
foreslås det at området før, mellem og efter tunnellerne renoveres og der opsættes nye
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pullerter, at eksisterende rør rækværk fjernes etc. Som erstatning for dette foreslås
tunnellerne ind- og udgangsportaler beklædt med laserskåret stålplader, at asfalten før og
efter tunnellerne dekoreres med nye svejsede vejstriber svarende til lyspanelerne i ”I see
You” og i forskellige farver.
•

På det sidste stykke af stien efter skulpturen PAUSE og ned til daginstitutionerne ved
Louisevej, vil børn og unge fra daginstitutionerne på Louisevej, elever fra Sødalsskolen og fra
skolens SFO samt medlemmer af Klub3, være med til at sætte deres præg, ligesom stykket
vil sørge for at integrere jordstykket mellem Sødalsskolen og daginstitutionerne – i daglig
tale kaldet Ramblaen, hvor der pt. er skaterramper, bakker til kælkning og bmx, samt i løbet
af 2017 en petanquebane. På dette stykke af stien vil der blive opsat ”Habibibænke”
produceret af medlemmer fra Klub3, der kunne være ”kantsten” i forskellige udgaver (f.eks.
pileform og en cirkel) disse kantsted kunne beplantes og være skolehaver, der kunne være
forskellige mosaikflisedekorationer og meget mere

•

For at binde Trygvejen sammen med Skovgårdsparken, Gellerup og Toveshøj kunne børn i
forskellige aldre være med til at producere forskellige fuglekasser, som kunne placeres rundt
omkring. Disse kunne produceres enten som villaer eller højhuse.

Jordarealet langs ringvejen syd for Globus1
-

En oase for områdets beboere bag støjskærm

Langs ringvejen op fra det store kryds ved Silkeborgvej ligger et grønt areal, som vender ind mod
parcelhuskvarteret, Christianshøj. I dag er kilen meget tilgroet og bevokset, men i forbindelse med
udviklingen af Helhedsplanen syd for Globus1 er det hensigten, at der skal laves en sti-forbindelse
ned til krydset oppe fra det nye byggeri.
Grundejerforeningen fra Christianshøj har følgende forslag og kommentarer til udviklingen af
arealet:
Vores børn har ikke et fællesareal inden for de farlige veje – ringvejen, Silkeborg, Tinesvej og
Gudrunsvej. Vi havde for år tilbage lejet en grund af Aarhus Kommune, hvor vi havde indrettet
petanque, basket, mål, bål og opholdsplads. Vi fik kun glæde af anstrengelserne i et år, før
kommunen solgte grunden til beboelse.
Vi kunne tænke os et lignende motions/opholdsareal integreret med de opsamlingsbassinger og
den løbe/gangsti, der er foreslået i Helhedsplan Gellerup.
Området vil kunne bruges af såvel ældre, som yngre fra Christianshøj og det nye boligområde syd
for Globus1.
Hvis der samtidig kunne afskærmes for støj med en gennemsigtig støjskærm vil det højne den
rekreative værdi og samtidig skærme det bagvedliggende boligområde for noget af vejstøjen fra
ringvejen, hvilket også er meget tiltrængt.
Der er lavet noget lignende i Låsby: https://www.primus-motor.com/nyheder/
8
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Toveshøj, Bazaren og forbindelsesveje
Ved Bazaren i forbindelse med den nye vej, som anlægges rundt om Toveshøj, ønskes mod vest
anlagt en ny naturvej, uden bil- og knallerkørsel. Vejen skal være en slags grøn forbindelsesvej, som
skaber en gennemgang til Tovshøjsskolen, men som også fortsætter videre ind i kilen ved Hasle
Bakker over til Holmstrup Mark.
Langs den nye vej ved basaren er det desuden et stort ønske om små parkarealer og bænke.
I dag ligger arealet bag ved basaren ned til Klubberne Troldehøjen meget adskilt fra området. Der er
meget lidt lys og et meget kringlede stisystemer ned til klubben. Klubberne vil blive åbnet op, når
der kommer en grøn stiforbindelser videre til de rekreative områder i Hasle Bakker, og der vil blive
mere lyst og gennemskueligt – og der også være mulighed for at anlægge skolehaver eller lave
urban farming.
Øst for Toveshøj ønskes brugt et greb, som binder denne ende bedre sammen med Janesvej og
gerne videre til eventuel en forlængelse af Bautavej mod øst og derfra ud til ringvejen. Det er en
strækning, som er under planlægning, og ideen er, at Bautavej skal slutte sig til for enden af
Janesvej og Lenesvej.
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Fællesrådets lokalsamfundsbeskrivelse
Af Arne Nielsen og Ejgil Rahbek

Fællesrådet har løst denne opgave med en lokalsamfundsbeskrivelse ved at inddrage alle vore
medlemmer. Vi har bedt dem
om at lave en beskrivelse af deres forening i form af en SWOT
analyse. På grund af forskellige
omstændigheder har tidsfristen
været kort. Ved afleveringsfristens udløb har ca. 35% af vore
medlemmer svaret. Det betragter
vi som tilfredsstillende. Alle indlæg fra medlemmerne er trykt i
dette hæfte, som vi har udarbejdet som et særnummer af bladet
Paraplyen.
Nedenfor følger fællesrådets lokalsamfundsbeskrivelse, som følger den officielle dagsorden fra
Niels-Peter Mohr, udsendt i mail
af 9. december 2016.

Indledning, fremhævelse
af lokale karakteristika
og værdier
Lokalsamfundet Harlev Framlev
omfatter alle adresser i 8462
postdistriktet. Lokalsamfundet
består af landsbyerne Lillering,
Framlev, Gammel Harlev, Hørslev, Hørslev Boel, Tåstrup og
Labing. Centerbyen Harlev samt
Ny Harlev øst for Stillingvej.
Fra omkring 1960 til i dag har
lokalområdet udviklet sig markant, således at der nu bor ca.
4500 indbyggere. Oprindeligt var
den typiske bolig et en-familie
hus (selveje), men fra ca. 1990
blev et stort område vest for byen etableret, Rødlundområdet,
med en blanding af almene boliger (Brabrand Boligforening),
andelsboliger samt almindelige
lejeboliger. Rødlundområdet er i

dag fuldt udbygget.
Det karakteristiske for området
er det landlige præg. Området er
til alle sider omkranset af marker
og skove. En anden karakteristikum er landsbyerne. De nævnte
7 landsbyer repræsenterer den
oprindelige boform og levemåde
på uændret måde, samtidig med
at de er velintegrerede i lokalområdet.
Der forefindes et udviklet net af
stier, både indenfor området og
stier fra/til området. Skolen og
idrætsfaciliteter ligger midt i Harlev by, og der er ubesværet og
ufarlig adgang for alle aldersgrupper til disse væsentlige faciliteter. Området er desuden udbygget med passende kapacitet
af daginstitutionspladser. Disse
forhold tillægges stor værdi for
børnefamilier, som i dag, som
udgør den største enkeltgruppe.
Et andet væsentlig karakteristikum er områdets infrastruktur.
Området ligger i motorvejskrydset mellem den nord syd gående
motorvej E45 og Herning motorvejen. En ikke uvæsentlig færdselsåre er desuden landevej 511,
som går mellem Skanderborg og
Randers. Den er meget trafikeret,
idet den bruges som aflastningsvej, når E45 er brudt sammen,
hvilket sker hyppigt. Området
betjenes også af kollektiv trafik i
form af busser med hyppige afgange.
Så områdets infrastruktur er veludbygget. Det har bl.a. betydet,
at området er meget eftertragtet
for borgere, som dagligt pendler
i bil og bus til arbejdspladser i
hele Jylland. Via motorvejssyste-

met er der hurtig adgang til alle
verdenshjørner.

Udfordringer, som
fællesrådet vil forsøge
at afhjælpe – hvordan vil
lokalsamfundet reagere
i forhold til målene
i Planstrategi 2015
Den væsentligste udfordring,
som fællesrådet ser, er at holde
gang i udviklingen i Harlev området. Hvis der ikke er byvækst
stagnerer et byområde, som Harlev, som ligger meget isoleret fra
de øvrige, østligt liggende bydele. En stagnation, som vi allerede
har måttet noteret i form af færre
børn i daginstitutionerne og færre klasser på Næshøjskolen.
Samtidig må vi konstatere, at der
ikke er flere byggemuligheder af
betydning, hverken mod vest,
syd eller nord.
Fællesrådet har siden 2001 set
frem til at byrådets løfter om
igangsætning af ny byvækst øst
for Stillingvej skulle blive indfriet. Løfterne er gentaget i samtlige efterfølgende Kommuneplaner, senest i Kommuneplan 2013
om en ny by øst for Stillingvej.
Med den netop vedtagne Planstrategi 2015 cementerer et flertal
af byrådet det eklatante løftebrud til lokalsamfundet, idet det
fremgår, at man vil prioritere
byudvikling i form af fortætning
i midtbyen samt reducere antallet af barmarksbyer til Nye og
Lisbjerg. Øvrige perspektivarealer skal henlægge som areal ressourcer og kun inddrages hvis
behov på langt sigt.
Byrådsflertallet lukker herved for
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ethvert tiltag til at tage hul på
arealerne øst for Stillingvej.
Det kan lokalsamfundet naturligvis ikke leve med.
Derfor vil fællesrådet allerede i
forbindelse med arbejdet med
den kommende Kommuneplan
søge at få disse beslutninger ændret. Vi vil bl.a. foreslå at visse
dele af området tages i brug til
barmarks udstykninger. Vi vil
også foreslå at der arbejdes på,
at den færdige tegning til en ny
by ligger færdig i kommuneplan
perioden, så visse dele kan tages
i brug som boligområder meget
hurtigt. Den færdige tegning skal
naturligvis være en helhedsplan
med alle boligformer, et center
med institutioner og butikker,
adgang til offentlige transportformer og fritidsfaciliteter.

2016, vil blive forstærket yderligere. Fællesrådet er enig med
skoleleder Lars Mølgaard i hans
vurdering af hvad tilbagegangen
kommer til at betyder for skolen.
Færre børn og forældre betyder
også mindre tilslutning til de
mange fritids- og kulturtilbud,
som forefindes i dag. Det vil have negativ indvirkning på det frivillige foreningsliv samt på alle
de mange offentlige institutioners tilbud både i arbejdstiden
og i fritiden.
Så det skitserede fremtidsscenarie er bestemt ikke et ønskescenarie for nogen i lokalområdet,
og fællesrådet kan mærke, at der
er stor opbakning til at der skal
ske noget nu.

Fremtidsscenarier i 2029
Hvis der ikke sker noget markant i den kommende Kommuneplan periode fra 2017 til 2021
vil befolkningstallet hurtigt begynde at gå den forkerte vej.
Ifølge befolkningsprognosen i
skoledistrikt Næshøjskolen vil
der kun blive bygget 157 familie
boliger og 30 små boliger i perioden fra 2016 til 2029. Dette vil
bl.a. medføre en ændring i befolkningssammensætningen, idet
flere ældre vil blive boende
længere i deres parcelhus. Fordi
der ikke er nok attraktive seniorboliger i nærområdet.
Flere ældre og færre familier
med børn vil have mærkbar indvirkning på antallet af skolesøgende børn. Den tilbagegang,
som er konstateret allerede i

4

Næshøjen
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Næshøjskolen
Af Lars Mølgaard, skoleleder

Næshøjskolen er en almindelig
folkeskole der ligge centralt i
Harlev by. Skolen ligger ud til
byen centrale plads med indkøb,
bager og apotek. På skolen ligger der fælles elementer som byen benytter i stor stil – et kombibibliotek med langt åbningstid,
svømmehal, hal og som sidste
skud på stammen multibane.
Næshøjskolen er den skole i
Aarhus med størst areal og skolen er berammet til at være 3sporet. Skolen har rigtig gode faciliteter, har gode bygninger og
udeområder – omsluttet af
idrætsfaciliteter og andre relevante udeområder. Skolens har
en ”Mark” hvor der kan laves bål
og andre udeliv-aktiviteter. – I
øjeblikke har skolen 613 elever,
hvilket er 10% lavere end det
ønskværdige for skolen. Skolen
har mange årgange med plads til
flere elever. De manglende elever giver skolen en anstrengt
økonomi.
Næshøjskolen ønsker at være
stærkt forankret skole i lokalområdet. Skolen betjener hovedpartens af byens børn og unge – og
det forpligtiger. Skolen ønsker at
være i dialog og øjenhøjde med
byen, forældrene og børnene.
Skolen tager aktiv del i byens ve
og vel.
I øjeblikket er skolens største
udfordring det vigende elevtal.
Det vigende elevtal skyldes byens demografi og øjeblikkelige
sammensætning. Der har en periode ikke været byggegrunde til
salg i byen, hvorfor der de seneste år ikke er sket den naturlige
tilvækst som en skole som vores

altid har brug for – det selvom
interessen for bosættelse i byen
har været der.
Skolens vigende elevtal betyder
en dårlig udnyttelse af skolens
rammer og presser skolens mulighed for nye tiltag pga. udfordret økonomi.
Skal skolen udvikle sig i de
kommende år, så skal der helst
ske en naturligvis udvikling og
udbygning af byen. En udvikling
der giver den naturlige tilvækst
af børn til byen – og som skolen
og dagtilbuddet allerede har
plads til. Ligeledes vil den naturlige vækst i byen understøtte byens aktiviteter og foreninger med
både nye medlemmer og ildsjæle.

Næshøjskolen kan frygte at en
fortsat stilstand i byudviklingen
vil betyde at byen udvikler sig i
negativ retning – at der udover
vigende børnetal også betyder
nedgang i byens handelsliv og
det aktivitetsniveau som må anses for at være en af byens allerstørste kvaliteter.

Fra Hørslev mod sydvest
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Harlev Idræts Klub (HIK)
Af Frank Kejlberg, Næstformand HIK

Harlev Idrætsklub har over 2000
medlemmer fordelt på 7 afdelinger. Derudover har vi tre aktiviteter der er tilknyttet og afholdt
under HIK, med Det østjyske
Bakkeløb som det største. Medlemsvæksten og interessen for
nye idrætsgrene, afdelinger og
aktiviteter er støt stigende og har
blandt andet medført at Harlev
Idrætsklub har været med i etableringen af en multibane og en
strandbane indenfor de sidste tre
år. Der er et enormt pres på vores faciliteter, og der arbejdes i
øjeblikket på at skabe flere muligheder for idræt og sundhedsfremmende aktiviteter i såvel forenings som institutionslivet. Harlev Idrætsklub er derfor også i
tæt samarbejde med styregruppen omkring etablering af Harlev Idræts- og kulturcenter.
Vores styrke i Harlev Idrætsklub
er en meget høj grad af frivillighed og en sund økonomi. Begge
dele er skabt ved en høj grad af
samarbejde og fællesskab i Harlev Idrætsklub hovedafdeling,
bestyrelser og blandt de mange
ledere og frivillige. Derfor har
også kunne gå sammen om at
skabe nye veje og muligheder,
og samtidig være en attraktiv
medspiller for byens øvrige institutioner og foreninger – herunder også Næshøjskolen og fællesrådet som vigtigste samarbejdspartner i bestræbelserne på
at skabe en attraktiv by.
Svagheden er mangel på den
politiske styrke og gennemslagskraft vi som frivillig forening
kunne ønske at have. Der kan
virke meget langt fra Harlev til

6

Aarhus i både distance og kommunikation. Samtidig er der
mangel på muligheder i Harlev,
for alle aldre og på rigtig mange
planer – herunder særligt fællesskabsskabende idræts og kulturaktiviteter.
Der er også her vores muligheder og trusler ligger. Vi har et
stort ønske om at kunne udvikle
vores idrætsklub i takt med den
samfundsmæssige udvikling og
de tendenser der interessere, engagere og aktivere særligt de unge. En gymnastikafdeling i dag,
består eksempelvis af nogle meget mere varierede aktiviteter,
med meget større behov for faciliteter. Vi har mulighederne i
form af frivillighed og i vis grad
økonomisk kapacitet til drift,
men der er klart behov for at
Aarhus kommune støtter os med
rådgivning, vejledning og muligheder for anlæg. Hvis vi ikke
kan skabe de tilbud der aktivere
og samler de unge i foreningsog institutionslivets fællesskaber,
kan vi tabe en stor gruppe til en
asocial og hæmmende ungdomskultur, med isolation og destruktive fællesskaber til følge. Særligt
omkring isolation kan der være
en stor risiko for også den ældre
generation hvis der ikke skabe
aktiviteter under forenings og institutionslivets fællesskaber. I en
parentes her kan nævnes at HIK
driver et selvtræner program for
Aarhus kommune på lokalcenter
Næshøj.
Scenariet 2029 vil et ca. 10 år
gammel idræts og kulturcenter
der danner rammen for rigtig
mange af byens aktiviteter, her-

under særligt kan tilbyde idrætsfaciliteter for alle aldre og i mange former. Et områder der med
afsæt i sundhedsfremmende fællesskaber kan danne ramme om
mange og varierede idrætsaktiviteter under HIK. Et HIK der ikke
må sige nej til nye aktiviteter
som i 2016, men i stedet skabe
sammenhæng og muligheder
mellem eksisterende og nye
idrætsformer.
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Harlev Framlev Grundejerforening
Af Lotte Bostrup, bestyrelsesmedlem

1. Status – Giv en kort
beskrivelse af jeres
forening, institution
virksomhed lige nu
* Vi er en grundejerforening som
”samler” hele byen – dvs. hele
8462 – og støtter rigtig mange
arrangementer og foreninger.
Vi har p.t. Ca. 1000 medlemmer
(husstande), men så gerne at flere meldte sig ind.
Det er frivilligt at være medlem
af vores forening.

2. Analyse – Analyser
jeres situation ud fra
følgende overskrifter:
Styrker – hvad er jeres stærkeste
sider
Svagheder – hvad er jeres svage
områder
Muligheder – hvilke muligheder
ser I for jer
Trusler – hvilke
forhindringer/trusler ser I for jer
•Vores stærke side er, at vi
”dækker” hele byen, og der hvor
der kommer nye andelsforeninger/ejerboligforeninger som er
påbudt at skulle være medlem af
en grundejerforening, kan de
melde sig ind i vores.
•Vores svage områder er, at de,
som ikke vil være medlem at
foreningen, alligevel benytter sig
af vores gode tilbud (f.eks. Containere, Sct. Hans m.m.)
•Vi ser muligheder i at kunne
skabe et sammenhold i en forstad til en stor by som Aarhus,
ligeledes ser vi frem til flere
medlemmer nu hvor Aarhus
kommune vil lave ca. 800 veje
om til private veje, det vil gavne
os og gøre os stærkere.

•De forhindringer/trusler vi ser
for os – er, at jo større byen bliver – jo mindre sammenhold.
Man har ”nok i sig selv”, ligesom
det er svært at få folk ind i foreningernes bestyrelser og gøre et
frivilligt stykke arbejde.

3. Scenarier – Beskriv
kort 2-3 scenarier om
jeres situation i 2029
•Meget kort – vi eksisterer ikke
mere...!
Vi er blevet meget større og borgerne er gode til at stille op til
foreningsarbejdet.

Hørslev set fra syd
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Parcelforeningen Harlev anno 1999
Af John Hahn Pedersen, formand

Parcelforeningen består af parcellerne beliggende Rødlundvej
276 til 312 (Lige numre), Araliavej 2 til 12 (Lige numre) og Araliavej 20 til 26 (Lige numre). Enhver ejer af disse parceller er
pligtig til at være medlem af parcelforeningen. Ved foreningens
etablering i 1999 blev formålet
formuleret til at være varetagelse
af medlemmernes nuværende og
fremtidige fælles interesser i relation til området, herunder de enkelte parceller samt fællesområdet. Kort sagt ville vi skabe og
fastholde området som Harlevs
mest attraktive parcelhuskvarter.
I dag fungerer foreningen mest
af alt som en administrativ enhed, som sikrer vedligehold af
fællesarealer i sommerhalvåret
og glatførebekæmpelse i området om vinteren. Dertil kommer,
at foreningen efterhånden har
opbygget en ganske god opsparing således, at eventuel renovering af fællesveje i området kan
ske uden at belaste de enkelte
medlemmer økonomisk.
Styrken ved foreningen er klart,
at vi hovedsagelig er medlemmer, som har boet i området lige
siden foreningens etablering. Da
ejendommene i området primært
er opført i perioden 1996-1998,
og dermed indenfor en relativ
kort periode, er de fleste i samme livsfase. Dermed er der ikke
de store uenigheder omkring
prioriteringer.

mere, og fællesarealer udnyttes
ikke i samme omfang som tidligere. Vi oplever desuden et meget svagt engagement, hvor det
gennem de seneste ti år faktisk
ikke har været muligt at få medlemmerne til at gøre noget i forhold til foreningens formålsindfrielse. Derfor har det været nødvendigt at hæve kontingent til
håndtering af de opgaver, hvor
foreningen tidligere stod sammen og gjorde det selv.

Muligheder
Der er klart mulighed for, at vi
sammen kunne engagere os mere i lokalsamfundet, da vi repræsenterer en relativ ressourcestærk gruppe af indbyggere i
Harlev.

Trusler
Foreningen skal eksistere jf. lokalplanen. Imidlertid er det ”Tordenskjolds soldater”, som holder
sammen på foreningen. Formand
og kasserer har således siddet i
foreningens bestyrelse siden omkring år 2000. Fraflytning fra området vil derfor kunne betyde, at
foreningen falder fra hinanden.
Scenarie. Der skal ske noget
med hensyn til engagementet i
såvel foreningens, men også i lokalområdet, for at foreningen
skal kunne fungere i fremtiden.
Det vil samtidig være en styrke
for lokalområdet, hvis parcel- og
grundejerforeningerne stod sammen.

Svaghed
Området er ved at udvikle sig til
et ”Sølvbryllupskvarter”. Der er
ikke så mange børn i kvarteret

8

Familieudflugt til Ny Skov
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Harlev Idræts- og Kulturcenter
Af Martin Trærup

1.Status – Giv en kort
beskrivelse af jeres
forening, institution
virksomhed lige nu

Fællesskab og
samhørighed:

Den selvejende institution Harlev
Idræts- og Kulturcenter har rødder i et nyt multihalprojekt, som
vores by Harlev længe har sukket efter. Det har ligget i kortene, at Harlev i kraft af beliggenheden i kommunens yderområde
har været underprioriteret ift. udbygning af idrætsfaciliteter.
Som følge af et samarbejde mellem Harlev Fællesråd og Harlev
Idræts Klub, blev der ultimo
2014 etableret en styregruppen
med formål at give projektet
Harlev Idræts- og Kulturcenter
nyt liv – og aldrig før har der
ligget så stort lokalt engagement
bag etableringen af ekstra faciliteter til lokalområdet, hvilket er
et vigtigt element for forankring
og drift af faciliteterne fremadrettet. En visionsaften i foråret 2015
mellem byens Institutioner, foreninger og øvrige interessenter
har været springbrættet til et intenst arbejde med udvikling af
projektet.
Opførelsen af Harlev Idræts- og
Kulturcenter har til formål at
skabe et samlingspunkt, der fastholder det gode fællesskab og
samhørigheden i Harlev. Et sted,
hvor byens borgere mødes på
tværs af interesser, køn og alder.
Et sted, hvor foreninger og institutioner kan skabe sundhedsfremmende idrætsaktiviteter for
alle.

Harlev Idræts- og Kulturhus skal
skabe synergi mellem organiserede og uorganiserede aktiviteter
i forenings og institutionslivet.

Et mødested for alle:
Harlev Idræts- og kulturhus skal
være et mødested, hvor der skabes muligheder for at organisere
kulturelle, idrætslige og sociale
fællesskaber på tværs af udgangspunkter, erfaringer og alder. Stedet skal sikre, at Harlev
bliver kendt som en by med
plads til samvær på tværs af alle
aldre, interesser og samfundslag.

Foreninger og
institutioner:
Harlev Idræts- og kulturhus skal
være på forkant med fremtidens
aktiviteter, og udviklingen indenfor forenings- og institutionslivet.
Med andre ord ønsker vi at skabe et samlingspunkt for byen. Et
sted, hvor byens borgere mødes
på tværs af interesser, køn og alder. Et sted, hvor vi kan skabe
aktiviteter for alle i Harlev – små
børn, store børn, voksne og ældre. Vi ønsker at skabe Harlev
Idræts– & Kulturcenter. Byens
hjerte.
Status på Harlev Idræts- og Kulturcenter er primo februar 2017
som følger. Stående dialog med
Aarhus Kommune, Sport & Fritid
og Børn & Unge. Tilkendegivelse fra Aarhus Kommune omkring
støtte til projekt (4.0 mio. kr.).
19. februar 2017 ansøger Harlev

Idræts- og Kulturcenter midler
hos Aarhus Kommunes pulje for
tilskud til Idrætsfaciliteter 20172018.
Afdækkede interessentanalyser
med fremtidige brugere, herunder de lokale idrætsklubber,
dagtilbud, byens foreninger, private aktører og ikke mindst
Næshøjskolen, byens skole.
Fundraising hos naturlige interessenter samt tilsagn om lån fra
blandt anden Lokal Og Anlægsfonden og DGI. Lokale arrangementer og indsamlinger for projektet.
Projektforslag, anlægs- og driftsbudget udarbejdet under hensynstagen til fremtidig brugsprognose.

2.Analyse – Analyser jeres
situation ud fra følgende
overskrifter:
• Styrker – hvad er jeres
stærkeste sider:
På punktform projektets styrker:
•God projektorganisering.
•Opbakning fra lokalsamfundet.
•Central placering i direkte tilslutning til Næshøjskolen.
•Dokumenteret behov og mulighed for at tilbyde attraktive
faciliteter for eksisterende og
nye aktiviteter og målgrupper.

• Svagheder – hvad er
jeres svage områder:
På punktform projektets svagheder:
•Finansiering/økonomisk belastning ift. driften.
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•Risiko for afvigelser i forventninger til etablering af den
selvejende institution og driften
af HI&K.
•Risiko for manglende politiske
fokus grundet placering i Kommunens yderområde.
•Antallet af byggegrunde og
byudviklingsområder er meget
få, hvilket derfor kun giver minimal tilflytning til byen.

• Muligheder – hvilke
muligheder ser I for jer:
På punktform projektets muligheder:
•Udvikle lokalområdet yderligere.
•Øge aktivitetsniveauet for alle.
•Tiltrække borgere til byen som
eksempelvis alternativt ville
bosætte sig i Skanderborg
Kommune (Galten/Skovby)
pga. attraktive fritidstilbud.
•Tilfredsstille et stigende aktivitetsbehov fra såvel foreninger
som fra Næshøjskolen, samtidig med opnåelse af synergieffekter mellem drift af Harlev
Idræts- og Kulturcenter og
Næshøjskolen.

• Trusler – hvilke
forhindringer/trusler
ser I for jer:
På punktform projektets trusler:
•Manglende mulighed for finansiering og kommunal støtte
til etablering/drift af projektet.

10

3.Scenarier – Beskriv kort
2 – 3 scenarier om jeres
situation i 2029
(kommuneplanen har et
12 årigt perspektiv)

Hvilket scenarie
ser i helst realiseret?

Første scenarie:

Fortsat vedholdenhed omkring
etablering af projektet fra projektgruppe og lokalsamfund.
Velvillighed og tilstrækkelig økonomisk støtte fra Kommune til
realisering af planerne omkring
Harlev Idræts- og Kulturcenter.

Etableringen af faciliteter knyttet
til Harlev Idræts- og Kulturcenter
bliver en realitet senest i 2019.
Kommunen udstykker grunde,
der understøtter en forsat udbygning af Harlev/omegn som yderområde, hvorfor letbanen føres
ud til Harlev.

Scenarie 1.

Hvad skal der til
for at I kan nå dertil?

Harlev Idræts- og Kulturcenter er
veletableret og det er lykkes at
skabe det centrale samlingssted
for byens unge, aktive og ældre
som byen altid har savnet.

Andet scenarie:
Projektet kan ikke realiseres
grundet manglende økonomisk
fundament og uforholdsmæssigt
store renteudgifter. Da Harlev
igennem mange år har taget lokalt tilløb til forsøg på udbygning af faciliteter og det lokale
frivillige engagement aldrig har
været større og mere kompetent
ift. faglighed skrinlægges planerne for en fond og tilhørende udbygning af faciliteter. Harlev som
by forbliver som nuværende og
vil med tiden tabe kampen og
attraktiviteten i forhold til især
nabokommunen (Galten/Skovby).
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Lokalsamfundsbeskrivelse:
Gl. Harlev
Af Tina Møller Dam, Formand for Gl. Harlev Borgerforening. tinamdam@gmail.com

Status:
Gl. Harlev er en mindre landsby
bestående af ca. 50 husstande
smukt beliggende sydøst for Harlev, 2 km. fra skolen i Harlev –
Næshøjskolen.
Ruten fra Harlev til Gl. Harlev går
via by-veje i Harlev og derefter
via den stærkt trafikerede Stillingvej, som adskiller Harlev fra Gl.
Harlev. Via Harlev Kirkevej går
det over åben land ned til landsbyens kendemærke Harlev Kirke.
Borgerne i landsbyens kendetegnes ved mangfoldighed i alder og
status og ved glæden ved at bo
tæt på naturen og ved sammenhold.

Analyse:
Styrker:
Landsbyen er placeret i et historisk spændende område og er naturskønt beliggende omgivet af
gammelt kultur- og istidslandskab. Tæt på store færdselsårer
og på Aarhus og dog alligevel
præget af fred og ro.
Fællespladsen med motionslegeplads er et centralt samlingssted,
der medvirker til landsbyens sammenhold og fælleskabsfølelse,
f.eks. ved afholdelse af ren by
dag og Skt. Hans.
Kirken giver mulighed for at deltage i sociale, kirkelige arrangementer og for at skabe netværk.
En af landsbyens traditioner er at
afholde høstfest oftest i Konfirmandstuen.
Borgerne både lokalt og fra
oplandet værdsætter at færdes i
området via diverse stier og spor
med mulighed for at benytte Åbo
Skov og golfbanen samt Aarhus-

Silkeborg vandreruten.
Gl. Harlev Borgerforening arbejder ihærdigt på at sikre, at de gode værdier vil bestå, og på at der
på sigt bliver skabt bedre muligheder for at benytte området via
stisystemer og via trafiksikre adgangsforhold.

Svagheder:
Gl. Harlev har mistet busforbindelser og dermed fået dårligere
muligheder for at transportere sig
mellem Gl. Harlev/Harlev og Aarhus.
Det er blevet sværere for svage
borgere/ældre at bo i Gl. Harlev.
En bil eller ofte to er en desværre
en nødvendighed. Uddannelsessøgende har fået forringede muligheder for transport til uddannelsesinstitutionerne. Der er ingen cykelstier, og for alle trafikanter er det blevet tiltagende farligt og vanskeligt at passere Stillingvej pga. øget trafikbelastning
pga. motorvejsaflastning på Stillingvej.

Muligheder:
Større udnyttelse af de skønne
naturområder omkring Gl. Harlev
ved hjælp af udbygning af de eksisterende naturstier til fælles
gavn for både lokale, skole, foreninger og øvrige.
Udvikling af landsbyens attraktion: fællespladsen mhp. at sikre
trivsel og fællesskab.
Bevarelse af landsbypræget og
sikring af tilknytningen til Harlev
og Aarhus ved at opnå trafiksikker passage mellem Gl. Harlev og
Harlev samt forbedring af transportmulighederne til Aarhus (evt.

via letbane).

Forhindringer/trusler:
Landsbyen kan blive truet på
mangfoldighed, hvis ikke alle vil
kunne bosætte sig her. Det vil
kunne resultere i problemer med
at sælge sit hus og dermed risiko
for en fastlåst situation med stilstand eller manglende vækst i
landsbyen. Affolkning ved fraflytning kan ske, hvis der kun kan
bo folk med bil, som er selvhjulpne og har en rigtig god økonomi.

Scenarier i 2029:
Negativ:
Affolkning pga. flytning til Harlev, Aarhus eller til omegnskommuner.
Risiko for kun særligt velstillede
eller ressourcestærke borgere bosat i Gl. Harlev.
Ingen familier med børn eller unge – ingen svage eller ældre borgere.

Positiv:
Velfungerende, attraktiv landsby i
vækst med bred befolkningssammensætning og med god udnyttelse af og udbygget tilgængelighed til områdets herlighedsværdier.
God tilknytning til Harlev / Aarhus med gode transportmuligheder og trafiksikre forhold for alle
trafikanter.
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Harlev Bibliotek
Af Lise Fauslet, Bente Kjærgaard, Susanne Gilling, bibliotekarer

Status
Harlev Bibliotek er et Kombibibliotek. Kombi betyder at det
både er skolebibliotek for elever
og lærere på Næshøjskolen og
folkebibliotek for byens borgere.
Biblioteket er betjent som folkebibliotek mandag kl. 10-16 og
torsdag kl. 14-18. I dagtimerne
benyttes biblioteket oftest af skolens elever og lærere men alle er
velkomne. Borgere der er oprettet som låner ved Aarhus Kommunebiblioteker lukker sig ind
på biblioteket ml. kl. 7-22 hver
dag i den ubetjente tid.
Folkebiblioteket afholder arrangementer i samarbejde med forskellige lokale aktører. Vores faste samarbejdspartner er foreningen Harlev Biblioteks Venner,
som deltager i idéudvikling,
planlægning og afvikling af arrangementer.
Der er et tæt samarbejde med
områdets daginstitutioner omkring børneteater, sprogstimulering mv og med sundhedsplejerske og institutioner omkring babycafé for forældre på barsel.

Analyse
Styrker:

Svagheder:
2 dage med betjent tid

Muligheder:
At eksterne aktører bruger biblioteksrummet til flere aktiviteter
i de ubetjente timer. Styrke
transformation fra bibliotek til
medborgercenter, der netop betyder, at rummet kan bruges af
borgere til de ting de gerne vil
tilbyde og at biblioteket er meget mere end bøger. Det er et
sted for fællesskaber, læringsmuligheder, oplevelse, kultur, hjælp
til digital selvbetjening og meget
mere.
Udvikling af korps af frivillige,
som kan bringe bogposer ud til
borgere der ikke selv kan komme på biblioteket, og samtidig
fungere som besøgsvenner. Biblioteket pakker poserne, de frivillige afleverer og bringer bogposerne. Et samarbejde med frivilligkoordinatoren om dette er i
støbeskeen.

de kommende uger. Personalet
er tilstede et par gange om ugen
suppleret med on demand besøg
i institutioner, på plejehjemmet
og ved byfesten. Der er filmaftener på storskærmen arrangeret
af lokale beboere og hver torsdag eftermiddag er der kreativ
workshop hvor alle er velkomne. På en stor tavle kan man
hænge nye ideer op og tilbyde
sig til udstillinger, foredrag, gåture hvor man ser på den historiske udvikling i Harlev arrangeret
i samarbejde med lokalarkivet.

Trusler:

Vores stærke sider er vores at vi
er et Kombi-bibliotek, og det betyder at vi er et levende rum
midt i byen. Her er liv og aktivitet dagen igennem.
Vores styrke er det gode og tætte samarbejde med forskellige
institutioner og frivillige aktører i
lokalområdet og et rigtig godt
kendskab til lokalområdet.
At have placering centralt på
skolen og ved en af hovedind-

12

gangene giver også en synlighed, der er vigtig.

Begrænsede ressourcer; tid og
økonomi.

Senarier
(Harlev Biblioteks
situation i 2029)
Biblioteket er fortsat beliggende
på skolen og summer af liv og
glade dage dagen lang. Der er
programaktiviteter det meste af
dagen og på storskærmen ved
indgangen kan man se på en
oversigt hvad der sker i dag og
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Harlev frimærkeklub
Af Søren Sørensen, formand 61347896

Harlev frimærkeklub blev stiftet
13.09.1983 og kan næste år fejre
35 års fødselsdag.
Vi har lokaler på Næshøjskolen,
lokale inde i et skolelokale – lokalet er gratis stillet til rådighed
af Aarhus kommune.
Vi har en velfungerende klub
med ca. 20 medlemmer i alderen
50 – 90 år. Alle medlemmerne
samler eller har samlet frimærker
– de fleste samler, men flere af
medlemmer kommer i klubben
på grund af et hyggeligt miljø,
hvor man hver 14 dag kan få en
god snak og drikke kaffe og nyde tilværelsen i gode rammer.
Samlerne har hver aften en auktion – hvor ca. 30 emner kommer til salg – det er frimærker
mest fra Danmark og Norden.
Derefter kommer der gang i bytteriet. Mange har medbragt byttebøger – eller der kan også byttes ved hjælp af småhandel. Kaffen og kagerne kommer på bordet og snakkeriet kører. Vi er
samlet et par timer. Nogle gange
har vi besøg af frimærkespecialister fra andre klubber, folk som
kan fortælle om et meget specielt samlerområde, folk som er
vidende.
Klubben havde i sine velmagtsdage ca. 40-50 medlemmer
Vi bliver ældre og ældre. Der
kommer vel i gennemsnit 1-2
nye medlemmer om året – Folk i
slutningen af den erhvervsaktive
alder eller nylige efterlønnere/
pensionister. Der forsvinder ligeså mange – oftest ved dødsfald.
De nye medlemmer er oftest
folk som har samlet som børn
og unge, men bortlagt samlingen

i voksenalderen hvor familien
har haft større betydning. Når
børnene flytter bort kommer
samlingen måske frem på ny.
Frimærker anvendes snart ikke i
dagligdagen – Post Danmark er
borte og postvæsnet får det sværere og sværere. Klubben har
dog stor betydning for en række
mennesker.
Jeg tror samleriet vil fortsætte,
men om det bliver udi andet
end frimærker er vanskeligt at sige. Derudover hører klubben historisk til i Harlev og der skal
den også blive, men flertallet af
medlemmer kommer fra Galten
– Skovby området.

2029 Her mødes stadig en flok
gamle samlere mindre om bytteriet af frimærker, men mere som
et hyggeligt fællesskab for især
mænd.

”Torvet”
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Grundejerforeningen Harlev Vest
Af Lars Kamstrup, formand

Beskrivelse:
Vores grundejerforening består
af 66 adresser i den vestligste
del af Harlev. Foreningen dækker Guldregnvej, Spiræavej samt
den vestlige side af Lærkesvinget
1 – 5. Vort område er bebygget i
årene fra ca. 1973 til 1979. Vore
veje og kloakinstallationer er privatejede, og medlemmerne er
ansvarlige for drift og vedligeholdelse af både veje og installationer i vejene.
Vort kontingent er 3000 kr., heraf går 1900 kr. til vejfonden, som
omfatter drift og vedligeholdelse
af veje og stier, samt henlæggelser til fremtidige investeringer i
forbindelse med vejene/stierne
og kloaksystemet (brønde).
Udover generalforsamling arrangerer foreningen fastelavn og
tøndeslagning i februar, vedligeholdelsesdag af det grønne område i foråret samt en festlig
sammenkomst i august.
Foreningen er medlem af fællesrådet, men ikke af Harlev Framlev Grundejerforening. Desuden
er foreningen medlem af Parcelhusejernes Landsforening.

pacitet forøgedes, så skulle der
også bygges flere boliger, så
skolen kunne fyldes op. Det
gjorde man bl.a. ved at udstykke
vort område og Aralievej området med boliger. Samtidig begyndte kommunen med at planlægge Rødlundvej-området med
lejeboliger.

Scenarier:
Vi ser et scenario frem til 2029
uden større ændringer i foreningens opgaver og virkemåde.

Styrker:
Vor styrke er medlemmernes homogenitet og ensartethed. Alle
ønsker et kvarter, hvor der er
god plads, ro og sikkerhed for
små og store. Alle ønsker eget
enkeltstående parcelhus, hvor
man kan gå rundt om huset.
Det er også en styrke, at der er
et stort fremmøde til den årlige
generalforsamling. Det giver god
kommunikation mellem medlemmerne og bestyrelsen.
Eventuelle problemer og udfordringer løses på forkant.

Svagheder:
Der er forholdsvist langt til indkøbsmuligheder, så egen befordring er en stor fordel.

Muligheder:
Analyse:
Vort området er etableret indenfor en kort årrække efter kommunesammenlægningen i 1972. I
forhandlingerne om sammenlægningen kom Aarhus Kommune
med det bedste bud til de daværende sogne. Harlev skulle have
både svømmehal og idrætshal og
samtidig skulle skolen udvides
kraftigt. Det var priser for at tilslutte sig Aarhus Kommune. –
Men samtidig med at skolens ka-
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Foreningen fastsætter selv niveauet for vedligeholdelse af
veje- og kloak installationer.

Trusler:
Som forening ser vi ingen trusler. Men på medlemmernes vegne er der da trusler om yderligere miljøkrav på vand og spildevands området. De igangværende forhandlinger om boligskatter
opfattes også som trusler.

Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser pr. 1.1.2018

PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – SÆRNUMMER – Marts 2017

93

Ung i Aarhus
Af Uffe Thorup Petersen, Fritidsleder Harlev Sabro

1. Status – Giv en kort
beskrivelse af jeres
forening, institution
virksomhed lige nu)

kring børnene og de unge.

Klubben Midtpunkt er den lokale fritids- og ungdomsklub på
Næshøjvej 20.
Fritidsklubben er for børn i 5. og
6. klasse og fra d. 1/8 2017 overtager vi også 4. klasserne, der
hidtil har gået i SFO. Klubben
har langt de fleste af skolens elever som medlemmer og der er
lokalt en enorm opbakning til
klubben og dens aktiviteter.

Ungdomsklubben /
Ungemiljøet er for unge
fra 7. klasse til 17 år.
Vi deler hus med en anden type
ungdomsklub, der er oprettet
under Folkeoplysningsloven –
i daglig tale FO-klubben. Vi har
primært et praktisk samarbejde
med FO-klubben, da vores formål, værdier og kulturer er vidt
forskellige.
Vi er en del af Fritids- og Ungdomsskoleområde VEST i Aarhus
Kommune og laver mange projekter og arrangementer sammen
med de andre klubber i vores
område. Nogle gange om året
deltager vi også i aktiviteter og
projekter for alle byens større
børn og unge.
Vi arbejder med de unges sociale og personlige kompetencer
igennem en tryg og stabil hverdag og tilbyder udfordrende og
udviklende aktiviteter, ture og
projekter. Vi har et godt samarbejde med Næshøjskolen og
medlemmernes forældre med det
formål at skabe en helhed om-

2. Analyse – Analyser
jeres situation ud fra
følgende overskrifter:
Styrker (hvad er jeres
stærkeste sider)
Vi er et attraktivt sted for byens
større børn og unge med mange
muligheder for aktiviteter både
ude og inde.
Vi ligger godt placeret tæt på både skolen og idrætsforeningen,
som et stort flertal også er medlem af.
Vi har et godt ry i lokalområdet
og det er en selvfølge for langt
de fleste at skulle gå i klubben.
Vi tilbyder anderledes og udfordrende aktiviteter som fx dykning, sejlads med Rib-båd, ridning, parkour m.m.
Vi er gode til at se det enkelte
barns kompetencer, udfordringer
og udviklingspotentiale.

Svagheder (Hvad er
jeres svage områder)
På grund af Skolereformen har
vi nu mindre tid at være sammen med klubbens medlemmer
end tidligere og det kan være
svært at nå de pædagogiske mål,
da politikerne prioriterer boglig
læring højere end menneskelig
udvikling.

ciale kompetencer, der skal til
for at kunne klare sig i samfundet som demokratiske medborgere. For at kunne lære skal
man trives og have det godt
med sig selv. Vi kan bidrage til,
at færre børn og unge falder
igennem eller ud af uddannelsessystemet ved at være tæt på
dem i en større del af deres
hverdag.

Trusler (Hvilke
forhindringer/trusler
ser I for jer)
Det er politisk bestemt, at alle
klubber skal flytte ind på skolerne i løbet af ca. tre år! FU-området er stærkt, fleksibelt og handlingsorienteret fordi vi er selvstændige og ikke underlagt fx
skolens ledelse. Hvis det er næste skridt i den politiske dagsorden, frygter vi, at fritidspædagogikken helt forsvinder og dermed er der kun et ensidigt bogligt læringsfokus tilbage. Det vil
skabe en stor gruppe af unge,
der vil føle sig som tabere, fordi
de kun bliver bedømt på, hvad
de ikke kan bogligt og ikke
anerkendt for hvad de kan ud
over det faglige.

Muligheder (Hvilke
muligheder ser I for jer)

3. Scenarier – Beskriv
kort 2 – 3 scenarier om
jeres situation i 2029
(kommuneplanen har et
12-årigt perspektiv)

Et øget og gensidigt forpligtende
samarbejde med skolen kan betyde, at vi i fremtiden er med til
at skabe hele mennesker, der
både bliver fagligt dygtige og
besidder de menneskelige og so-

Hvilket scenarie ser I helst realiseret?
Hvad skal der til for at I kan nå
dertil?
• Skolereformen rulles tilbage i
en vis udstrækning. Særligt for
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de elever, der lærer bedst gennem hænder og handling og
som ikke er gearet til at sidde
stille på en skolebænk otte timer
om dagen.
• Samfundet har brug for, at 25
% af en årgang tager en håndværksmæssig uddannelse. Det
skal der mere fokus på og de
praktiske uddannelser skal profileres bedre. De unge skal have
mere viden om de mange muligheder for at vælge uddannelsesretning.
• Den menneskelige og personlige udvikling skal prioriteres lige så højt som det faglige i fremtidens folkeskole. Det vil kræve
et brud på traditionelle faggrænser og en fornyet selvforståelse
blandt lærerne. Man kunne starte
med at putte mere pædagogik
og psykologi ind i uddannelsen
til lærer.
• Praktiske værkstedsfag og bevægelse skal fylde mere i skoleskemaerne og der skal være mulighed for at lave fleksible undervisningsforløb for de elever,
der primært er praktisk begavede. Alle unge har muligheder for
at se sig selv som en succes –
hvis vi som voksne viser og giver dem mulighederne!

Mellem Harlev og Harlevholm
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Harlev Biblioteks Venner
Af Arne Nielsen, formand

Status:

Svage sider:

Harlev Biblioteks Venner (HBV)
blev etableret i 2006 og har med
stor interesse og engagement
været med i den proces, der resulterede i bygning af et nyt bibliotek, som nu rummer et fællesskab mellem Folkebibliotek og
skolebibliotek.
Foreningen har 101 medlemmer.
Lokalerne danner gode rammer
for et særdeles aktivt liv for
børn, unge og øvrige borgere i
Harlev området.
Ud over at være et sted, hvor
Harlevs borgere kan låne bøger
og andet materiale til underholdning og læring, bruges biblioteket til afholdelse af forskellige
kulturelle arrangementer i form
af foredrag, litteraturkredse, debatmøder, kunstudstillinger og
sang og musik.

Det er ikke lykkedes at fastholde
tilstrækkelig bemanding til den
betjent åbningstid.

Analyse
Stærke sider:
Biblioteket er åbent for borgere i
såvel den betjente som den ubetjente tid.
Harlev Biblioteks Venner tager
sig af praktiske ting i forbindelse
med arrangementer.
Harlev Biblioteks Venner er en
god sparringspartner i forhold til
biblioteksforvaltningen centralt
og i forhold til det politiske niveau.
Der er altid en god atmosfære
på biblioteket i såvel den tid
hvor skolens personale bemander biblioteket og i den tid hvor
folkebibliotekets personale er til
stede.

Trusler:
Harlev Bibliotek er som øvrige
lokalbiblioteker i yderområder i
risikozonen når der tales om besparelser på biblioteksområdet.
Hvis den betjente åbningstid indskrænkes yderligere, vil det kunne gå ud over det gode samarbejde, der er mellem bibliotekets
personale og Harlev Biblioteks
Venner.

Muligheder:
Harlev Bibliotek kan yderligere
udvikles til at være Harlevs kulturelle mødested.
Samarbejdet med øvrige foreninger og institutioner klan udvikles
endnu mere.
Et større budget til at afholde arrangementer, der er for bekostelige et bibliotek af vores størrelse ville være ønskeligt – det er
svært at invitere f.eks. forfattere
inden for den nuværende økonomiske ramme.

Det ville være ønskeligt, at Kommuneplan 2017 blev fastsat at
der skulle ske en vis udbygning
i Harlevområdet, således at institutioner og foreninger kunne
fastholde et højt aktivitetsniveau,
og lokalsamfundet fortsat kunne
bestå af en varieret beboersammensætning.
Det vil også for biblioteksområdet betyde, at en fornuftig betjening kan finde sted.

Konklusion:
Harlev Biblioteks Venner håber,
at biblioteket fortsat kan være et
godt sted at komme, og at vi
kan blive betjent professionelt,
forhåbentlig endnu bedre end
nu, når scenarie 2, bliver realiseret.

Scenarier:
Den manglende udbygning i
Harlev vil betyde, at befolkningstallet i bedste fald stagnerer
i Harlev området. Der kan endog frygtes en tilbagegang.
Det vil betyde et svare grundlag
for bibliotekets virksomhed både
i forhold til dets primære funktion og til de kulturelle arrangementer.
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Harlev Jagtforening
Af Thomas Brauer og Arne Nielsen

Status:
Harlev Jagtforening er stiftet den
23. maj 1933, og er i dag en lokalafdeling under Danmarks Jægerforbund – kreds 3.
Foreningen tæller over 300 medlemmer og dyrker alle former for
jagtlige aktiviteter. Vi råder over
en skydebane med fuldt moderne jagtbane og et dejligt klubhus.
Foreningen dyrker en række aktiviteter med relation til det at
være jæger, herunder flugt- og
konkurrenceskydning, jagthundetræning fra hvalp til jagthund
og jagthornsblæsning og sidst
men ikke mindst, har vi adgang
til jagtrevir i Tåstrup mose og
Lillering Skov.
Alle jægere der er medlem af
Danmarks Jægerforbund er velkommen på skydebanen i sæsonen, hvor der er skydning hver
torsdag aften et par timer.
På Harlev Jagtforenings hjemmeside: www.harlev-jagtforening.dk
kan man orientere sig om de
forskellige aktiviteter

Analyse:
Stærke sider
Harlev Jagtforening har en stor
og trofast medlemsskare, som
nyder godt af de tilbud foreningen byder på.
Skydebaneanlægget, som nu er
etableret med støjvægge og moderne faciliteter er en fantastisk
mulighed for at vedligeholde
skydefærdigheder for de der går
på jagt og giver også muligheder
for nye jægere der skal op til
jagtprøven samt for de der efterfølgende skal træne til den ende-
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lige skydeprøve.
Medlemmer, der ønsker at have
veldresserede hunde kan få træning med højt kvalificerede instruktører.
De nærliggende jagtrevirer giver
gode muligheder for at drive jagt
under sikre forhold med kyndige
jagtledere. Ikke mindst unge jægere nyder godt af disse muligheder.
Jagthornsblæserne sørger også
for at der blæses jagtsignaler i
forbindelse med fællesjagterne,
hvilket giver en festlig start og
slutning på disse dage.
Harlev jagtforenings medlemmer
er med til at holde stier og områder farbare i Tåstrup mose og
Lillering skov, så det er attraktivt
både for medlemmer og andre
borgere at færdes i det nu frede
område.

Svage sider
I forbindelse med fredningen af
Tåstrup mose og Lillering skov
må vildtet ikke længere fodres,
det har betydet en mærkbar tilbage gang af især fuglevildt i
området.
Jagtforeningen har kun meget
begrænset skydetid på skydebanen og fredningen af området
har vanskeliggjort mulighederne
for øget skydetid.
Vandstanden i Tåstrup mose er i
vinterperioden så høj at det kan
være meget besværligt at færdes
på de anlagte stier, hvilket også
er til gene for andre borgere end
jagtforeningens medlemmer.
Skydebanens beliggenhed kan
for nogle borgere betyde, at man
trods støjskærme kan høre, når

der er aktivitet på skydebanen.
Miljømyndighederne har dog
fastsat klare restriktioner, som
har til formål at minimere generne. Der har heldigvis ikke været
klager.

Trusler
På grund af fredningsbestemmelserne kan vildtplejen ikke udøves i det omfang, jagtforeningen gerne vil.
Vildtbestandens omfang kan betyde mindre interesse for selve
jagten i Mose og skov.

Muligheder
Fredningen af mose og skov vil
kunne animere lodsejerne til i
højere grad at beplante skov og
moseområdet med træer og buske, der bærer bær og frugter,
samt til at anlægge nogle fodermarker, der i højere grad kan tiltrække og fastholde fugle og dyr
i området til glæde for alle parter.
Det ville være ønskeligt om Aarhus Kommune gav tilladelse til
at anlægge flere skydebaner i
Aarhusområdet, hvilket kunne
øge muligheden for at jægere og
kommende jægere kan vedligeholde skydefærdighederne.

Scenarie frem til 2029
Harlev Jagtforening består af
medlemmer i forskellige aldersgrupper, med interesse for såvel
jagtlige aktiviteter (hundetræning, jagthornsblæsning, vedligehold og udbygning af skydefærdigheder), som for egentlig jagt i
et område bestående af mose og
skov.
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Området har udviklet sig til et
biologisk vidtfavnende område,
med plads til både fugle, dyr, insekter, planter og mennesker,
som et særdeles rekreativt område, hvor såvel borgere i almindelighed og jægere kan færdes i
forståelse for hinandens interesser, og hvor alle parter tager
hensyn til hinanden.
Endvidere er det ønskeligt at
miljømyndigheder viser forståelse for alle parters mulighed for
at benytte disse herlige områder.
Det er vigtigt at myndighederne
sikrer en fornuftig vedligeholdelse og tilskynder lodsejere, og
brugere til at være med til at beskytte de fredede områder uden,
at det går ud over aktivitetsmulighederne.

Ældgammel bro over Tåstrup Å
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Harlev – Framlev lokalhistoriske arkiv
Af Anders Vestergaard

Status:
Ligesom de øvrige lokalarkiver i
Aarhus Kommune hører arkivet i
Harlev under Kultur- og Borgerservice, biblioteksforvaltningen.
Lokalarkivet ligger i lokaler nabo
til Harlev Bibliotek på Næshøjskolen.
Arkivets formål og opgave er at
opbevare lokalt materiale af historisk interesse, såvel offentligt
som privat. Vi opbevarer lokale
kirkebøger fra 1694 til 1892 og
folketællinger fra den første i
1787 til 1890, samt en del ældre
skoleprotokoller og vurderingsbøger.
Desuden findes arkivalier fra forskellige institutioner og virksomheder, for eksempel, om gårdenes og andre ejendommes historie i området, en omfattende
billedsamling fra skoler, ejendomme med mere, scrapbøger
med udklip fra aviser og blade,
herunder mange annoncer fra
nyere tid om hussalg og af lokal
litteratur fra Sognebladet, Paraplyen mm.

nødvendige udgifter, men arkivet fungerer i øvrigt ved frivillig,
ulønnet arbejdskraft.
Så håbet og ønsket er, at der
fortsat kan findes folk, der er villige til at yde en indsats på dette
område ellers kan det give problemer fremover.

Arkivets fremtid:
Arkivets virksomhed er i høj
grad afhængig af, at områdets
beboere viser interesse for arkivet ved at aflevere ejendele, som
man ikke længere selv ønsker at
opbevare, men som kan være af
stor værdi for arkivet og dets
brugere, som jo kommer fra forskellige egne af landet, og som
gerne vil have kendskab til det
område man har bosat sig i.
Lokalarkivet modtager, som andre arkiver i kommunen et mindre beløb til dækning af de mest

20

Ny Skov – sø med svaner
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Lokalsamfundsbeskrivelse:
Natur- og Miljøudvalget, Harlev Fællesråd
Af Tina Møller Dam, udvalgsmedlem, tinamdam@gmail.com

Status:
Naturen i Harlev/Framlev området er meget varieret og består
af åer, søer og englandskaber,
fredede områder og skove (private og offentlige) samt store
landbrugsarealer.
Det unikke, kulturhistoriske landskab, der kan opleves, strækker
sig rundt om Harlev/Framlev og
giver rig mulighed for at se og
opleve storslåede naturscenarier,
der vidner om fortids levn og
minder samt nutidens ønske om
naturbeskyttelse, om at opleve
naturen på nært hold og om at
dyrke afgrøder på jorden.
Ved Tåstrup Sø er der et rigt
fugle- og dyreliv med et fugletårn etableret i 2013, hvor man
kan observere bl.a. nattergale.
Der er jagt- og fiskerimuligheder
samt skydeforening.
Lillering Skov benyttes af mange
motionister dagligt.
En naturbeskyttelseshandleplan
(Natura 2000-område) er i gang
på et areal på 135 ha strækkende sig over Lillering Skov og Tåstrup Mose i den nordlige del og
Tåstrup Sø og Stjær Stenskov i
den sydlige del.
Aarhus å slynger sig smukt igennem Ådalen, og der er en rigdom af gamle vandmøller.
Sporet ved Harlevholm, gamle
kirkestier og motionistruter langs
vejene gennem landsbyerne Lillering, Hørslev, Labing, Framlev,
Gl. Harlev og Tåstrup benyttes
flittigt.

Ved den vestligste ende af Årslev
Engsø føres man via vandreruten
(E1) Aarhus – Silkeborg under
motorvejen og hen mod Åbo
Skov, som er en stor skov på 80
hektar, indviet i 2014. Skoven
byder på mange rekreative muligheder, bl.a. shelterplads med
middelaldertema, og samtidig
passes der på vores grundvand.
På rutens højeste punkt er der
udsigt til fire kirker.
Tara Mølleå slynger sig igennem
et istidslandskab med mulighed
for at se den sjældne isfugl eller
en golfspiller på Aarhus Aadals
golfbane.

Analyse:
Styrker:
Området er til stor glæde for
mange borgere og er naturskønt
beliggende i et historisk kulturog istidslandskab. Det er centralt
placeret i forhold til vejnettet,
tæt på Aarhus og dog alligevel
fredeligt og idyllisk at udforske.
Borgerne både lokalt og fra
oplandet værdsætter at færdes i
området via diverse stier og spor
med mulighed for at benytte
ovennævnte rekreative naturområder til alsidige formål.
Stort lokalt engagement med årligt cykelløb, løbeklub og stor
interesse for at højne natur og
miljøhensyn i området.

Svagheder:
Der mangler sammenhængende
stisystemer, som vil kunne koble
de eksisterende stier og spor
sammen.
Adgangen til Åbo Skov fra Harlev og omegn er ikke trafiksik-

ker som svag trafikant. Dermed
bliver skoven mindre benyttet af
de lokale, hvis ikke man skal
ankomme dertil i bil. Trafikafledningen fra motorvejen til Stillingvej gør, at det er blevet endnu
vanskeligere og farligere at krydse Stillingvej med ekstra støj til
gene.
Vandreruten Aarhus-Silkeborg
forløber på Harlev Møllevej/Tarskovvej, som er en meget befærdet vej med hurtigt kørende trafik.
I Hørslev er det samme problematik, som også her vanskeliggør, at man kan færdes frit i naturen.
Lillering Skov er lidt overbelastet, idet trykket på stierne er
stort.

Muligheder:
Større udnyttelse af de skønne
naturområder i distriktet ved
hjælp af udbygning af de eksisterende naturstier til fælles gavn
for både lokale, skole, foreninger og øvrige.
At tage de lokale ildsjæles lokalkendskab med på råd ved fremtidige beslutninger ang. natur og
miljøplaner.
At tage Harlev Fællesråds udvalg
med på råd ved beslutninger for
området.
At sikre optimal bevarelse og
udnyttelse af området ved at
lægge planer på tværs af udvalgene indenfor Aarhus Kommune.

Forhindringer/trusler:
•Forurening af grundvandet og
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vandløb
•Placering af kæmpevindmøller
i området
•Placering af højspændingsledninger
•Skæmmende byggeri
•Mislighold af naturpleje
•Mangelfuld borgerinddragelse/borgerhøring
•Øget trafik på vejene generelt
+ på Stillingvej
•Forværring af trafiksikkerhed

bliver en gevinst for både dyr og
mennesker.

Scenarier i 2029:
Negativ:
•Ingen løsning på trafikbelastningen på Stillingvej
•Flere trafikulykker med dødsfald
•Dårligere natur og miljø status
i distriktet generelt
•Færre, der benytter sig af naturen.
•Uheldige løsninger med fatale
konsekvenser for naturen og
miljøet i området

Positiv:
•Sammenhængende stisystemer
•Trafiksikker passage over Stillingvej
•Bedrede muligheder for at færdes sikkert på vejene på vandreruten og langs de øvrige veje
•God balance mellem hensyn til
og udnyttelse af naturen
•Lillering Skov fungerer styrket
og med øget mulighed for aktivt
friluftsliv.
•Optimal miljø- og grundvandskvalitet
•Åbo Skov bliver et yndet udflugtsmål for både lokale og øvrige borgere i kommunen.
•Natura 2000 planen lykkes og

22

Ny skov med shelters
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Lokalsamfundsbeskrivelse:
Rødlundparken
Aase Asmus Christensen, Afdelingsformand, aase-harlev@stofanet.dk. Tlf.: 86 94 11 80 / 51 24 45 50

Status:
Rødlundparken er opført af Brabrand Boligforening, beliggende
på Rødlundvej og Næshøjvej og
har været en del af lokalsamfundet siden december 1989. Afdelingen er i årenes løb blevet udvidet med flere etaper, så vi er
gået fra 119 boliger til i dag 233
boliger. Afdelingen har 24 ungdomsboliger, 10 boliger til ældre/handicappede, 25 boliger til
mennesker, der er fyldt 55 år og
174 familieboliger fra 1 til 4 rum.

Analyse:
Styrker

Aarhus. Til gengæld er Harlev
meget attraktiv for mennesker,
som i forvejen har tilknytning til
området i form af opvækst, skole, familie og/eller arbejde.
Rødlundparken lider i denne
sammenhæng under, at Aarhus
Kommune ikke har forståelse for
det særlige behov, der er for en
boligtildeling, der tilgodeser
mennesker, der har disse tilknytninger til lokalområdet og dermed vil være med til at styrke
området for alle.

Muligheder

Rødlundparkens tilstedeværelse
har i alle årene givet mange
mennesker mulighed for at ændre boligform i livets løb og alligevel forblive i det lokalområde,
de er knyttet til, ofte gennem
mange år. Dette gælder såvel for
unge, der gerne vil flytte ”lidt
hjemmefra”, familier, hvor forældrene må gå fra hinanden, som
for ældre, der får behov for at
blive aflastet for de mange praktiske opgaver, der er ved at have
eget hus eller ejendom på landet.
Rødlundparken har i alle årene
formået at have en særdeles
sund økonomi, så området og
boligernes standard fortsat er
tidssvarende og tiltrækkende for
mange mennesker.

Svagheder
Harlev er beliggende 15 km fra
centrum af Aarhus og er dermed
for mange mennesker beliggende alt for langt væk fra storbyen

Rødlundparken tror på, at vi også fremover har mulighed for at
give et bidrag til den mangfoldighed, der karakteriserer et velfungerende lokalsamfund; dette
primært ved at være åben overfor de udviklinger, vi har håb og
forventning om vil komme til at
præge Harlev i de kommende
år.

beboersammensætning – uden
udlejningsproblemer.

Scenarier 2029
1. at vi fortsat vil være en attraktiv boligform for unge og ældre – ved hjælp af god økonomi, professionel drift og
fred & ro.
2. at vi udvikler os til at være en
social belastning for Harlev –
hvis ikke Aarhus Kommune
vil se på de særlige forhold
der er for et ’udkantsområde.
3. at vi vil være nabo til flere gode almene boliger i lokalområdet – hvis Brabrand Boligforening får kvote til at bygge
som ønsket af lokalområdet.
Punkt 1 og 3 kan jo fint gå
hånd-i-hånd, så det er naturligvis
hvad vi ønsker realiseret!

Rødlundparkens muligheder er
desuden begrundet i, at afdelingen i alle årene har bestræbt sig
på ikke at lukke sig om sig selv,
men tværtimod at være medspiller i de aktiviteter og udviklinger, der sker i området.

Forhindringer/Trusler
En trussel for Rødlundparken er
den manglende forståelse fra
Aarhus Kommunes side for de
behov, afdelingen har for en
særlig boligtildeling; en forsøgsordning, der i årene 2001 – 2014
medførte, at afdelingen i alle
årene havde en særdeles stabil
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Lokalsamfundsbeskrivelse:
Børne- og Unge udvalget, Harlev Fællesråd
Af Jacob Langvad Nielsen, formand

Generelt:
Harlev er beriget af skønne og
aktive børn og unge mennesker,
der bringer liv, aktivitet og glæde til byen. Byen har et yderst
velfungerende foreningsliv, der
er kendetegnet ved et særdeles
stort antal frivillige voksne, der
gør en fortrinlig indsats for at
sikre, at der er et bredt udvalg af
aktivitets- og fritidsmuligheder
for børn og unge i byen.
Harlev har i en periode været
udfordret på ungeområdet, hvor
forskellige grupperinger af unge
har skabt utryghed blandt særligt
andre børn og unge, og til dels
også hos byens øvrige generationer, med uhensigtsmæssig adfærd i form af bl.a. hærværk,
hashmisbrug, knallert- og bil
ræs, unge der samles i større
flokke uden heynstagen til naboer og andre brugere af områder
mv. En del af årsagen til disse
problemer, skal findes i socioøkonomiske forhold, da Harlev i
større omfang end tidligere huser udfordrede børn og unge, jf.
nærmere herom nedenfor.
I de seneste par år har der været
et tæt samarbejde mellem borgerne, foreningerne, skolen, daginstitutionerne, FU og FO mv.,
og der er blevet arbejdet i hærdigt for at komme problemerne
til livs. I 2016 etableredes således en Natteravn-forening i Harlev, som på trods af byens størrelse, nu har 49 registrerede aktive medlemmer. I sommeren
2016 arbejdede Natteravnene tæt
sammen med Sommerbussen,

24

som er et andet initiativ på børne- og ungeområdet. Seneste
skud på denne stamme er etableringen af et Ungeråd i samarbejde mellem FU, FO, Fællesrådet og Natteravnene, som skal
sikre at de unge har en ”stemme” i byen, men som også gerne skulle have en positiv effekt
på de unges adfærd generelt.

omegn, hvilket kan være udfordrende for en sund og progressiv udvikling for området.

Det vurderes, at Harlev på sigt
vil vedblive med at være udfordret på ungeområdet, hvis ikke
kommunen snarest begynder at
interessere sig for-, og investere i
byens udvikling. Her tænkes
særligt på den nuværende manglende tiltrækningskraft af ressourcestærke forældre grundet
udbredt mangle på bygge- og
udstykningsgrunde, beskæring af
offentlig transport, og manglende letbane/togforbindelse indenfor en rimelig overskuelig fremtid.

Scenarie 2: Hvis udviklingen går
i en mere negativ retning, vil det
få meget store og negative konsekvenser for området. Harlev vil
blive et ”udkantsområde” til Aarhus, med alt hvad det indebærer.

Den manglende byudvikling gør
området mindre attraktivt at bosætte sig i, selvom beliggenheden i forhold til vej-netværket er
nærmest optimal, sammenholdt
med at nabobyerne Skovby og
Galten i Skanderborg kommune
udvikler sig konstant med nyudstykninger, byggegrunde mv.,
hvorfor ressourcestærke familier,
der påtænker at bosætte sig i
området, vælger Harlev fra til
fordel for netop disse byer.
Denne udvikling vil uundgåeligt
få en negativ indflydelse på den
socioøkonomiske sammensætning af befolkningen i Harlev og

Scenarier:
Scenarie 1: Den nuværende udvikling vil på sigt få en negativ
konsekvens på børne- og ungeområdet grundet ovenstående argumenter.

Scenarie 3: At der sker en positiv
byudvikling, hvilket kræver
kommunens engageren i byen –
byudvikling på den anden side
af Stillingvej mod Skibby, herunder ikke mindst med væsentligt
flere byggegrunde og bedre offentlige transportmuligheder,
gerne flere butikker, mere erhverv, evt. gymnasium, sikre
skoleveje/øget trafiksikkerhed
omkring Stillingvej, f.eks. med
rundkørsler på Stillingvej, plus
sikker overgang i form af f.eks.
tunnel under Stillingvej, vil få en
yderst positiv indflydelse på børne- og ungeområdet. Det vil sikre en positiv udvikling på både
dagtilbud- og skoleområdet, som
vil få flere børn, hvilket er tiltrængt, og det vil have en både
forbyggende og sundhedsfremmende effekt på hele området.
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Tranbjerg
Pr. 01.01.2018

Udarbejdet af fællesrådet i 2017
som bilag til Aarhus Byråds Kommuneplan 2017
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Trannbjerg den 1-3-2017
1

Forslag ttil vision for
f lokalssamfundeet Tranbjeerg 2050
Teknik og m
miljø, Komm
muneplanafdeelingen, Rådhhuset.

Processen frem til foorslaget.
Tranbjerg fæ
fællesråd, harr siden opstarrten af plansstrategi-proceessen afholdtt en række boorgermøder, hvor idéer
og holdningger blandt boorgerne til by
yudviklingen her i Tranbjerg, er bleveet noteret nedd og bearbejd
det.
Temaerne fo
for møderækkken, har værret visioner ffor byudvikliing i Tranbjeerg frem til 22050. De borg
gere der har
deltaget i m
møderækken, har alle bidrraget til nærvværende oplæ
æg til politikeerne i Aarhuus byråd. Tran
nbjerg
Fællesråd opfordrer byrrådet, til at in
ndarbejde vissionen for lok
kalsamfundeet Tranbjerg i det byplansarbejde der
pågår.

Hvad kend
detegner Tranbjerg
T
som lokalsaamfund.
Tranbjerg er en lav forsttad med man
nge villaer, ræ
ækkehuse og
g tæt-lav boliigforeningsbbyggeri, som har
byudviklet ssig ved at indddrage mere og mere lanndbrugsjord , og dermed vokset
v
betraggteligt arealm
mæssigt. Derr
er et udvikleet stisystem, der betyder at de fleste kkan komme frem
f
enten på gåben ellerr på cykel in
nternt i
Tranbjerg.
gheder mv
I takt med dden arealmæsssige byudvikling, er funnktioner som skole, idrætssfaciliteter, iindkøbsmulig
blevet spreddt ud over heele Tranbjerg
g, og de mennnesker der bo
osætter sig i yderzonen få
får længere og længere
til disse faciiliteter hvis vi
v fortsætter denne udvikkling. Der kommer til stad
dighed forslaag ind til kom
mmunen om
at inddrage landbrugsjorrd i periferieen af Tranbjeerg. lokalplan
nforslag som hver for sigg kan være faantastiske
boliger for dden enkelte familie
f
og hv
vor efterspørrgslen er til stede, men so
om ikke tagerr højde for den
d
eksisterendee infrastruktuur og ønsket om at have nnogenlunde tæt
t til indkøb
bsmulighedeer for den enk
kelte
familie, og ttæthed til insstitutioner og
g skole.
Der er rigtigg mange borggere, som haar boet det m
meste af deress liv i Tranbjerg – med ett kort afstik til
t storbyen
under uddannnelsen. Nårr de selv stifter familie, viil mange gerrne tilbage till Tranbjerg oog gerne i et parcelhus
med en have. Mange af de ældre bolligejere, vil eegentlig gern
ne have et miindre hus og knap så storr en have at
passe – menn mulighederrne for at bliv
ve her i Trannbjerg og finde ren mindrre bolig måskke lejlighed med en
fælles have er begrænseet.
g mere udvanndet, efterhåånden som by
yen spredes uud over størrre og større
Centrum aff Tranbjerg bliver mere og
områder.

1
1
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Den overoordnede traafikstruktur med Letb
banen i Tra
anbjerg
Det oprindeelige centrum
m i Tranbjerg
g var stationeen. Med åren
ne har dette centrum fået m
mindre og mindre
m
betydning, oog man kan ikke
i
længeree kalde statioonen for centtrum af Tranb
bjerg.
Stationen ogg det omkrinngliggende om
mråde, er meeget slidt, og
g trænger til en
e opfriskninng.
Bebyggelseesprocenten er
e meget lav, så der kunnne laves byforrtætning med
d nye boligerr der ville få en attraktiv
beliggenhedd ved den nyy letbane. Om
mbygning af pperronfacilitteterne og etablering af sstore containere mm. Harr
ikke ligefrem
m forskønneet området. kommer til att pågå allered
de i år. Den manglende
m
planlægningg/kommunikkation mellem
m byplanlægggerne og letb
banens organ
nisation, er pååfaldende fo
or borgerne,
og de løsninnger der er ptt er fremkom
mmet, er milddt sagt uskøn
nne.
Det haster derfor med at
a få lukket op
o for en diallog om mulig
ghederne, for at skabe enn samlet løsn
ning, så de
mlægninger af
a stationen ik
kke umuligggør fremtidigee løsninger med
m boliger ttæt på banen
n.
trafikale om
Den nuværeende trafikplan for Letbanen har en bbegrænsning med 4 afgan
nge i timen. N
Når udbygnin
ngen af
letbanen meed fremtidigee spor skal pllanlægges, eer vores visio
on at der bliver plads til en linieføring
g der går
igennem Trranbjerg på den
d ene eller anden side aaf den grønnee kile øst vest i Tranbjerg
rg. Forbindelsen til
Hasselager og ind mod byen
b
vil givee god meningg for mange af borgerne i Tranbjerg, og åbne op for
f centrale
ngscenter ogg Tranbjerg butikscenter,
b
stoppestedeer ved det nyee undervisnin
samt give dee borgere der nu bor
isoleret for offentlige traansportmidleer i den vestl ige del af Trranbjerg en mulighed
m
for at benytte offfentlig
fremtiden. Saamtidig kan frekvensen
f
aaf afgange forrøges.
Tranport i fr

2
2
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Tranbjergg Centrum
Bygningernne på Kirketoorvet er opførrt i perioden fra 1970 til 1973, i en meget
m
éns bygggestil.
Centerbebyggelsen, der er fra 1973, har fået et m
meget dårligt ry i dagspressen som væ
ærende en lok
kal ”øjebæ”
og udnævntt som værendde et af de grrimmeste inddkøbscentre i Aarhus.

Tranbjergskkolen er delt i 2 dele med
d en afdeling på Kirketorv
vet og en afd
deling på Grøønløkke. Dellingen
betyder en rrække praktiske udfordrin
nger for bådee børn og læ
ærerne.
Nøglen til aat realisere deette, er salg af
a både skoleen, parkering
gspladsen og de bygningeer der er ejet af
kommunen og de privatte rundt om Kirketorvet,
K
oog udvikle en samlet plan
n for center oog beboelse på stedet.
Indtægten fr
fra salget af skolen
s
og kom
mmunens øvvrige arealer,, skal danne det
d finansiellle grundlag for
f
etablering aaf det nye udddannelses- og idrætscentr
trum. Når bygningerne err væk, kan ett nyt indkøbsscenter med
integrerede boliger realiiseres.
Kirketorvet er centrum af
a byen, og med
m de gode stisystemer er der mulig
ghed for at koomme nemt og
o sikkert
frem for de fleste på entten cykel elleer gå-ben. Dee nye områdeer til bybeby
yggelse og foortætning, lig
gger alle
indenfor en afstand af 1000 meter frra Kirketorveet. De dagligvarebutikkerr der er i cent
nteret, skal fly
yttes hen til
det nye modderne indkøbbscenter i flerre etager. Deer skal etableeres specialbu
utikker der eer til for de
børnefamiliierne der borr i Tranbjerg. Servicefunkktioner som lægehus,
l
fysioterapi, dagginstitutionerr skal tænkess
ind i centereet. For at sikkre liv hele dø
øgnet på steddet, kan indk
købscenteret kombineres
k
m
med beboelsse øverst på
centeret. M
Med nærbanenn der får stop
ppested ved bbycentrum bliver
b
det et super
s
attraktiivt bosted.
Visionen:
Centrum sydeer af liv. Cen
nteret indehoolder dagligvvarebutikker, specialbutikkker, serviceffunktioner,
Tranbjerg C
og oplevelseesmulighedeer bygget sam
mmen med booliger. Den nemme
n
tilgan
ng til letbaneen, og den sto
ore
parkeringskkælder, betydder at centereet har et kæm
mpe opland. De mange tu
usinde menneesker der hveer dag
benytter cenntrets faciliteeter har skab
bt mange loka
kale arbejdspladser, og med
m de mangee attraktive boliger
b
ovenpå centteret, er Trannbjerg Centrrum et sted m
man lever.
3
3
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I den dialog mellem interessenterne, der er nøglen til transformationen fra det nuværende indkøbscenter til
det fremtidige ”Tranbjerg Centrum” kan lade sig gøre, er det uhyre vigtig at kommunen sætter sig ved
bordenden og styrer processen fremadrettet. Der er utrolig meget velvilje blandt interessenterne omkring det
nuværende Kirketorv, til at bidrage aktivt i processen, men ejere og lejere har understreget , at der skal tages
hensyn til deres investeringer og logistikken omkring transformationen nøje tilrettelægges så butikkerne ikke
dør i byggerod. Kirkens beliggenhed som en del af centrum af Tranbjerg, er ligeledes vigtig at medtage i
overvejelserne. Tranbjerg Fællesråd vil gerne være med til at blande kortene rigtigt.

Tranbjerg uddannelsescenter
Grønløkkeskolen ombygges til én ”Tranbjerg Skole”, med plads til alle elever helt fra vuggestuen og op til
10 klasse og ungdomsskole, så idéerne fra ny nordisk skole kan folde sig rigtigt ud. Skolen kan bygges i 3
etager og der kan etableres flere idrætsfaciliteter f. eks. en hal nr.2 og en svømmehal, der er et stort behov for
disse idrætsfaciliteter allerede nu på stedet. AIA Tranbjergs nuværende spredning af faciliteter over hele
Tranbjerg, kan samles her, og grundlaget for driften af en ny multihal og en ordentlig svømmehal kan blive
mulig. Hele ungdommen kan bruge stedet som samlingssted.
Lige ved siden af skolen, er der mulighed for at etablere endnu en uddannelsesinstitution.
Der kunne f.eks. blive plads til en ungdomsuddannelse, med mulighed for også at etablere ungdomsboliger
og kollegieværelser på stedet. Igen med mulighed for at bygge op i 3 etager på stedet.
Visionen:
Tranbjerg Uddannelsescenter, huser de godt 1.000 folkeskoleelever i Tranbjergskolen, der er bygget
sammen med AIA-Tranbjergs sportsfaciliteter. De nye sportslinjer i de ældste klasser er populære og
tiltrækker elever fra hele Århus. Det er supernemt at komme til skolen med letbanen der holder lige udenfor
skolen. 300 af eleverne fra ungdomsuddannelsen, der er nabo til Tranbjergskolen, benytter sig af de
superlækre kollegieboliger der er bygget sammen med skolen. Ungdomslivet i byen stortrives.
Den dialog der skal til, for at bringe visionen videre til navnlig forældregruppen i de 2 afdelinger af
Tranbjergskolen, vil Tranbjerg fællesråd gerne medvirke til. Rammerne om skolen og uddannelsescentret
skal fastlægges sammen med AIA så idrætsfaciliteterne tænkes ind i løsningen, og ombygningen
tilrettelægges så skånsomt for både uddannelsesinstitutionen som idrætslivet der skal fungere i byggerodet.
Også her, er det vigtigt at Kommunen sidder for bordenden når projektet skal føres ud i livet.

Hvor og hvordan bliver vi flere i Tranbjerg.
Trafikken på landevejen, er en daglig støjplage for dem der bor langs med landevejen helt fra Gl. Tranbjerg
til de nye boligområder langs landevejen i den sydlige del af Tranbjerg. Hvis man åbner op for muligheden
for at udvikle en ”levende støjmur” i form af sammenhængene huse eller lejligheder med facader mod
landevejen der er støjabsorberende i Gl. Tranbjerg, vil resultatet blive både byfortætning med nærhed til
letbanen, og en lyddæmpning der vil kunne mærkes af alle de resterende beboere i Gl. Tranbjerg. Da
landevejen ligger 6 meter over terræn hvor den er højest, vil det give god mening at lade bebyggelsen stige
til 3 etager hvor det er højest. Kendetegnet ved Tranbjerg som bysamfund, skal forsat være et relativt lavt
bysamfund hvor privatlivets fred for indkig er dybt forankret i dem der bor har.
De 3 etager, har været et gennemgående tema i de snakke der har været på borgermøderne vi har afholdt.
De samme støjproblemer der generer i gl. Tranbjerg, giver også daglige støjplager både Kirkevænget og
Jegstrupvænget. I princippet kunne en kæderække af huse i 2 etager med støjabsorberende facader fortsætte
her også, men ved at grave landevejen ned og sætte et låg over, elimineres støjen fra landevejen helt, og der
4
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gives plads til byfortætning med parcelhus huse på arealet mellem de 2 vænger. Samtidig bindes byen på ny
sammen, med denne ”faunapassage for mennesker”.
Udfyldning af de huller der er i Tranbjerg, bør ske med skelen til let tilgængelighed til offentlig transport og
samtidig hvor man kan tillade sig at bygge tæt uden at det vil genere eksisterende bebyggelser.
Hele Tranbjerg Centrum, er oplagt at tænke byfortætning ind i ikke mindst fordi lejlighederne kan være med
til at finansiere et så stort byggeri, og de vil være super attraktive boliger både for unge som for ældre
mennesker, og sikre at der er liv i en sådan stor bebyggelse hele døgnet rundt.
Området der ligger som bar mark mellem Kirkevænget og Trankærgaardsvej er et område der med den
kommende trafikplan ligger både meget frit og meget centralt, og et område hvor mindre boliger med fælles
faciliteter kunne blive super attraktive.
Når letbanesporet langs den grønne kile bliver etableret, ville byudvikling i den vestlige del af Tranbjerg
også blive attraktiv.
Visionen:
Tranbjerg er en sammenhængende by med en god gennemtænkt og fungerende infrastruktur hvor det er let at
komme rundt for gående og cyklende trafikkanter, og hvor den offentlige transport i form af letbanen og
buslinjer er tæt på langt de fleste boliger. Området er kendetegnet ved et stort antal parcelhuse med
børnefamilier, og en række ungdomsboliger og ældreboliger der muliggør at man kan flytte rundt i
Tranbjerg gennem et helt liv alt efter hvor man er i livet.
Rammerne for hvor og volumen af boligerne der skal bygges i de huller der er tilbage i Tranbjerg, bør
fastsættes af kommunen. Sammensætningen af privat og alment byggeri bør italesættes i stil med den
italesætning der er sket ved rammerne for ø-kvarteret. Derefter skal der åbnes op for private bygherrer, som
kan udføre attraktive bomiljøer.
På vegne af Tranbjerg Fællesråd
Formand, Jørgen Halle
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^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚ
ĞŶϭ͘ŵĂƌƚƐϮϬϭϳ





dŝůůčŐƚŝůŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶϮϬϭϳͲǀĞĚƌ͘ƌĂŵŵĞŽŵƌĊĚĞϯϵ
>ƆŐƚĞŶ͕^ŬƆĚƐƚƌƵƉ͕^ĞŐĂůƚ͕sŽƌƌĞ͕^ƚƵĚƐƚƌƵƉŽŐ ƐƚƌƵƉ




hĚĂƌďĞũĚĞƚĚĞŶϭ͘ŵĂƌƚƐϮϬϭϳĂĨ^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚ
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^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚ
ĞŶϭ͘ŵĂƌƚƐϮϬϭϳ



ĞƐŬƌŝǀĞůƐĞĂĨŽŵƌĊĚĞƚ
^ƚĂƚŝŽŶƐďǇĞƌŶĞ>ƆŐƚĞŶŽŐ^ŬƆĚƐƚƌƵƉ͕ůĂŶĚƐďǇĞƌŶĞ^ĞŐĂůƚ͕sŽƌƌĞŽŐ ƐƚƌƵƉƵĚŐƆƌƐĂŵŵĞŶŵĞĚ^ƚƵĚƐƚƌƵƉ
ϴϱϰϭͲŽŵƌĊĚĞƚŝĂƌŚƵƐ<ŽŵŵƵŶĞƵŶĚĞƌZĞŐŝŽŶDŝĚƚũǇůůĂŶĚ͘^ŬƆĚƐƚƌƵƉ<ŝƌŬĞĞƌĞŶĂĨĂŶŵĂƌŬƐčůĚƐƚĞ͕ŽŐ
^ĞŐĂůƚDƆůůĞĞƌůĂŶĚĞƚƐĞŶĞƐƚĞƐĞŬƐǀŝŶŐĞĚĞŵƆůůĞ͕ŽŐsŽƌƌĞĞŶĂĨĚĞŚƆũĞƐƚďĞůŝŐŐĞŶĚĞůĂŶĚƐďǇĞƌŝĂŶŵĂƌŬ͘
ĞŶĂƚƚƌĂŬƚŝǀĞƉůĂĐĞƌŝŶŐƚčƚƉĊƐŬŽǀ͕ƐƚƌĂŶĚŝĞƚŵĞŐĞƚĂĨǀĞŬƐůĞŶĚĞůĂŶĚƐŬĂďŵĞĚƵĚƐŝŐƚƚŝůDŽůƐŽŐĂƌŚƵƐ
ƵŐƚĞŶŵĞĚǀŝƌŬĞƌƐĂŵŵĞŶŵĞĚŵŽƚŽƌǀĞũŽŐũĞƌŶďĂŶĞŶƚŝůĂƚŐƆƌĞŽŵƌĊĚĞƚƉŽƉƵůčƌƚŽŐĚĞƚŚĂƌŽƉůĞǀĞƚĞŶ
ƐƚŽƌǀčŬƐƚĚĞƐĞŶĞƐƚĞĊƌƐŽŵƐǇŶĞƐĂƚĨŽƌƚƐčƚƚĞ͘ĞƚŐŝǀĞƌĞŶƵĚĨŽƌĚƌŝŶŐŝĨŽƌŚŽůĚƚŝůƚŝůƉĂƐŶŝŶŐĂĨ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͘&ŽƌĨĊĊƌƚŝůďĂŐĞďůĞǀĚĞƌďǇŐŐĞƚĞƚƐƚƆƌƌĞŝĚƌčƚƐĂŶůčŐŵĞĚďĊĚĞŶǇŚĂů͕ŵƵůƚŝƐĂůŽŐĨůĞƌĞ
ĨŽĚďŽůĚďĂŶĞƌ͕ŝĚĞƚĚĂŐůŝŐĞŬĂůĚĞƚDŝĚƚƉƵŶŬƚĞƚ͘^ŬƆĚƐƚƌƵƉ^ŬŽůĞĞƌĞŶĂĨůĂŶĚĞƚƐƐƚƆƌƐƚĞŽŐŶĞƚŽƉǀĞĚĂƚ
ďůŝǀĞƵĚǀŝĚĞƚ͘ĞƌƵĚŽǀĞƌďǇŐŐĞƐĚĞƌŶǇŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĨŽƌĚĞŚĞůƚƐŵĊďƆƌŶ͕ŵĞŶĚĞƌĞƌĚĞƐǀčƌƌĞŝŬŬĞ
ƉĂƐŶŝŶŐƐŵƵůŝŐŚĞĚĞƌƚŝůĂůůĞůŽŬĂůƚ͘^ĂŵůĞƚƐĞƚĞƌĚĞƌƐŬĞƚŵĂŶŐĞŐŽĚĞƚŝůƚĂŐĨŽƌĞƚŽŵƌĊĚĞ͕ƐŽŵĂůůĞƌĞĚĞĞƌ
ŽŐĨŽƌƐĂƚǀŽŬƐĞƌŵĞŐĞƚ͘
/ŶĚďǇŐŐĞƌƚĂůůĞƚŚĂƌĚĞƐĞŶĞƐƚĞĊƌǀčƌĞƚƐƚƆƚƐƚŝŐĞŶĚĞŵĞĚĞŶǀčŬƐƚĚĞƐŝĚƐƚĞϭϬĊƌƉĊŽǀĞƌϯϬй͘sĞĚ
ƵĚŐĂŶŐĞŶĂĨϮϬϭϲƚŝůŝĂůƚϵ͘ϭϲϭƉĞƌƐŽŶĞƌ͕ĨŽƌĚĞůƚƉĊĂůůĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞƌ͘ĞƚĂŶƚĂůĨŽƌǀĞŶƚĞƐĨŽƌƚƐĂƚ͕ĂƚƐƚŝŐĞ
ǇĚĞƌůŝŐĞƌĞŝĚĞŬŽŵŵĞŶĚĞĊƌ͘

^ŬŝƚƐĞŵĞĚĂŶƚĂůďŽƌŐĞƌĞŝ^ŬƆĚƐƚƌƵƉƐŽŐŶŽƉŐũŽƌƚƉƌ͘ϰ͘ŬǀĂƌƚĂůϮϬϬϳͲϮϬϭϲ


<ŝůĚĞĂŶŵĂƌŬƐ^ƚĂƚŝƐƚŝŬ
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^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚ
ĞŶϭ͘ŵĂƌƚƐϮϬϭϳ



sŝƐŝŽŶĨŽƌŽŵƌĊĚĞƚ
KŵƌĊĚĞƚϴϱϰϭĨŽƌǀĞŶƚĞƐĂƚŽƉůĞǀĞĨŽƌƚƐĂƚǀčŬƐƚŝŝŶĚďǇŐŐĞƌƚĂů͘^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚƆŶƐŬĞƌ͕Ăƚ
ƵĚďǇŐŶŝŶŐĞŶĂĨŽŵƌĊĚĞƚĚĞŬŽŵŵĞŶĚĞĊƌƐŬĞƌŝďƌĞĚĚĞŶŵŽĚƆƐƚŝƐƚĞĚĞƚĨŽƌŝůčŶŐĚĞŶŵŽĚŶŽƌĚ͘^ĊďǇĞŶ
ďůŝǀĞƌŵĞƌĞƐĂŵŵĞŶŚčŶŐĞŶĞŽŐŝŬŬĞƐƚƌčŬŬĞƌƐŝŐǇĚĞƌůŝŐĞƌĞŵŽĚŶŽƌĚĨŽƌďŝ<ŝƌŬĞŚŽůƚǀĞũ͕ŚǀŽƌĚĞƌĞƌ
ƵĚůĂŐƚƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀĂƌĞĂůĞƌŚĞůƚŽǀĞƌƚŝů^ŬƌĂůĚ^ŬŽǀŵŽĚ,ŽƌŶƐůĞƚ͘
ĞƚĞƌĚĞƌĨŽƌƆŶƐŬǀčƌĚŝŐƚ͕ĂƚĂƌŚƵƐ<ŽŵŵƵŶĞƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞĨƚĞƌĚĞŶŶĞǀŝƐŝŽŶĨŽƌďǇŐŐĞŵŽĚŶŝŶŐŝĚĞ
ŬŽŵŵĞŶĚĞĊƌ͘&čůůĞƐƌĊĚĞƚƆŶƐŬĞƌ͕ĂƚĚĞĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞƵĚƐŝŐƚƐŬŝůĞƌƚŝůůĂŶĚŽŐďƵŐƚƐĊǀŝĚƚŵƵůŝŐƚďĞǀĂƌĞƐ͘
ĞƚĞƌ&čůůĞƐƌĊĚĞƚƐƆŶƐŬĞ͕ĂƚŽŵƌĊĚĞƚϴϱϰϭƐŬĂůǀčƌĞĂƚƚƌĂŬƚŝǀƚĨŽƌĂůůĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞƌŽŐĂůůĞ
ƐĂŵůŝǀƐĨŽƌŵĞƌ͘ĞƌĨŽƌĞƌĚĞƚǀŝŐƚŝŐƚŵĞĚǀĂƌŝĞƌĞĚĞďŽůŝŐĨŽƌŵĞƌ͕ĂůƚƐĊŝŬŬĞŬƵŶƐŽŵŝĚĂŐĨŽƌƚƌŝŶƐǀŝƐ
ƉĂƌĐĞůŚƵƐĞŽŐƚčƚůĂǀďĞďǇŐŐĞůƐĞ͕ŵĞŶŽŐƐĊϭͲƉůĂŶƐƌčŬŬĞŚƵƐĞ͕ĞƚĂŐĞďŽůŝŐĞƌ͕ƵŶŐĚŽŵƐďŽůŝŐĞƌŽŐ
ƐĞŶŝŽƌďŽůŝŐĞƌ͘


ůĚƌĞŵĞĚďŽƌŐĞƌĞ͕ƐŽŵƆŶƐŬĞƌĂƚďůŝǀĞŝŽŵƌĊĚĞƚ͕ƐŬĂůŚĂǀĞŵƵůŝŐŚĞĚĨŽƌĂƚĨůǇƚƚĞĨƌĂĞŶƐƚƆƌƌĞďŽůŝŐƚŝůĞŶ
ŵŝŶĚƌĞĞůůĞƌŬƵŶŶĞĨĊƚŝůďƵĚƚĞŶčůĚƌĞͲĞůůĞƌƉůĞũĞďŽůŝŐŝůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞƚ͘
^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚƆŶƐŬĞƌĞŶďǇĨŽƌŶǇĞůƐĞŵĞĚĞŶĐĞŶƚĞƌƐƚƌƵŬƚƵƌ͕ŚǀŽƌĚĞƌƚŝůůĂĚĞƐĞŶƐƚƆƌƌĞĨŽƌƚčƚŶŝŶŐĂĨ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞŝŚƆũĞƌĞďǇŐŐĞƌŝůĂŶŐƐ'ƌĞŶĊǀĞũŝ>ƆŐƚĞŶ͘ĞƚǀŝůƐŬĂďĞĞŶƐƚƆƌƌĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶŽŐďŽŶŝƚĞƚŝŽŵƌĊĚĞƚ
ŽŐǀŝůŐŝǀĞŵƵůŝŐŚĞĚĨŽƌďŽůŝŐĨŽƌŵĞƌ͕ĚĞƌŝŬŬĞƉĊŶƵǀčƌĞŶĚĞƚŝĚƐƉƵŶŬƚĞƌƐčƌůŝŐƚƵĚďƌĞĚƚŝůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞƚ͕
ĚĞƌƚŝůŐŝǀĞƌĚĞƚŵĞƌĞƉůĂĚƐƚŝůůŝďĞƌĂůƚĞƌŚǀĞƌǀƐŽŵŬĂŶƐƚǇƌŬĞĞƌŚǀĞƌǀƐůŝǀĞƚůŽŬĂůƚ͘
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ĞƚĞƌĞƚŐĞŶĞƌĞůƚƆŶƐŬĞ͕ĂƚĚĞƌƐŬĞƌĞŶƵĚǀŝŬůŝŶŐĂĨĂƌďĞũĚƐƉůĂĚƐĞƌŝŽŵƌĊĚĞƚϴϱϰϭĨŽƌĂƚƐŝŬƌĞĞƚĂŬƚŝǀƚůŝǀŝ
ďǇĞŶŽŐĚĞƌǀĞĚǀčƌĞŵĞĚƚŝůĂƚƐŬĂďĞƐƚƆƌƌĞĚǇŶĂŵŝŬƉĊŚǀĞƌĚĂŐĞ͕ŚǀŽƌĚĞƌĞƌĞŶƐƚŽƌƉĞŶĚůŝŶŐƵĚĂĨ
ŽŵƌĊĚĞƚ͘
>ƆŐƚĞŶŵĞĚǇƚŽƌǀĞƚĞƌŽŵƌĊĚĞƚƐƉƌŝŵčƌĞĚĞƚĂŝůͲŽŐůŝďĞƌĂůŚĂŶĚĞůƐĐĞŶƚĞƌ͘^ƵƉƉůĞƌĞƚŵĞĚĞƚŵŝŶĚƌĞ
ĐĞŶƚĞƌŝ^ŬƆĚƐƚƌƵƉŵĞĚůŝďĞƌĂůƚĞƌŚǀĞƌǀ͕ůčŐĞŚƵƐŽŐůĞƚďĂŶĞƐƚĂƚŝŽŶƐĂŵƚĞƚŶǇĞƌĞĐĞŶƚĞƌǀĞĚ
ďƆƌŶĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞƌŶĞƉĊEǇ^ƚƵĚƐƚƌƵƉǀĞũƐŽŵŝŶĚĞŶĨŽƌĚĞƐĞŶĞƐƚĞĊƌĞƌƐƵƉƉůĞƌĞƚŵĞĚĞŶĚĂŐůŝŐǀĂƌĞďƵƚŝŬ͘
ĞƚĞƌƆŶƐŬĞůŝŐƚĚĞƚĞƌŝ>ƆŐƚĞŶ͕ĚĞƌĨƌĞŵĂĚƌĞƚƚĞƚĞƌĨŽŬƵƐƉĊƵĚǀŝŬůŝŶŐŽŐƐƚǇƌŬĞůƐĞĂĨ
ŚĂŶĚĞůƐŵƵůŝŐŚĞĚĞƌŶĞ͕ĨŽƌĂƚƐŝŬƌĞĞŶŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƵĚǀŝŬůŝŶŐƐŽŵďůĂŶĚƚĂŶĚĞƚƐŬĂůƐŝŬƌĞĂƚďǇĞŶƐŬĂďĞƌĞŶ
ƐĞůǀƐƚčŶĚŝŐŬĂƌĂŬƚĞƌ͘


dƌĂĨŝŬĨŽƌŚŽůĚ
ĞƚďƆƌǀčƌĞƐŝŬŬĞƌƚĨŽƌĂůůĞƚƌĂĨŝŬĂŶƚĞƌ͕ƐĊǀĞůďŝůŝƐƚĞƌƐŽŵĐǇŬůĞŶĚĞŽŐŐĊĞŶĚĞ͕ĂƚĨčƌĚĞƐƉĊŽŵƌĊĚĞƚƐǀĞũĞ͘
^ƉĞĐŝĞůƚ'ƌĞŶĊǀĞũĞƌŵŽƌŐĞŶŽŐĂĨƚĞŶďĞůĂƐƚĞƚĂĨǀŽůĚƐŽŵƚƌĂĨŝŬƵĚŽŐŝŶĚĂĨŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞƚŐŝǀĞƌĨůĞƌĞƐƚĞĚĞƌ
ŝůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞƚĨůĂƐŬĞŚĂůƐĞŝŵǇůĚƌĞƚŝĚĞŶ͘&čůůĞƐƌĊĚĞƚƉĞŐĞƌƉĊĂƚ
•
•

•

•

ĞƌŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚŶǇĞůŽŬĂůƉůĂŶĞƌƐŬĂůƐŬĞĞŶƚŝůƉĂƐŶŝŶŐĂĨĚĞƚƚŝůŐƌčŶƐĞŶĚĞǀĞũŶĞƚ͘&Žƌ
ĞŬƐĞŵƉĞůŝĨŽƌŵĂĨŚĂƐƚŝŐŚĞĚƐŶĞĚƐčƚƚĞůƐĞŽŐĂŶůčŐĂĨĨŽƌƚŽǀĞŽŐƐƚŝĞƌ͘
ĞƌĞƚĂďůĞƌĞƐĞŶƐŚƵŶƚ;ƐƚŝŬǀĞũͿĨƌĂ'ƌĞŶĊǀĞũŝ^ŬƆĚƐƚƌƵƉĚŝƌĞŬƚĞƚŝůũƵƌƐůĂŶĚͲŵŽƚŽƌǀĞũĞŶ͘Ğƚǀŝů
ƐĞƉĂƌĞƌĞĚĞŶďŝůƚƌĂĨŝŬĚĞƌĞŶƚĞŶƐŬĂů͕ĚŝƌĞŬƚĞƉĊĚĞŶƐǇĚŐĊĞŶĚĞŵŽƚŽƌǀĞũ͕ϰϱŵǀ͘ĞůůĞƌŝŶĚĂĨ
'ƌĞŶĊǀĞũƚŝů^ŬčƌŝŶŐʹŐĊʹZŝƐƐŬŽǀ͘TŶƐŬĞƚĞƌĂĨƚŝůƐǀĂƌĞŶĚĞƐŚƵŶƚƐŽŵĚĞŶ͕ĚĞƌĂůůĞƌĞĚĞĞƌůĂǀĞƚŝ
ƐĂŵŵĞŵŽƚŽƌǀĞũƐƐůƆũĨĞŵŽĚŶŽƌĚ͘
ĞƌĞƚĂďůĞƌĞƐĞŶƌƵŶĚŬƆƌƐĞůƉĊ<ŝƌŬĞŚŽůƚǀĞũƚŝůďĞĚƌĞƌĞŐƵůĞƌŝŶŐĂĨƚƌĂĨŝŬŬĞŶĨŽƌƵĚŬƆƌƐĞůĨƌĂ>ƆŐƚĞŶ
;^ĞŐĂůƚǀĞũͿŽŐ,ŽƌŶƐůĞƚ;>ƆŐƚĞŶǀĞũͿ͘WĊŶƵǀčƌĞŶĚĞƚŝĚƐƉƵŶŬƚĂƌďĞũĚĞƐĚĞƌƉĊĞŶůƆƐŶŝŶŐĚĞƌŬƵŶ
ƚĂŐĞƌŚƆũĚĞĨŽƌ,ŽƌŶƐůĞƚďŽƌŐĞƌĞ͕ŵĞŶŝŬŬĞϴϱϰϭďŽƌŐĞƌĞ͘ĞƚĨŝŶĚĞƌǀŝƐƚčƌŬƚƵƚŝůĨƌĞĚƐƐƚŝůůĞŶĚĞ͘
ĞƌĨƌĂEǇ^ƚƵĚƐƚƌƵƉǀĞũĞƚĂďůĞƌĞƐƚŝůŬƆƌƐĞůƐƌĂŵƉĞƌƚŝůũƵƌƐůĂŶĚͲŵŽƚŽƌǀĞũĞŶĨŽƌĂƚƵŶĚŐĊĂůƚƚƌĂĨŝŬŝ
ůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞƚƐŬĂůůĞĚĞƐǀŝĂ'ƌĞŶĊǀĞũ͘ĞƚǀŝůƐĂŵƚŝĚŝŐĂĨŚũčůƉĞĚĞŶŵĞŐĞƚƚƵŶŐĞƚƌĂĨŝŬƚŝů
^ƚƵĚƐƚƌƵƉǀčƌŬĞƚ͘

WĊǇƚŽƌǀĞƚŝ>ƆŐƚĞŶƌĞŐƵůĞƌĞƐƚƌĂĨŝŬŬĞŶĂĨĚĞŶƐĊŬĂůĚƚĞ͟ƚŽƌǀĞŵŽĚĞů͕͟ŚǀŽƌĂůůĞƚƌĂĨŝŬĂŶƚĞƌƐŬĂůǀŝƐĞŚĞŶƐǇŶ͘
͟dŽƌǀĞŵŽĚĞůůĞŶ͟ĞƌĞŶƚǇĚĞůŝŐŵĂƌŬĞƌŝŶŐŝǀĞũďĂŶĞŶƐŽŵƌĞŐƵůĞƌĞƌĂůůĞƚƌĂĨŝŬĂŶƚĞƌƐĨčƌĚĞŶ͘ĞŶŵŽĚĞůƐĞƐ
ŐĞƌŶĞĂŶǀĞŶĚƚĂŶĚƌĞƐƚĞĚĞƌŝůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞƚ͕ĞŬƐĞŵƉĞůǀŝƐǀĞĚ^ŬŽůĞŶ͕<ŝƌŬĞŶŽŐǀĞĚ>čŐĞŚƵƐĞƚ͘ůůĞƐƚĞĚĞƌ
ŚǀŽƌĚĞƌĞƌďĞŚŽǀĨŽƌ͕ĂƚĚčŵƉĞŚĂƐƚŝŐŚĞĚĞŶĂĨŚĞŶƐǇŶƚŝůďůƆĚĞƚƌĂĨŝŬĂŶƚĞƌ͕ƐŝŬŬĞƌƐŬŽůĞǀĞũŽŐďĞĚƌĞ
ƚƌĂĨŝŬĂĨǀŝŬůŝŶŐ͘
^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚĞƌŝŐĂŶŐŵĞĚĂƚƵĚĂƌďĞũĚĞƚĞƚŬŽƌƚŽǀĞƌŽŵƌĊĚĞƚƐƐƚŝĞƌŽŐĞƌŝĚĞƚƚĞŚĞŶƐĞĞŶĚĞŝ
ĚŝĂůŽŐŵĞĚĨůĞƌĞůŽĚƐĞũĞƌĞŽŵĂƚƵĚďǇŐŐĞĚĞƚĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞƐƚŝŶĞƚ͘ĞƚĞƌŚĞŶƐŝŐƚĞŶĂƚĚĞŶŶĞŬŽƌƚůčŐŶŝŶŐ
ƐŬĂůƵĚďǇŐŐĞƐĞĨƚĞƌŚĊŶĚĞŶƐŽŵƐƚŝŶĞƚƚĞƚǀŽŬƐĞƌ͘
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KĨĨĞŶƚůŝŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
>ĞƚďĂŶĞŶĨĊƌƚŽƐƚŽƉŝǀŽƌĞƐůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞǀĞĚ^ŬƆĚƐƚƌƵƉ^ƚĂƚŝŽŶŽŐ>ƆŐƚĞŶ^ƚĂƚŝŽŶ͘DĂŶŐĞďĞďŽĞƌĞǀŝůŵĞĚ
ĨŽƌĚĞůŬƵŶŶĞďĞŶǇƚƚĞĚĞŶŶǇĞ>ĞƚďĂŶĞŵĞĚĚĞŶŽƉƌŝŶĚĞůŝŐĞůŝŶũĞĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞǀŝĂZŝƐƐŬŽǀƚŝůĂƌŚƵƐŽŐĂŶĚƌĞ
ŵĞĚƐŬŝĨƚŝ>ǇƐƚƌƵƉƚŝůĚĞŶŶǇĞĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞǀŝĂĂƌŚƵƐE͘ƚŝůĂƌŚƵƐĐĞŶƚƌƵŵĞůůĞƌǀŝĚĞƌĞ͘
ĞƌĞƌĨƌĂǀŽƌĞƐůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞŬƵŶƉůĂŶůĂŐƚϮƐƚŽƉŵĞĚ>ĞƚďĂŶĞŶŝŚǀĞƌƌĞƚŶŝŶŐŝĚĂŐƚŝŵĞƌŶĞŽŐĨčƌƌĞ
ĂĨŐĂŶŐĞŝǁĞĞŬĞŶĚĞŶ͘ĞƌĞƌĚĞƌĨŽƌĨŽƌƚƐĂƚĞƚƐƚŽƌƚďĞŚŽǀĨŽƌĂŶĚĞŶŽĨĨĞŶƚůŝŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨƌĂŽŵƌĊĚĞƚ͘/ĚĂŐ
ďĞŶǇƚƚĞƐŝƐčƌďƵƐůŝŶũĞϭϬϬĂĨƌŝŐƚŝŐŵĂŶŐĞƉĞƌƐŽŶĞƌ͕ďů͘Ă͘ŵĂŶŐĞƵŶŐĞŵĞŶŶĞƐŬĞƌĚĞƌƐŬĂůƚŝůŐǇŵŶĂƐŝĞƌŝ
ŐĊŽŐZŝƐƐŬŽǀ͘ĞƚĞƌĚĞƌĨŽƌǀŝŐƚŝŐƚ͕ĚĞƌĨŽƌƚƐĂƚĞƌŚǇƉƉŝŐĞĂĨŐĂŶŐĞŵĞĚďƵƐĨŽƌ͕ĂƚƐŝŬƌĞĞŶŐŽĚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŽŐďƌƵŐĂĨŽĨĨĞŶƚůŝŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƚŝůŽŐĨƌĂϴϱϰϭͲŽŵƌĊĚĞƚ͘
^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚƆŶƐŬĞƌƐĂŵƚŝĚŝŐ͕ĂƚďĞƚũĞŶŝŶŐĞŶŵĞĚďƵƐůŝŶũĞϭϬϬďĞǀĂƌĞƐŝĚĞŶŶƵǀčƌĞŶĚĞ
ƵĚƐƚƌčŬŶŝŶŐ͕ŚǀŽƌĚĞŶĚĞůƐŬŽŵŵĞƌŐĞŶŶĞŵ^ĞŐĂůƚ͕ĚĞůƐďĞƚũĞŶĞƌsŽƐŶčƐƉĂƌŬĞŶ͘&ŽƌďĞďŽĞƌĞŝsŽƌƌĞ͕
^ĞŐĂůƚ͕ĚĞƚŶŽƌĚůŝŐĞ>ƆŐƚĞŶŽŐŽŵƌĊĚĞƌŝ^ŬƆĚƐƚƌƵƉůĂŶŐƚĨƌĂ^ŬƆĚƐƚƌƵƉ^ƚĂƚŝŽŶǀŝůďƵƐůŝŶũĞƌŽŐƐĊŬƵŶŶĞ
ĨƵŶŐĞƌĞƐŽŵĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƚŝů>ĞƚďĂŶĞŶ͘ĞƚĞƌĚĞƐǀčƌƌĞŝŬŬĞŵƵůŝŐƚŵĞĚŶƵǀčƌĞŶĚĞďƵƐůŝŶũĞƌĨƌĂ^ƚƵĚƐƚƌƵƉ͘


ĞŶŐƌƆŶŶĞƐƚƌƵŬƚƵƌ
ŶƐƚŽƌĚĞůĂĨƉŽƉƵůĂƌŝƚĞƚĞŶǀĞĚϴϱϰϭͲŽŵƌĊĚĞƚĞƌĚĞŶƐƐŵƵŬŬĞďĞůŝŐŐĞŶŚĞĚŽŐǀĂƌŝĞƌĞŶĚĞŶĂƚƵƌ͕ƐĊǀĞůŝ
ĚĞŶŶčƌĞƐŽŵĚĞŶůĂŶŐĞƵĚƐŝŐƚ͘^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚƆŶƐŬĞƌĂƚŵĞĚǀŝƌŬĞƚŝů͕ĂƚŽŵƌĊĚĞƚƐƐŵƵŬŬĞŶĂƚƵƌ
ŬŽŵŵĞƌĂůůĞďĞďŽĞƌĞƚŝůŐŽĚĞŝƐĊǀĞůůĂŶŐĞŬŝŐƐŽŵǀĞůŝŶƚĞŐƌĞƌĞĚĞƐƚŝƐǇƐƚĞŵĞƌ͘sĞĚƵĚĨŽƌŵŶŝŶŐĞŶĂĨ
ĨƌĞŵƚŝĚŝŐĞůŽŬĂůƉůĂŶĞƌďƆƌĚĞƌƚĂŐĞƐŚĞŶƐǇŶƚŝůĚŝƐƐĞŬǀĂůŝƚĞƚĞƌ͕ŽŐŚǀŽƌĚĞƚĞƌŵƵůŝŐƚĞƚĂďůĞƌĞƌĞŬƌĞĂƚŝǀĞ
ŽŵƌĊĚĞƌ͕ĚĞƌůĂŶŐƐŝŐƚĞƚŬĂŶƵŶĚĞƌƐƚƌĞŐĞŬǀĂůŝƚĞƚĞŶĂĨŽŵƌĊĚĞƚƐďĞůŝŐŐĞŶŚĞĚ͘
ĞƚƌĞŬƌĞĂƚŝǀĞŽŵƌĊĚĞǀĞĚ
^ŬƆĚƐƚƌƵƉ^ƆŶĚĞƌƐƆ͕ĚĞƌďůĞǀ
ŝŶĚǀŝĞƚŝϮϬϭϲ͕ĞƌƌĞƐƵůƚĂƚĞƚĂĨĞƚ
ƉŽƐŝƚŝǀƚƐĂŵĂƌďĞũĚĞŵĞůůĞŵĂƌŚƵƐ
sĂŶĚ͕ĂƌŚƵƐ<ŽŵŵƵŶĞ͕ƉƌŝǀĂƚ
ůŽĚƐĞũĞƌŽŐ^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚ͘
ĞƌĞƌƚĂůĞŽŵƵĚǀŝŬůŝŶŐŽŵŬƌŝŶŐĞƚ
ƐƚŽƌƚƌĞŐŶǀĂŶĚƐďĂƐƐŝŶ͕ŚǀŝƐĨŽƌŵĊů
ĞƌŬůŝŵĂƐŝŬƌŝŶŐ͕ŵĞŶƐŽŵŐĞŶŶĞŵ
ƐĂŵĂƌďĞũĚĞƚŵĞůůĞŵĂůůĞƚŝĚůŝŐĞƌĞ
ŶčǀŶƚĞŝŶƐƚĂŶƐĞƌŚĂƌŐũŽƌƚĚĞƚ
ŵƵůŝŐƚĂƚƐŬĂďĞĞƚŽŵƌĊĚĞĂĨŚƆũ
ŬǀĂůŝƚĞƚ͘sŝǀŝůŐĞƌŶĞŽƉĨŽƌĚƌĞƚŝů
ƚŝůƐǀĂƌĞŶĚĞůƆƐŶŝŶŐĞƌĂŶĚƌĞƐƚĞĚĞƌ
ŽŐ^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚǀŝůŐĞƌŶĞ
ŝŶĚŐĊŝůŝŐŶĞŶĚĞƉƌŽũĞŬƚĞƌ͘
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,ŝƐƚŽƌŝĞ
KƉƌŝŶĚĞůŝŐƚǀĂƌ'ĂŵŵĞů>ƆŐƚĞŶĞŶďĞƐŬĞĚĞŶŚĂǀŶĞƉůĂĚƐǀĞĚĨŽĚĞŶĂĨsŽƐŶčƐƐŬŽǀĞŶŽŐsŽƐŶčƐ'ŽĚƐ͘
^ĞŶĞƌĞďůĞǀĚĞƚĨůǇƚƚĞƚƚŝůĚĞŶƐŶƵǀčƌĞŶĚĞďĞůŝŐŐĞŶŚĞĚďůĂŶĚƚĂŶĚĞƚŐƌƵŶĚĞƚĚĞŶŚĂŶĚĞůƐŽŵǀĂƌŶĂƚƵƌůŝŐƚ
ŽƉƐƚĊĞƚǀĞĚĂƌŚƵƐͲ'ƌĞŶĊůĂŶĚĞǀĞũĞŶ͕ǀĞĚĚĞƚƐƚĞĚŚǀŽƌ>ƆŐƚĞŶǇƚŽƌǀĞƌŝĚĂŐ͘
^ĞŶĞƌĞďůĞǀĚĞƚǇĚĞƌůŝŐĞƌĞƵŶĚĞƌƐƚƆƚƚĞƚĂĨďĂŶĞŶŵĞůůĞŵĂƌŚƵƐŽŐZǇŽŵŐĂĂƌĚ͕ŵĞĚƐƚŽƉŝ^ŬƆĚƐƚƌƵƉŽŐ
>ƆŐƚĞŶ͕ŚǀŽƌĚĞƌďůĞǀĚŽŶĞƌĞƚĞƚŐƌĂƚŝƐŐƌƵŶĚƐƚǇŬŬĞƚŝůĞŶƐƚĂƚŝŽŶƐďǇŐŶŝŶŐƐŽŵĚĞƐǀčƌƌĞŝŬŬĞďĞƐƚĊƌŵĞƌĞ͘
dŝůŬŶǇƚŶŝŶŐĞŶƵĚƐƉƌŝŶŐĞƌďůĂŶĚƚĂŶĚĞƚĨƌĂ
sŽƐŶčƐ'ŽĚƐ͕ĚĞƚƚĞŬĂŶďůĂŶĚƚĂŶĚĞƚƐĞƐŝ
ďĞŵĂůŝŶŐĞƌŶĞŝ^ŬƆĚƐƚƌƵƉ<ŝƌŬĞ͘^ŬƆĚƐƚƌƵƉ<ŝƌŬĞ
ůŝŐŐĞƌƉĊƚŽƉƉĞŶĂĨĞŶďĂŬŬĞŵĞĚĞŶĨĂŶƚĂƐƚŝƐŬ
ƵĚƐŝŐƚŽǀĞƌĂƌŚƵƐƵŐƚĞŶ͘
EĞƚŽƉǀĞĚ^ŬƆĚƐƚƌƵƉ<ŝƌŬĞĨĂŶĚƚĂƌŬčŽůŽŐĞƌĨƌĂ
DŽĞƐŐĂĂƌĚDƵƐĞƵŵĨŽƌŶǇůŝŐƚŶŽŐůĞ
ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĞůƚƐƉčŶĚĞŶĚĞĨƵŶĚ͕ĚĞƌŚŝĚƌƆƌĞƌĨƌĂ
ďů͘Ă͘:ĞƌŶĂůĚĞƌĞŶ͘^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚĞƚ
ŵĞĚǀŝƌŬĞƌŝƆũĞďůŝŬŬĞƚƚŝůĂƚƵĚǀŝŬůĞ͕ĨŽƌŵŝĚůĞŽŐ
ƐŝŬƌĞĚŝƐƐĞƵŶŝŬŬĞ:ĞƌŶĂůĚĞƌĨƵŶĚ͘ůĂŶĚƚĂŶĚĞƚ
ĂƌďĞũĚĞƐĚĞƌƉĊĂƚŵĂƌŬĞƌĞĞŶũĞƌŶĂůĚĞƌǀĞũǀĞĚ
ŽŵƌĊĚĞƚ͕ŚǀŽƌĨƵŶĚĞŶĞĞƌŐũŽƌƚ͘




/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞƌ͕ƐŬŽůĞŽŐĨƌŝƚŝĚ
'ƌƵŶĚĞƚĚĞŶƉŽƐŝƚŝǀĞƵĚǀŝŬůŝŶŐŝŽŵƌĊĚĞƚ͕ƐƚĊƌǀŝĚĞƐǀčƌƌĞƉĊŶƵǀčƌĞŶĚĞƚŝĚƐƉƵŶŬƚŽŐŵĂŶŐůĞƌĨůĞƌĞ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐƉůĂĚƐĞƌƚŝůďůĂŶĚƚĂŶĚĞƚĚĞŚĞůƚƐŵĊŝůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞƚ͘^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚƆŶƐŬĞƌ͕ĂƚĂůůĞ
ĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞƌƐŝŬƌĞƐĞŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐƉůĂĚƐŝŶĚĞŶĨŽƌŽŵƌĊĚĞƚϴϱϰϭ͘/ĚĂŐĞƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶ͕ĂƚŵĂŶŐĞϭͲϲĊƌŝŐĞ
ƉĂƐƐĞƐƵĚĞŶĨŽƌŽŵƌĊĚĞƚ͘^ĞůǀŽŵĚĞƌĂůůĞƌĞĚĞĨŝŶĚĞƐĞŶĚĞůŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞƌŽŐĚĞƌďǇŐŐĞƐĞŶŶǇŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŝ
ϮϬϭϳĞƌĚĞƌĨŽƌƚƐĂƚŝŬŬĞŶŽŬƉůĂĚƐĞƌ͘<ĂƉĂĐŝƚĞƚĞŶƉĊĂŶƚĂůƉůĂĚƐĞƌĨƆůŐĞƌŝŬŬĞǀčŬƐƚĞŶ͘ĞƚŚĂƌǀčƌĞƚĞƚ
ƉƌŽďůĞŵŝŵĂŶŐĞĊƌ͕ƐĊŵĂŶŐĞƐŵĊďƆƌŶŵĊƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĞƐŽŐƉĂƐƐĞƐŝ^ŬčƌŝŶŐŽŐŐĊ͘
^ŬƆĚƐƚƌƵƉ^ŬŽůĞƵĚǀŝĚĞƐŝϮϬϭϳƚŝůϱƐƉŽƌŽŐŚĂƌŝĚĂŐϭ͘ϮϬϬĞůĞǀĞƌ͘ĨƚĞƌƐŽŵŵĞƌĨĞƌŝĞŶϮϬϭϳĨĊƌƐŬŽůĞŶϳ
ďƆƌŶĞŚĂǀĞŬůĂƐƐĞƌ͘ĞƚŐƆƌĚĞŶƚŝůĞŶĂĨĂŶŵĂƌŬƐƐƚƆƌƐƚĞŬŽŵŵƵŶĞƐŬŽůĞƌ͘
WĊŐƌƵŶĚĂĨŵĞŐĞƚƚƌĂĨŝŬŝůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞƚŽŐĂƚŵĂŶŐĞďƆƌŶŚĂƌůĂŶŐƐŬŽůĞǀĞũ͕ŬƆƌĞƌŵĂŶŐĞĨŽƌčůĚƌĞĚĞƌĞƐ
ďƆƌŶƚŝůƐŬŽůĞŝďŝů͘ĞƚŐŝǀĞƌƚčƚƚƌĂĨŝŬŽŵŬƌŝŶŐƐŬŽůĞŶŝŵŽƌŐĞŶƚŝŵĞƌŶĞ͘^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚŚĊďĞƌŵĂŶ
ŵĞĚĨčƌĚŝŐŐƆƌĞůƐĞĂĨƐŬŽůĞƵĚǀŝĚĞůƐĞŶŽŐƐĊĨĊƌůƆƐƚďĞŚŽǀĞƚĨŽƌƉĂƌŬĞƌŝŶŐŽŐĂĨƐčƚŶŝŶŐŽŵŬƌŝŶŐƐŬŽůĞŶ͕ƐĊ
ĚĞŵĂŶŐĞĞůĞǀĞƌĚĞƌƐĞůǀŐĊƌŽŐĐǇŬůĞƌƚŝůƐŬŽůĞŶŬĂŶŬŽŵŵĞƐŝŬŬĞƌƚĨƌĞŵ͘
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^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚŚĊďĞƌĚĞŶŬŽŵŵĞŶĚĞƚƵŶŶĞůƵŶĚĞƌ>ĞƚďĂŶĞŶĨƌĂ>ƆŐƚĞŶTƐƚĞƌǀĞũŽŐƐƚŝŽƉƚŝů'ƌĞŶĊǀĞũ
ǀŝůĨĊĨůĞƌĞƐŬŽůĞďƆƌŶƚŝůĂƚǀčůŐĞ͕ĂƚĐǇŬůĞĞůůĞƌŐĊŝƐŬŽůĞ͘/ƐĂŵŵĞŶŚčŶŐŚĞƌŵĞĚďƆƌĚĞƌĞƚĂďůĞƌĞƐĞŶŵĞƌĞ
ƐŝŬŬĞƌŽǀĞƌŐĂŶŐƉĊ'ƌĞŶĊǀĞũĞŶĚĚĞƌĞƌŝĚĂŐ͘
ĞƌĞƌƐŬĂďƚŐŽĚĞĨĂĐŝůŝƚĞƚĞƌǀĞĚĚĞƚŶǇĞŝĚƌčƚƐĂŶůčŐDŝĚƚƉƵŶŬƚĞƚŽŐŶǇĞĨŽĚďŽůĚďĂŶĞƌ͘ĞƌƵĚŽǀĞƌďǇĚĞƌ
ŽŵƌĊĚĞƚϴϱϰϭƉĊƚĞŶŶŝƐďĂŶĞƌŽŐƉĞƚĂŶƋƵĞͲĂŶůčŐǀĞĚEǇ^ƚƵĚƐƚƌƵƉǀĞũ͘^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&ŽĚďŽůĚŚĂƌĞƚƐƚŽƌƚ
ƆŶƐŬĞŽŵĂƚĨĊŽŵůĂŐƚŐƌƵƐďĂŶĞŶŝ^ƚƵĚƐƚƌƵƉƚŝůĞŶŬƵŶƐƚŐƌčƐďĂŶĞ͘
ŽŐŵĂŶŐůĞƌŽŵƌĊĚĞƚŐĞŶĞƌĞůƚĨƌŝƚŝĚƐƚŝůďƵĚƚŝůƵŶŐĞ͘&ŽƌĞŬƐĞŵƉĞůŝƐƚŝůŵĞĚĚĞƚĂůƐŝĚŝŐĞƵŶŐĚŽŵƐƐŬŽůĞ
ƵĚďƵĚ͕ĚĞƌƚŝĚůŝŐĞƌĞĨĂŶĚƚĞƐƉĊ^ŬƆĚƐƚƌƵƉ^ŬŽůĞ͘ĞƌĞƌĨƌŝƚŝĚƐƚŝůďƵĚƚŝůĚĞǇŶŐƐƚĞĞůĞǀĞƌƉĊƐŬŽůĞŶŝĨŽƌŵĂĨ
^&KŽŐƐĞŶĞƌĞĞƚŬůƵďƚŝůďƵĚ͘DĞŶĚĞƌŵĂŶŐůĞƌƚŝůďƵĚƚŝůĚĞƵŶŐĞŝďǇĞŶ͕ŚǀŽƌĚĞŝĚĂŐŝŬŬĞŚĂƌŶŽŐĞƚ
ƚŝůŚŽůĚƐƐƚĞĚŝĨŽƌŵĂĨĞƚŬůƵďŚƵƐĞůůĞƌůŝŐŶĞĚĞ͘
^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚŵĞŶĞƌ͕ĚĞƌĞƌďĞŚŽǀĨŽƌĞƚƵĚĞŶĚƆƌƐĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐƐƚĞĚŵĞĚĚĞŵŽĚĞƌŶĞĨĂĐŝůŝƚĞƚĞƌƐŽŵ
ŚƆƌĞƌƐŝŐƚŝů͘TŶƐŬĞƚĞƌĞŶďǇƉĂƌŬ͕ƐŽŵǀŝůŚĞŶǀĞŶĚĞƐŝŐƚŝůĂůůĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĞƌ͘ŶĂƌďĞũĚƐŐƌƵƉƉĞƵŶĚĞƌ
^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚĞƌŝĨčƌĚŵĞĚĂƚĂĨĚčŬŬĞ͕ŚǀŝůŬĞƆŶƐŬĞƌĚĞƌĞƌŚĞƌƚŝůŽŐƉůĂĐĞƌŝŶŐƐŵƵůŝŐŚĞĚĞƌ͘
ĞƌĞƌĨƌĂŵĂŶŐĞƐŝĚĞƌƆŶƐŬĞŽŵĂƚĨĊĞŶƐǀƆŵŵĞŚĂůŵĞĚŵƵůŝŐŚĞĚĨŽƌďƌƵŐĂĨďĊĚĞƉƌŝǀĂƚĞďƌƵŐĞƌĞƐĂŵƚ
ŶĂƚƵƌůŝŐǀŝƐƐŬŽůĞŶ͘DĂŶŐĞŬƆƌĞƌŝĨƌŝƚŝĚĞŶƵĚĞŶĨŽƌŬŽŵŵƵŶĞŶĨŽƌĂƚƐǀƆŵŵĞ͕ĚĂĚĞƚĞƌƐǀčƌƚĂƚĨŝŶĚĞ
ŬĂƉĂĐŝƚĞƚŝĚĞŶŶŽƌĚůŝŐĞĚĞůĂĨĂƌŚƵƐ͘ĞƌƚŝůŬŽŵŵĞƌĂƚƐŬŽůĞŶƐĞůǀƉĞŶĚůĞƌŵĞĚĞůĞǀĞƌƚŝůĂŶĚƌĞ
ƐǀƆŵŵĞŚĂůůĞƌ͘ĞƚĞƌƆŶƐŬĞůŝŐƚ͕ĞŶƐǀƆŵŵĞŚĂůǀŝůŬƵŶŶĞďŝĚƌĂŐĞǇĚĞƌůŝŐĞƌĞƐŽŵĞƚĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐƐƚĞĚŽŐǀŝů
ƐƚǇƌŬĞůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞƚďĊĚĞŽǀĞƌĨŽƌĚĞďĞďŽĞƌĞƐŽŵĞƌďŽƐĂƚŚĞƌ͕ƐĂŵƚĂƚŽƉĨǇůĚĞƐŬŽůĞŶƐƚŝůďƵĚŵĞĚ
ƐǀƆŵŶŝŶŐ͘ĂĚĞƚĞƌǀŽƌĞƐǀƵƌĚĞƌŝŶŐ͕ĂƚĚĞƌĞƌĞƚƐƚŽƌƚŬĂƉĂĐŝƚĞƚƐƉƌŽďůĞŵĨŽƌƐǀƆŵŶŝŶŐŝ<ŽŵŵƵŶĞŶ͕ǀŝůĞŶ
ƐǀƆŵŵĞŚĂůŝϴϱϰϭŽŵƌĊĚĞƚŽŐƐĊŬƵŶŶĞďŝĚƌĂŐĞŽŐƚŝůďǇĚĞƐƚŝůŵĂŶŐĞĂŶĚƌĞďŽƌŐĞƌĞŝĚĞƚŶŽƌĚůŝŐĞĂƌŚƵƐ͘
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^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚ
ĞŶϭ͘ŵĂƌƚƐϮϬϭϳ



ůĚƌĞŽŵƌĊĚĞƚ
^ŽŵĞŶŶĂƚƵƌůŝŐĚĞůĂĨϴϱϰϭͲŽŵƌĊĚĞƚƐǀčŬƐƚŽŐƉŽƉƵůĂƌŝƚĞƚďůŝǀĞƌĚĞƌŽŐƐĊĨůĞƌĞčůĚƌĞ͘DĂŶŐĞĞƌĂŬƚŝǀĞ
ƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚĞƌ͕ĚĞƌŚĂƌďƌƵŐĨŽƌƚŝůďƵĚŝĨŽƌŵĂĨĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ͘ƚŐŽĚƚƚŝůďƵĚƚŝůĚŝƐƐĞĞƌŝĚĂŐƚŝŵĞƌŶĞ
ďů͘Ă͘>ŽŬĂůĐĞŶƚĞƌZŽƐĞŶďĂŬŬĞŶ͕ŚǀŝůŬĞƚŵĂŶŐĞůŽŬĂůĞčůĚƌĞďĞŶǇƚƚĞƌƐŝŐĂĨ͘>ŽŬĂůĐĞŶƚĞƌZŽƐĞŶďĂŬŬĞŶĞƌ
ĚĞƌǀĞĚĞƚŐŽĚƚƐƚĞĚĨŽƌĚĞčůĚƌĞĂƚůčƌĞŶǇĞŵĞŶŶĞƐŬĞƌĂƚŬĞŶĚĞƐĂŵƚĂƚĨŝŶĚĞŶǇĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌƐŽŵ
ƐĞŶŝŽƌĞƌ͘'ƌƵƉƉĞŶĂĨčůĚƌĞďŽƌŐĞƌĞϳϬͲϳϵĊƌĞƌƉĊϲĊƌǀčŬƐƚĞƚϲϱйĨƌĂϰϭϮƉĞƌƐŽŶĞƌŝϮϬϭϬƚŝůϲϴϮ
ƉĞƌƐŽŶĞƌŝϮϬϭϲ͘'ƌƵƉƉĞŶϴϬͲϴϵĊƌĞƌŐĊĞƚĨƌĂϭϯϲƉĞƌƐŽŶĞƌŝϮϬϭϬƚŝůϭϳϳčůĚƌĞďŽƌŐĞƌĞŝϮϬϭϲ͘>ŝŐĞůĞĚĞƐ
ĞŶƐƚŽƌǀčŬƐƚƉĊϯϬй͘
ĞƚŐŝǀĞƌƵĚĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌŝĨŽƌŵĂĨĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐƚŝůďƵĚƚŝůĚĞŵĚĞƌŬĂŶŬůĂƌĞƐŝŐƐĞůǀ͕ŽŐŬĂƉĂĐŝƚĞƚƐŬƌĂǀĨŽƌĚĞŵĚĞƌ
ŚĂƌďƌƵŐĨŽƌŚũčůƉǀĞĚŚũĞŵŵĞƉůĞũĞĞůůĞƌďĞŚŽǀĨŽƌčůĚƌĞͲĞůůĞƌƉůĞũĞďŽůŝŐ͘
^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚƆŶƐŬĞƌ͕ĂƚŵĂŶƐŽŵčůĚƌĞďŽƌŐĞƌŬĂŶďůŝǀĞŝƐŝƚůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞǀĞĚƐŝƚĂůůĞƌĞĚĞ
ĞƚĂďůĞƌĞĚĞŶĞƚǀčƌŬŽŐďůŝǀĞƚŝůďƵĚƚĞŶčůĚƌĞďŽůŝŐĞůůĞƌƉůĞũĞďŽůŝŐůŽŬĂůƚ͕ŚǀŝƐĚĞƌĞƌďĞŚŽǀŚĞƌĨŽƌ͘
ĞƌĞƌŝĚĂŐŵĂŶŐĞůƉĊčůĚƌĞͲŽŐƉůĞũĞďŽůŝŐĞƌ͕ŽŐďĞŚŽǀĞƚŚĞƌĨŽƌǀŝůǀčƌĞƐƚŝŐĞŶĚĞŵĞĚĚĞŵĂŶŐĞčůĚƌĞ
ďŽƌŐĞƌĞ͘ĞƌĞƌĚĞƌĨŽƌďĞŚŽǀĨŽƌĞŶŬĂƉĂĐŝƚĞƚƐƵĚǀŝĚĞůƐĞŝϴϱϰϭͲŽŵƌĊĚĞƚŝĚĞŬŽŵŵĞŶĚĞĊƌ͘

ŶƚĂůďŽƌŐĞƌĞŝ^ŬƆĚƐƚƌƵƉƐŽŐŶŽƉŐũŽƌƚŵĞĚϭϬĊƌƐŝŶƚĞƌǀĂůƉƌ͘ϰ͘ŬǀĂƌƚĂůϮϬϬϳͲϮϬϭϲ

<ŝůĚĞĂŶŵĂƌŬƐ^ƚĂƚŝƐƚŝŬƉƌ͘ϭ͘ũĂŶƵĂƌϮϬϭϲŝĂůƚϴ͘ϵϭϱƉĞƌƐŽŶĞƌ
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^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚ
ĞŶϭ͘ŵĂƌƚƐϮϬϭϳ



ĞƚĂŝůŽŐĞƌŚǀĞƌǀ
,ĂŶĚĞůĞŶŝϴϱϰϭͲŽŵƌĊĚĞƚŚĂƌůŝŐĞƐŽŵĨůĞƌĞĂŶĚƌĞůŽŬĂůƐĂŵĨƵŶĚǀčƌĞƚƉƌčŐĞƚĂĨĚĞŶǀŝŐĞŶĚĞƵĚǀŝŬůŝŶŐĂĨ
ŵŝŶĚƌĞĚĞƚĂŝůďƵƚŝŬŬĞƌ͘ĞƚƚĞĞƌĚĞƐǀčƌƌĞĞŶƵƵŶĚŐĊĞůŝŐƐĂŵĨƵŶĚƐƵĚǀŝŬůŝŶŐ͕ŚǀŽƌĚĞƚĂŝůŚĂŶĚĞůĞŶďůŝǀĞƌ
ŬŽŶĐĞŶƚƌĞƌĞƚŽŵŬƌŝŶŐŬčĚĞͲŽŐŬŽŶĐĞƉƚďƵƚŝŬŬĞƌƐŽŵƚǇƉŝƐŬĞƌďĞůŝŐŐĞŶĚĞŝƐƚƆƌƌĞĐĞŶƚƌĞ͘ĞƚƚĞĞƌ
ŶĂƚƵƌůŝŐǀŝƐĞŶƚĞŶĚĞŶƐǀŝŝŬŬĞŬĂŶƐƚŽƉƉĞ͕ĚŽŐĞƌĚĞƚǀŝŐƚŝŐƚĂƚƵĚŶǇƚƚĞŶŽŐĞŶĂĨĚĞĨĂŬƚŽƌĞƌ͕ͲŽŐŚĞƌƚčŶŬĞƐ
ƉƌŝŵčƌƚƉĊĐĞŶƚĞƌƚĂŶŬĞŶ͕ƐŽŵƐƉŝůůĞƌŵĞŐĞƚŝŶĚŝĚĞŶŶĞƵĚǀŝŬůŝŶŐ͘
sŝƆŶƐŬĞƌĨŽƌƐĂƚŽŐŚĂƌŐĞŶŶĞŵĨůĞƌĞĊƌĂƌďĞũĚĞƚŵĞĚĂƚŬŽŶĐĞŶƚƌĞƌĞǀŽƌĞƐŚĂŶĚĞůƐĐĞŶƚƌĞŽŵŬƌŝŶŐĞƚ
ƉƌŝŵčƌƚŚĂŶĚĞůƐĐĞŶƚĞƌǀĞĚ>ƆŐƚĞŶǇƚŽƌǀŽŐĞƚƐĞŬƵŶĚčƌƚŚĂŶĚĞůƐĐĞŶƚĞƌǀĞĚ^ŬƆĚƐƚƌƵƉ>čŐĞŚƵƐ͘
EĞƚŽƉĚĂĚĞŵŝŶĚƌĞĚĞƚĂŝůŚĂŶĚůĞŶĚĞŚĂƌǀčƌĞƚŝŐĞŶŶĞŵĞŶƐǀčƌƉĞƌŝŽĚĞ͕ŵĞŶĞƌǀŝĚĞƚĞƌǀŝŐƚŝŐƚ͕ĂƚĚŝƐƐĞ
ĐĞŶƚƌĞĨŽƌƐĂƚƵŶĚĞƌƐƚƆƚƚĞƐĂĨĂůůĞŵƵůŝŐĞĂŶĚƌĞůŝďĞƌĂůĞĞƌŚǀĞƌǀƐŽŵĞŬƐ͘ĞũĞŶĚŽŵƐŵčŐůĞƌĞ͕
ƐƵŶĚƐŚĞĚƐƵĚďǇĚĞƌĞ͕ƌĞǀŝƐŽƌĞƌ͕ĂĚǀŽŬĂƚĞƌ͕ŵĂĚƐƚĞĚĞƌŽŐĚĂŐůŝŐǀĂƌĞƌ͘sŝŵĞŶĞƌǀŝŐƚŝŐŚĞĚĞŶĂĨ͕Ăƚ
ƵŶĚĞƌƐƚƆƚƚĞĐĞŶƚĞƌƚĂŶŬĞŶůŽŬĂůƚĞƌŵĞĚƚŝůĂƚŐŝǀĞĞƚŽŵƌĊĚĞƐŽŵϴϱϰϭƐŝŶĞŐĞŶŬĂƌĂŬƚĞƌŽŐĚĞƌĨŽƌǀŝŐƚŝŐƚ͕
ƐĊǀŝŝŬŬĞďůŽƚďůŝǀĞƌĞŶĨŽƌƐƚĂĚƚŝůĂƌŚƵƐ͘
ϴϱϰϭͲŽŵƌĊĚĞƚŚĂƌĞŶƌčŬŬĞůŽŬĂůĞĚĂŐůŝŐǀĂƌĞďƵƚŝŬŬĞƌŝĨŽƌŵĂĨ^ƵƉĞƌƌƵŐƐĞŶ͕EĞƚƚŽ͕&ĂŬƚĂŽŐĂŐůŝ
ƌƵŐƐĞŶ͕ƐƵƉƉůĞƌĞƚĂĨĞƚŵŝŶĚƌĞĂŶƚĂůƐƉĞĐŝĂůďƵƚŝŬŬĞƌƐŽŵĂƉŽƚĞŬ͕ĚĂŵĞƚƆũďƵƚŝŬŬĞƌŽŐƌĂĚŝŽďƵƚŝŬŵ͘ŵ͘Ğƌ
ĨŝŶĚĞƐŽŐƐĊĞŶƌčŬŬĞŵŝŶĚƌĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶƐƵĚďǇĚĞƌĞ͕ƉƌŝŵčƌƚƚĂŬĞĂǁĂǇďƵƚŝŬŬĞƌƐŽŵƉŝǌǌĂƌŝĞƌŽŐŐƌŝůůďĂƌ͘
ǇŐŶŝŶŐƐŵĂƐƐĞŶŝϴϱϰϭͲŽŵƌĊĚĞƚĞƌŐĞŶĞƌĞůƚŶǇƚŽŐĂĨŚƆũŬǀĂůŝƚĞƚ͘ĞƐǀčƌƌĞĞƌŵĂŶŐĞĂĨďǇŐŶŝŶŐĞƌŶĞ
ƐƉĞĐŝĞůƚŽŵŬƌŝŶŐ>ƆŐƚĞŶǇƚŽƌǀ͕ŐĂŵůĞŽŐŶĞĚƐůŝĚƚĞ͕ŚǀŝůŬĞƚŐŝǀĞƌĞŶǀčƐĞŶƚůŝŐƚƌŝŶŐĞƌĞƵĚƚƌǇŬĂĨŽŵƌĊĚĞƚ
ŶĊƌŵĂŶŬƆƌĞƌŝŐĞŶŶĞŵďǇĞŶ͕ĞŶĚƌŝŵĞůŝŐƚĞƌ͘ĞƌĨŽƌƆŶƐŬĞƌ^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚ͕ĂƚƌĂŵŵĞƉůĂŶĞŶ
ƵŶĚĞƌƐƚƆƚƚĞƌŵƵůŝŐŚĞĚĞŶĨŽƌĂƚƐŬĂďĞĞŶƉŽƐŝƚŝǀƵĚǀŝŬůŝŶŐŝĞƚƐĊĚĂŶƚŚĂŶĚĞůƐĐĞŶƚĞƌ͘ĞƚƚĞŬĂŶƐŬĞǀĞĚĞŶ
ĨŽƌƚčƚŶŝŶŐŝďĞďǇŐŐĞůƐĞŶŽŐƚŝůůĂĚĞĞŶčŶĚƌĞƚďǇŐŐĞŚƆũĚĞŽŐŚƆũĞƌĞďĞďǇŐŐĞůƐĞƐƉƌŽĐĞŶƚ͘
^ŽŵŶčǀŶƚĨůĞƌĞŐĂŶŐĞĞƌǀŝŝĞŶĨĂŶƚĂƐƚŝƐŬƵĚǀŝŬůŝŶŐŽŐǀŝƆŶƐŬĞƌĂƚƵŶĚĞƌƐƚƆƚƚĞƚĚĞƚƚĞǇĚĞƌůŝŐĞƌĞǀĞĚĂƚ
ƐŬĂďĞĨůĞƌĞĂƌďĞũĚƐƉůĂĚƐĞƌŝůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞƚ͘/ĚĞŶƐǇĚůŝŐĞĚĞůĂĨϴϱϰϭͲŽŵƌĊĚĞƚĞƌĚĞƌĞƚƐƚƆƌƌĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝŽŵƌĊĚĞ͘/^ŬƆĚƐƚƌƵƉ&čůůĞƐƌĊĚƐƆŶƐŬĞƌǀŝ͕ĂƚŵĂŶŬĂŶǀŝĚĞƌĞƵĚǀŝŬůĞĚĞƚƚĞŽŵƌĊĚĞŵĞĚĨůĞƌĞ
ǀŝƌŬƐŽŵŚĞĚĞƌ͘KŵƌĊĚĞƚĞƌĂƚƚƌĂŬƚŝǀƚƉůĂĐĞƌĞƚůĂŶŐƐŵĞĚũƵƌƐůĂŶĚƐDŽƚŽƌǀĞũĞŶ͕ŵĞŶŚĂƌďƌƵŐĨŽƌ
ƵŶĚĞƌƐƚƆƚƚĞůƐĞƚŝůƵĚǀŝŬůŝŶŐĞŶ͕ďůĂŶĚƚĂŶĚĞƚŐĞŶŶĞŵĂƚƐŝŬƌĞĞŶƐƚƆƌƌĞƚŝůŐčŶŐĞůŝŐŚĞĚĞŶƚŝůŽŵƌĊĚĞƚ͘
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĞƌŝĚĞƚŚĞůĞƚĂŐĞƚĞŶǀŝŐƚŝŐĚĞůĂƚĨŽƌƐƚčƌŬĞůƆďĞŶĚĞĨŽƌĚĞƚƵŶĚĞƌƐƚƆƚƚĞƌ͕ĂƚϴϱϰϭͲŽŵƌĊĚĞƚ
ŽŐƐĊƵĚǀŝŬůĞƌŶǇĞĂƌďĞũĚƐƉůĂĚƐĞƌ͘ĞƚŚĞůĞƵŶĚĞƌƐƚƆƚƚĞƌƐĂŵůĞƚ͕ĂƚϴϱϰϭͲŽŵƌĊĚĞƚĨŽƌƚƐĂƚŬĂŶǀčƌĞĞƚ
ĂƚƚƌĂŬƚŝǀƚŽŵƌĊĚĞŝĂƌŚƵƐ<ŽŵŵƵŶĞ͘


ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
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Helhedsplan for 8320
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Opsamlede ideer fra Borgermøder
Modtagne høringssvar

2.

Bilag:

7.
1.

Helhedsplanen omsat i principper for byens og områdets udvikling

Lokalsamfundsbeskrivelse

4.

6.

Hvad er en helhedsplan

3.

Uddybende afsnit med konkrete indsatsområder for videre arbejde med Helhedsplanen

Vision og baggrund for Helhedsplanen

2.

5.

Forord til helhedsplanen

1.

Indhold:

Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser pr. 1.1.2018

123

En lokalsamfundsbeskrivelse – som i sin natur er beskrivende og stiller skarpt på områdets særpræg og bestående kvaliteter, der
skal styrkes og bevares. Lokalsamfundsbeskrivelsen overholder den struktur, som er givet af Aarhus Kommunes planer og forventes
at indgå direkte i kommunens planarbejde. Til lokalsamfundsbeskrivelsen hører de syv principper, som støtter omsætningen af den i
planmæssig sammenhæng.
Et uddybende afsnit til lokalsamfundsbeskrivelsen, der indeholder konkrete indsatsområder der bygger på input fra borgermøder og
høring, og som sammen med visionen er afsæt for udviklingsarbejde lokalt og i samspil med Aarhus Kommune. Med andre ord
sætter indsatsområderne facon på et aktivt lokalt arbejde med helhedsplanen som del af områdets udvikling fremadrettet.

Fællesrådet tror på, at man kan opnå en udvikling af 8320, hvor der skabes en balance og helhed i de enkelte udviklingstiltag, så man
både tilgodeser lokalområdets og kommunens udvikling. Helhedsplanen for 8320, det aktive lokale arbejde og et tæt samarbejde med
Aarhus Kommune udgør tilsammen en væsentlig del af grundlaget for at lykkes med en sådan udvikling. Derfor er vi også glade for at
kunne præsentere denne helhedsplan som hviler på en række borgermøder og møder med Aarhus Kommune, der i lighed med
områdets borgere har givet tilblivelsesprocessen stor opbakning.

2.

1.

Man kan derfor betragte Helhedsplanen som bestående af to overordnede dele:

Naturligvis bør en helhedsplan også have en holdbarhed i et længere perspektiv, og derfor bør den først forholde sig den aktuelle
situation, med både den historiske udvikling og de bestående kvaliteter for øje, dernæst bør den skabe et godt afsæt for de kommende
års konkret arbejde med områdets udvikling både lokalt og i kommunalt regi.

I sit arbejde med Helhedsplanen har Fællesrådet dels søgt at skabe lokal opmærksomhed og deltagelse, så lokale ønsker kunne
afdækkes, dels arbejdet for at sikre et tæt samarbejde med Aarhus Kommune, så lokalområdet havde det bedst mulige billede af
kommunens planer og interesser.

I erkendelse af behovet for at bygge bro mellem de to udviklingsperspektiver har der i foråret 2016 været drøftelser mellem Fællesrådet
og rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz. I forlængelse af disse drøftelser har Byrådet besluttet at samarbejde tæt med bl.a. Mårslet
Fællesråd i forarbejdet til den kommende kommuneplan. Den fælles intention om brobygning er afsættet for Fællesrådets arbejde med
Helhedsplanen, der vil komme til at stå som et fælles arbejdsgrundlag mellem lokalområdet og kommunen i de kommende år.

Vores lokalområde er et på mange måder velstillet område i nær tilknytning til både storby og land. Det er et område med
velfungerende skole, skønne omgivelser, aktivt foreningsliv og også aktive borgere med interesse for områdets kvaliteter og muligheder. I
sagens natur er området også en del af Aarhus Kommune, og indgår derfor også i større samlet udvikling. Med andre ord taler vi både
om udvikling på lokalområdets egne præmisser samt som del af den omgivende kommunes udvikling.

Denne helhedsplan er udarbejdet af borgere og fællesråd i postnummer 8320, der som lokalområde omfatter bysamfundene Mårslet,
Testrup, Langballe, Hørret og Storhøj.

1. Forord til helhedsplanen for 8320
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En helhedsplan, som fremhævede fællespunkter og overordnede linjer i de lokale ideer og ønsker og omsatte dem til en
lokalsamfundsbeskrivelse, som var det format som den kommunale planlægning lettest kunne indarbejde.

2.

Vision
Det er Fællesrådets ønske, at hele 8320 fortsat skal være et område med en balanceret tilknytning til både storby og land. Det skal være
attraktivt at bosætte sig i 8320, der fortsat skal være præget af en stærk lokal tilknytning for områdets borgere. Det ligger os derfor på
sinde, at området både skal være attraktivt for nye bosættere, at man skal kunne leve hele sit liv i Mårslet samt at områdets udvikling skal
ske på en måde og i et tempo, som sikrer bevarelsen af lokalområdets kvaliteter og med den stærke lokale sammenhængskraft og
tilknytning intakt.

Det forventes at Fællesrådet efter 1. marts 2017 vil tage initiativ til at nedsætte en række lokale udvalg, der skal arbejde med omsætning
af ideerne i Helhedsplanens uddybende kapitler i de kommende år. Samtidig vil Fællesrådet arbejde for at lokalområdet også
fremadrettet har en stærk forankring i Aarhus Kommunes planlægningsprocesser. På baggrund af borgermøder og høringssvar har
Fællesrådet formuleret en vision, der understøtter det fremadrettede arbejde med Helhedsplanen.

Borgermøder, kommunikation vha. Mårslet Bladet, direkte henvendelser til medlemsforeninger, lokale opslag i byen, artikler i lokalavisen
samt på Mårslet net har alle været anvendt til at skabe lokal opmærksomhed omkring og forankring af helhedsplanprocessen.

Processen med borgermøder blev indledt i april 2016. Udervejs blev der afholdt tre borgermøder om helhedsplanen samt et
oplysningsmøde med Aarhus Kommune for borgerne i 8320, så man kunne orientere sig om kommunens planlægningsproces og
interesser. Sideløbende hermed har Aarhus Kommune forestået en proces, hvor lokale interessenter med udstykningsprojekter, har kunnet
fremlægge disse for Aarhus Kommune. Sidst på efteråret besluttede Aarhus Kommune at flytte deadline for aflevering af helhedsplanen
til 1. marts 2017. Dette muliggjorde gennemførsel af en lokal høringsproces, som i første omgang blev meddelt alle medlemsforeninger
samt områdets borgere bl.a. ved borgermøde. I tilgift til dette kontaktede Forretningsudvalget samtlige medlemsforeninger og
enkeltmedlemmer for at sikre en endnu større forankring. Høringssvar er medtaget som bilag til Helhedsplanen sammen med kataloget
fra borgermøderne.

Et katalog over lokale ideer og ønsker til lokalområdets udvikling, som man kunne arbejde videre med både på kort og langsigt

1.

Helhedsplanen er Fællesrådets svar på Planstrategi 2015, men samtidig også afsæt for et aktivt lokalt arbejde med udvikling af
lokalområdet. Fællesrådets Forretningsudvalg har forestået forberedelsen af Helhedsplanen, der tidsmæssigt er foregået i perioden fra
marts 2016 frem mod en kommunalt fastsat deadline ved årets udgang. Denne deadline nødvendiggjorde en relativt komprimeret
proces, hvor det blev besluttet at borgermøder, var den mest anvendelige form til at sikre opsamling af lokale ideer og ønsker, samt
diskussion af sådanne. Helhedsplanarbejdet søgte at skabe to overordnede resultater:

Helhedsplanen hviler på en række forudgående lokale planarbejder, som omfatter bl.a. ”8320 i 2020”, Dispositionsplanen for Mårslet
Kommune fra 1962, samt Dispositionsplanen for Mårslet fra 2004. Dertil kommer Aarhus Kommunes planarbejder, hvor vi især vil fremhæve
”Planstrategi 2015”, hvor en omfattende langsigtet befolkningstilvækst i kommunen kædes sammen med udbygning af de bysamfund,
som har letbaneadgang.

2. Baggrund og vision
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Helhedsplanen bygger bro mellem to udviklingsperspektiver: På den ene side et formelt
overordnet perspektiv, hvor den spiller sammen med kommuneplaner og lokalplaner. På
den anden side er den også et rammeværk for lokalt arbejde i de kommende år, hvor
konkrete projekter beskrives og gennemføres med afsæt i lokale udvalg og i samarbejde
med Aarhus Kommune.
Fællesrådet har med andre ord måttet balancere mellem dels en kommunal
planlægningspraksis, hvor især arbejdet med planstrategi og kommuneplaner sker på
meget overordnet niveau, dels på konkret niveau i forbindelse med lokalplaner og
konkrete aktiviteter i 8320. Derfor er der udarbejdet en lokalsamfundsbeskrivelse, idet en
sådan indgår i kommunens planer, dels er der uddybende kapitler med konkrete lokale
indsatser, hvor input fra borgermøderne omsættes til en helhed, dels er der formuleret
principper, som binder det konkrete og overordnede planlægningsniveau sammen.



Helhedsplanen strukturerer og skaber sammenhæng i ”det vi synes der er vigtigt”.





Helhedsplanen skal præcist beskrive det, som gør det godt at bo i 8320, og også pege
på de ting som kan blive bedre endnu. Med andre ord skal helhedsplanen beskrive de
gode udviklingsmuligheder, som udbygger og sikrer områdets mange fine kvaliteter.



3. Hvad er en helhedsplan
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Kilerne fremstår som fuldendt fra helhedsplanen i 1962.

I 1962-64 laver den senere kendte Landskabsarkitekt Ib Møller en af de første helhedsplaner i
Danmark for Mårslet kommune. Med 258 beboere i Øvre og Nedre Mårslet i 1958 til i dag 4850
er planen udbygget, dog med større tilføjelser i 2005-2008 mod syd og vest. I dag fremstår
Byen som et smukt eksempel på sammenstødet mellem boligbebyggelse og et meget
gammelt kulturlandskab, der fortsat præges af opdyrket landbrugsjord, der kan ses helt inde
fra centrum ved Middelalder kirken. To grønne kiler formidler denne fine karakter med kirken i
centrum.

Bysamfundet Mårslet opstår på det af landmanden dyrkede kulturlandskab, der har udviklet
sig fra herresædet Vilhelmborgs jorde og de senere 1600 tals jordlodder, som der er mange
spor i landskabet efter i dag. Samlede bebyggelser opstår først omkring kirken og senere i 1900
tallet omkring de fem gårde, som der delvis er spor efter i dag, og som lægger jorde til de
senere sammenhængende bysamfund og landsbyer i området.

Landskabsdrømme.

Denne lokalsamfundsbeskrivelse er et centralt element i den Helhedsplan for Mårslet, som er
udarbejdet efter aftale med Aarhus Kommune, som lokalsamfundet indspil til Aarhus
Kommunes Planstrategi for perioden 2015-2050 og de deraf afledte senere kommuneplaner.

Lokalsamfundet omfatter geografisk hele postnummer 8320, der omfatter det fritliggende
bysamfund Mårslet samt bebyggelsen Storhøj samt de afgrænsede landsbyer Testrup,
Langballe og Hørret. Mårslet er forbundet til de omkringliggende landsbyer og nabobyer ved
syv veje, der stråler ud fra Mårslet gamle bymidte i en stjerneform.

Lokalsamfundsbeskrivelse - MÅRSLET

4. Lokalsamfundsbeskrivelse
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Byen er dertil præget af et omfattende netværk af stiforbindelser, hvoraf flere er asfalterede
eller brolagte. Disse netværk af stier er dog aldrig forbundet i en helhed, og Letbanen
overskærer samtidig disse og medvirker derfor direkte til at kanalisere de bløde trafikanter ind i
bymidten. Stisystemet bør således udbygges med en række krydspunkter langs Letbanen, der
kan sikre god sammenhæng mellem byens nordlige og sydlige del, sikre mulighed for
adskillelse af bløde trafikanter og færdsel gennem byen, samt sikre byens borgere bedre
adgang til de rekreative værdier i og omkring de grønne kiler, der kun er delvist tilgængelige
gennem byens fine trampestier.

Trafikalt er byen karakteriseret ved at vejnettet samles i midtbyen, hvilket giver en stor
trafiktæthed i morgen- og eftermiddagstimerne. Der er derfor behov for aflastning af midtbyen
trafikalt, hvilket har været svært at afhjælpe, da midtbyen tillige gennemskæres af
jernbanespor, som skal indgå i den kommende Letbane. Beder-Bering vejen, bør derfor
tænkes ind i Mårslets udvikling, så den i videst muligt omfang kan trække trafik ud af Mårslet
og sikre forbindelse til overordnede færdselsårer omkring Aarhus.

Trafik

Når man om sommeren første gang kommer ude fra det dyrkede landbrugslandskab til byen
ad de syv veje, fremstår byen tydeligt med en grøn omkransning af bebyggelser. Flere steder
markeres byens afgræsning tillige af de historiske bevoksede jorddiger, andre steder af store
træer fra tidligere landbrugsgårde. Jorddigerne, som er bevaringsværdige og fredede
elementer i kulturlandskabet, er synlige spor af tidligere jordlodder eller markeringer af det
smukt bevarede herregårdslandskab på Vilhelmsborgs jorder. Mange af disse spor og flader er
af Slot- og Kulturstyrelsen fredede og/eller af kommunen udpeget som de bærende
landskabsværdier.

Derfor kan de landskabelige kulturspor efter alle byens udviklingsperioder fortsat ses mange
steder i byen. Bygninger fra perioden omkring kirken er i mange tilfælde bevarede, mens
mange spor af de ikke bevarede bygninger dog fortsat er delvis synlige og med til at give den
bevaringsværdige bymidte sit særpræg.

Ib Møllers helhedsplan har således fastlagt en bystruktur, som trods en omfattende
befolkningstilvækst dels har sikret bevarelsen af den historiske bykerne, dels sikret
landsbypræget ved at stadfæste de grønne kiler i Mårslet, som både giver midtbyen og de
omkringliggende nyere bydele en unik kontakt til kulturlandskabet og landbruget, som i dag
tillægges endog meget stor værdi af lokalsamfundet.
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Bysamfundet rummer én kommunal skole, Mårslet Skole. Skolen ses som et centralt element i
bevarelsen af den lokale sammenhængskraft. Der bør derfor også fremadrettet kun være én
folkeskole i lokalområdet – og det skal fremhæves, at dette princip har betydning for hvor
hurtigt befolkningstilvækst kan ske.

Skole

Der er udlagt et område i Mårslet by til butiks-og centerfunktioner. Området rummer i dag en
Brugsforening samt lægehus, tandlæge, fysioterapeut og daginstitutioner. Området præges
af en lukket Fakta, bageri, bank samt et uudnyttet torveareal. Området er samtidig
stationsnært beliggende og kunne derfor udpeges som byudviklingsområde.

Centerstruktur

Det er vigtigt for lokalsamfundet at sikre, at byens fremtræden som en grøn by fortsat sikres
aktivt ved udbygning af ”grønne åndehuller” i byen til egentlige byparker, der sammenbindes
med stier til bløde trafikanter og således tjener både rekreative og trafikale formål tillige.

Dertil kommer at visse jordarealer tæt ved byen er udpeget af Aarhus Kommune som særligt
vandfølsomme områder eller jordområder, som af Staten kun anbefales omlagt til skov eller
eng. Disse følsomme arealer kan bl.a. ses i de i helhedsplanen udlagte arealer fra 1962-64 som
i dag går som de grønne kiler fra vest som en del af de gamle jordlodder som bonden startede
med at dyrke fra Godsejeren til mod vest. Også derfor bør de grønne kiler bevares, og de
spiller sammen med Giber Å, som det sammenbindende element.

Bysamfundet Mårslet gennemskæres også af Giber Å, der regnes som et hovedelement i
Aarhus Kommunes grønne struktur. Ådalen løber i de grønne kiler, der trækker det omgivende
landskab helt ind i bymidten og samtidig sikrer store berøringsflader mellem de nyere
byområder og det omgivende landbrugsland og herregårdslandskab. Beplantningerne i
forbindelse med de grønne kiler er særligt værdifulde og skal bevares.

Grøn struktur
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Vi opfordrer til, at Aarhus Kommune fremadrettet i forbindelse med overvejelser om evt. nye
byområder er opmærksom på, at også bustrafik er væsentlig for betjeningen af 8320. I
samme ombæring fremhæves igen behovet for at nye byområder tager højde for at sikre god
sammenhæng til Beder-Bering vejen samt gennemgående cykelstier, så alle borgere i 8320 er
sikret god infrastruktur.

Det har været overvejet om dette trinbræt i stedet kunne forskydes mod vest, men dette vil
muligvis kunne lede til en sammenvoksning af Mårslet og Tranbjerg som bestemt ikke er ønsket.
Det skal derfor sikres ved en flytning af trinbrættet, at Mårslet og Tranbjerg ikke smelter
sammen

Det skal her bemærkes at Mårslets andet trinbræt ikke fremtræder hensigtsmæssigt som muligt
krydspunkt for bløde trafikanter i sin nuværende udformning. Ej heller er dets sammenhæng
med stisystemer og andre transportformer hensigtsmæssig. Det giver derfor ikke god mening at
planlægge med dette trinbræt som udgangspunkt for fortætning og evt. nye byområder.

Vi forholder os i helhedsplanen til det udefrakommende ønske om befolkningstilvækst, større
spredning i boligtyper samt fortætning stationsnært. Borgermøderne og høringssvarene til
Helhedsplanen indikerer, at der er interesse for et mere mangfoldigt boligudbud. Dette kunne
muligvis ske indenfor de bestående bebyggede arealer nær byens gamle station, der fortsat
vil være trinbræt på Letbanen.

Aarhus Kommunes Planstrategi 2015 forudsætter, at befolkningstallet i Aarhus Kommune stiger
betydeligt i frem mod 2050. Det er ønsket, at en del af denne befolkningstilvækst sker i de om
Aarhus beliggende eksisterende bysamfund med letbaneadgang. Dermed udtrykker Aarhus
Kommune et ønske om at bysamfund som Mårslet optager en del af befolkningstilvæksten –
og at dette gerne sker som fortætning i byen med forskellige boligtyper, der tilgodeser et
bredt udsnit af kommunens befolkning.

Planlægning af nye byområder
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Hvor ligger den naturlige afgrænsningen mellem by- og landzone fremadrettet? Her
tænkes først på det aktuelle ønske i området for at fastlægge en permanent afgrænsning
mod Tranbjerg, så de to samfund ikke i fremtiden kan smelte sammen. I et bredere
perspektiv bør der også langs resten af Mårslets rand arbejdes på at fastlægge, hvor der
naturligt kan fastlægges varige ydre grænser for Mårslets fremtidige udbygning. En sådan
afgrænsning fastlægges, så den tillader mulighed for fremtidige udstykninger, hvor det er
hensigtsmæssigt. I forbindelse med dette emne drøftes naturligt byens størrelse,
udbygningstakt, befolkningssammensætning, skole og boligtyper, så der er væsentlige
udviklingsmæssige perspektiver i emnet.
Butikstorvet/centerområdet befinder sig indenfor den zone, hvor fortætning af byen er en
mulighed. Der er samtidig fremsat ønsker om fornyelse af bl.a. torvearealet.
Sammenhængen mellem stier til gående og cyklister i hele byen bør forbedres så både
rekreativ anvendelse samt anvendelse til skoleveje eller transport, herunder forbindelser til
offentlige transportmidlers stoppesteder, understøttes bedst muligt. Vi vil arbejde for et
sammenhængende og fremkommeligt stinet rundt i Mårslet – til dette hører også den
stimæssige sammenhæng mellem alle lokalområdets bysamfund. FU forudser at tage dette
emne op på relevante udvalg i Aarhus Kommune.
Der er interesse for at udvikle byens grønne områder så de får større rekreativ værdi, hvilket
bl.a. kunne omfatte nye stier, motionsredskaber, skovarealer og andre
anvendelsesmuligheder.
Udvikling af Skole og fritidsliv for områdets unge.










Disse emner vil man arbejde videre med lokalt:

Den 1. marts 2017 er der deadline for aflevering af Helhedsplanen for 8320 til Aarhus Kommune. Efter
denne dato er tiden kommet til at indlede et lokalt arbejde med konkret omsætning af de mange
ideer, som er fremsat af lokalområdets borgere i forbindelse med helhedsplanprocessen i 2016.
Fællesrådets Forretningsudvalg har på baggrund af borgermøder og høringssvar formuleret følgende
emner, som bør bearbejdes og omsættes af lokale arbejdsgrupper umiddelbart efter aflevering af
helhedsplanen. Disse emner er forelagt Fællesrådets Repræsentantskab til godkendelse på den årlige
generalforsamling 2017 og vil indgå i Helhedsplanen såfremt de opnår godkendelse.

5. Uddybende afsnit med konkrete indsatsområder

Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser pr. 1.1.2018

131

De grønne kiler og kirken i centrum, deler til sammen Mårslet by i to områder. De
tilstødende boligbebyggelser respekterer dette princip siden den oprindelige plan i 1962.
Det skal sikres, at de grønne kiler og kulturlandskabet bevares for al fremtid.
Åbeskyttelseslinjen på 150 m skal sikres overholdt langs hele Giber å.
Det skal sikres, at skovbyggelinjer overholdes for al ny bebyggelse.

Beskyttelse af drikkevand skal sikres, herunder sikres at de af Aarhus Kommune udpegede
arealer til vandbeskyttelse fastholdes og herunder sikres vandboringer jf. Miljøministeriets
retningslinjer overholdes. Jf. Statens vejledninger kan der etableres skov eller eng på
sådanne arealer, dog underordnet Helhedsplanens hensyn til de grønne kiler og
kontakten til det åbne land jf. princip 1 og 5.
Det skal sikres, at byens møde med det åbne land/marker bevares for al fremtid. Dette
omfatter også en varig adskillelse af Mårslet og Tranbjerg samt bevarelse af de
fritliggende landsbybebyggelser i 8320.
Det skal sikres, at vandløb i form af åer og bække bevares eller genetableres som del af
nye byudviklingsområder.
Det skal sikres, at de af Slots- og Kulturstyrelsen udpegede historiske diger bevares,
formidles og forenes med borgernes ønsker for byens udvikling.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I dette kapitel er lokalsamfundsbeskrivelsen omsat til ”principper for byens og områdets
udvikling”. Denne kortfattede og overskuelige form er velegnet som del af rammen for
overvejelser om nye byområder/fremtidige udstykninger

6. Principper for udvikling

Bilag til
helhedsplan:
Noter fra
borgermøde.
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Bemærk: Sidste emne udgik, da de øvrige emner
var dækkende.

 ”Det I synes er vigtigt”

 Involvering af hele 8320

 Trafik

 Aktiviteter

 Miljø- og klimaforandringer

 Grønne arealer

 Bevaring af midtbyen

 Butikstorvet ved Brugsen

Emner for gruppearbejde
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Evt. mini-svømmehal med varmtvandsbassin og
modstrøms-svømmebasin (kort)

Affaldscontainere tilbage, evt. som nedgravet model

Cykelsti øst for butikstorvet evt. med underføring til Den
Glemte Vej

Pladsen ved tankstationen kan forbedres

Affaldscontainere skæmmer









Vedligeholdelse af træer





Borgerhuset tilføjes nye funktioner. Det kunne evt. være
etablering af værelsesudlejning i tagetagen. Kunne
måske drives i samarbejde med et hotel i Aarhus



Butikstorvet ved Brugsen
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Et princip om at bevare de små omkringliggende
landsbyer – byerne må ikke vokse sammen, adskilt med
grønne arealer

Landsbyerne ligger der som små enheder –
charmerende

Et princip om kontrolleret vækst – det kræver belysning af
udbygningsmuligheder

Udbygning af byen mod øst – langs Langballevej.
Mulighed for kontrolleret udbygning med små stykker af
gangen

Et princip om at bevare landsbypræget – grønne veje
ind i byen.

Lige meget hvilken vej man kommer ind til Mårslet skal
man bevare de grønne arealer og naturen

Forslag om ensartede vejtræer/ Allé træer til at binde
Mårslet sammen med omkringliggende bysamfund

Bevaring af huse som Åbo

Oprydning i buskads ved åen

















Udbygning af brugsen sker med mere landsbypræg over
mod kirken
Man kunne arbejde med farven på grus på grusede stier



Grønne træer ved stationen

Grønt område ved rensningsanlæg

Sikre et kig til det åbne land

Parkeringsplads gøres grøn, så biler ikke ses fra kirken



Vi har en bymidte som bærer et landsbypræg, og derfor 
bør vi bevare de gamle huse/elementer som giver

landsbypræget





Et princip: Mårslet er en landsby. Vi skal derfor bevare de 
grønne arealer/et grønt bælte. Mårslet må ikke smelte

sammen med Tranbjerg



Bevaring af midtbyen
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Hundepark a la den i Odder – attraktiv for både
hundeejere og andre gående. Man kunne f.eks.
kombinere træer, sø, mark osv. i byparken ud mod
Vilhelsmborg, dvs. i forbindelse med parken

Bevarelse af de grønne kiler, dvs. som frit udsyn fra og
indkig til byen

Stiforbindelse under banen v. rensningsanlægget

De sidste 200 meter mellem Mårslet og Tranbjerg:
Etablere fuld cykelsti i Mårslet

Udbygning og synliggørelse af f.eks. Byparkens indgang









Naturskolen hertil





samt mod Baronmosen og Bredballegård



Stisystem med forbindelse fra den nye del mellem
Tranbjerg/Mårslet over mod søen i Tranbjerg – husk det
ved bibeholdelse af en grøn kile mellem de to byer

mellem det sydlige Mårslet og ud mod
Vilhelmsborg og Langballe så man undgår at
skulle gennem midtbyen



Forbedring af stisystemer og bedre sammenhæng
mellem stier og naturtilbud, f.eks.:





Sammenhæng med Herregårdslandskabet, f.eks. ud
mod og omkring Vilhelmsborg, bibeholdes!




Oprette oversigt over stier og muligheder i og omkring 
Mårslet



Lift for gangbesværede/kørestole ved Moesgaard
Museum

Udnytte eksisterende bygninger og områder til f.eks.
mountainbikestier, ungdomsområder/frirum,
skaterbane, rullebane

Grønne arealer
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Klimasikring og miljøbelastning

Byerne må ikke vokse sammen, skal afgrænses af
grønne områder når man snakker helhedsplan

Bevar de grønne kiler

Rent drikkevand

Hold byen ren

Vi passer på vores by – tema for skolebørn. Det er gratis

Byrum - åndehuller















Miljø- og klimaforandringer
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Udendørs mødested for Mårslets unge – evt. med
bålhytte

Rekreative muligheder ved Vilhelsmborg – ved
tilbageføring af søen til å-løb kan der indrettes
opholds/picnicsteder, shelters el. lignende

Sti fra midtbyen langs Giber Å forbundet med
trampestien mod Vilhelsmborg

Skovlegeplads, gerne i forbindelse med åen

Hundeskov











Ved Eskegårdsvej over banen



Det gamle renseanlæg kunne udlægges til rekreativt
område, evt mulighed for picnic, shelters mm

I nærheden af tranbjerggaard





Metalgangbro under jernbanebroen over giberå (ved
renseanlægget)



I forlængelse af ovenstående: Der er brug for flere
muligheder for passage:







Forskønnelse og indretning som samlings/aktivitets- og 
mødeplads hvor OK tanken står i dag (ideelt kan OK
tanken flyttes)

Skaterbane/rulleskøjteanlæg

Stier/løberuter – skal være med til at binde Mårslet
sammen, gerne med mulighed for at løbe/gå hele
vejen rundt om byen.



Aktiviteter
Vigtigt at lokale handlende støtter op om lokale
aktiviteter

Hvad blev der af ”børnenes festival”?

Udendørs træningscenter/redskaber bynært, evt på
arealet bag Brugsen
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P-forhold ved skolen bør forbedres



Kan man anlægge en aflastningsvej rundt om skolen?
Afhjælpe at alt trafik skal gennem midtbyen
Sti fra Vilhelmsborg langs Bedervej







Der savnes parkeringsmuligheder omkring stationen, hvilket
spiller ind på letbanens anvendelighed

Asfalten i byen er lappet ”sønder og sammen” efter kloak
arbejde

Der mangler cykelbaner på vejene

Parkering til Multihallen er ej belyst

Der savnes fartdæmpning på Langballevej og Bedervej – og i 
en form som cyklister/børnene kan køre lige igennem af
sikkerhedsmæssige hensyn











Revidere chikaner i midtbyen

Tunnel ved Giberåen (under banen)

Generelt er vejene i dårlig stand

Fremkommelighed i bil kan forbedres

Kan man overveje busveje som redskab til at styre trafikken? 





Sikre balance mellem landsby og frafiknet

Sikre skoleveje – og belyse udbygningsmulighederne for
skolen i sammenhæng med kontrolleret vækst

Genoptryk af kortet over stisystemet




Etablering af en form for ringforbindelse rundt om Mårslet.
Gerne bynært men ellers byggende på Oddervej og BederBeringvejen


For vej-temaet blev følgende ideer noteret (ej prioriteret
rækkefølge):





4.

En sti ved rensningsanlægget

Det manglende fortov langs langballevej fra Mårslet Byvej til Øvrige emner drøftet i fællesskab:
Langballevænget

Bedre forhold for bløde trafikanter (fortove, cykelstier,
stisystemer
Tunnel ved enden af Hørretløkken under banen mod
Førkjærparken

Cykelstier, flere af dem
En helhedsplan for stisystemet i hele Mårslet

Sti langs åen – give mulighed for at bevæge rundt i kanten af
området bl.a. i den østlige grønne kile
En tunnel ved 10’erens gamle endestation

2.

3.

Tunnel under Hørretvej, ved stien langs banen ud for
stationen

Tunneller bør prioriteres mens letbanen er under
ombygning/ligger stille

Kan man flytte Mårslet station for at løse nogle af de
nuværende problemer med trængsel, adgang, parkering
osv.?





Kan man låne ideer fra Lisbjerg projektet? Dvs. ideer til
byinfrastruktur i sammenhæng med en eksisterende landsby



1.

For sti- og tunneltemaet blev følgende prioriteret:

Trafikgruppen arbejde med to hovedemner: Et sti- og tunneltema
overfor et vej-tema.

Trafik
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Facebook sider? Der findes en alternativ facebook side
til den officielle som øjensynligt har bedre forankring

Fokusgrupper (hjælp fra byen)

Danne møder mellem grupperne

Brug gerne skole/dagtilbud til at aktivere de unge, evt.
i regi af Fællesrådets FU

Tematisér skarpere til kommende møder

Arbejd med Visionen

Etablere en vision for 8320. I visionen kan indgå
Vilhelmsborg, festspillene og kulturelle fyrtårne som
Testrup og Moesgaard Museum.















Involvering af hele 8320

Henrik Jensen <hbendixjensen@gmail.com>

16. jan. (for 5 dage siden)

til
maarsletfu

Til Mårslet Fællesråd

Vedr. høring på byggegrunde ved Hørretløkken og Tranbjerggårdsvej.

Som børnefamilie og bosiddende i Mårslet mener vi det giver det positiv værdi for byen at
udstykke byggegrunde.
Når man som børnefamilie er, eller har været, bosiddende i en bolig i Mårslet og ønsket om
mere plads pga. familieforøgelse eller blot ønsket om mere plads gør sig gældende, vil det i
vores omgangskreds betyde at vi kigger efter byggegrund, da vi ønsker det
vedligeholdelsesfrie og individuelle hus.
I mange tilfælde er det billigere at bygge nyt hus, end og købe ”brugt” i Mårslet, hvilket kun
gør det mere attraktivt med flere byggegrunde.
Området omkring Hørretløkken er meget attraktivt af flere grunde;
1. Som børnefamilie giver det tryghed at skolevejen er særdeles fordelagtig, med kun ganske
lidt trafik.
2. Muligheden for at bo nord for Mårslet i forhold til transport til arbejde i Aarhus.
Desuden kan nævnes en masse andre fordele, som gode indkøbsmuligheder, en god skole
og et godt foreningsliv. Alt sammen noget der er 1. gør at allerede bosiddende bliver i byen,
enten i nuværende hus, eller vil bygge nyt/flytte i noget andet, eller 2. kan tiltrække folk
udefra til byen, hvis de rigtige muligheder for bolig er til stede.
Derfor er dette ment som en positivt støttende mail for flere bryggegrunde i Mårslet, men i
særdeleshed byggegrunde i Hørretløkken området. Samtidig er denne mail ment som en
opfordring til stadig at arbejde for flere byggegrunde i Mårslet.
Med venlig hilsen
Henrik Bendix Jensen, Mårslet
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Fra: I/S Tandergaard
Sendt: 14. januar 2017 16:45
Til: maarsletfu@gmail.com
Emne: Hørringssvar

Til Mårslet Fællesråd

Vedhæftet er vores hørringssvar til Helhedsplanen

Med venlig hilsen
Brian Munk
I/S Tandergård
-Høringssvar til helhedsplan for Mårslet fra I/S Tandergård.

Hvem er vi:
Vi er 3 Familier som i fællesskab driver landbrug umiddelbart syd for Mårslet, med husdyrproduktioner på både
Tandergårdsvej og Mustrupvej. Familiens tilknytning til Mårslet området starter i 1906 da Tandergård bliver købt. Siden
er driften udvidet og er nu i gang med et glidende generationsskifte fra 3 til 4 generation.

Helhedsplanen:
Som udgangs punkt syntes vi Helhedsplanen er et godt værktøj til at sikre fremtidig udvikling af Mårslet. Vi er stolte over
at kunne læse i punkt 3., at landbruget tillægges stor værdi for vores lokalsamfund.

Vores eneste indspark til helhedsplanen er, at vi får så stort råderum omkring vores husdyrproduktioner som muligt.
Helst ser vi at fremtidig byudvikling i Mårslet syd, holdes minimum 1000 meter fra vores produktionssteder, for at sikre
fremtiden for produktionen af danske kvalitetsfødevare.

Vi har været i tæt dialog med Århus kommune, både omkring planstrategi 2007 og kommuneplan 2009 angående Ny
Malling by , som vi mener kommer for tæt på produktionen. (Derfor vil vi fortsat arbejde på, at Århus kommune rykker Ny
Malling by yderlige 400 meter mod Øst) Dette vil vi gerne medvirke til at forbygge i Mårslet syd, ved at pege på en
fremtidig udbygning af Mårslet, sker mod nord hvor der ingen større husdyrproduktioner ligger.

Med venlig hilsen

I/S Tandergård ved Bent, Ole og Brian Munk Nielsen
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Søren Rosenkrantz Riber

14. jan. (for 7 dage siden)

til
Carsten

Hej Carsten.

Som varslet får du hermed mine personlige kommentarer til Jeres flotte udkast til
Helhedsplan.
Den er opdelt i nogle generelle og specifikke kommentarer, og så har jeg suppleret med
nogle forslag til ekstra punkter/indhold.

Sig til, hvis der er brug for, at jeg forklarer nærmere (har ikke nået at tegne ind på kort).

Fortsat god weekend.

Mange venlige hilsner

Søren Rosenkrantz Riber
Langballevænget 102
DK-8320 Mårslet
Home: +45 8629 6860
Mobile: +45 2614 6860

-Til Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg
Mårslet d. 14/1 2017
Høringssvar vedr. udkast til Helhedsplan 2017 for 8320 Mårslet
Kære Forretningsudvalg.
Tillykke med et flot udkast til Helhedsplan 2017 for 8320 Mårslet! Personligt mener jeg, I har fået rigtig
mange af de indkomne forslag på bl.a. borgermøder integreret i en ramme, der peger fremad med behørig
respekt for byen.
Hermed nogle generelle og specifikke supplerende kommentarer til Jeres materiale, som jeg håber, I kan
bruge i den videre udviklingsproces.
3
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Generelle kommentarer:
1. Jeg vil anbefale, at der på et oversigtskort over Mårslet og omegn indtegnes det kommunalt besluttede
tracé for Beder-Bering-Vejen, da denne må forventes at blive en afgørende faktor for den videre
byudvikling, -afgrænsning samt infrastrukturelle betjening af bl.a. Mårslet.
2. Jeg vil anbefale, at alle fremtidige beskrivelser af ”jernbanen” benævnes ”Letbanen”, da vi dermed
signalerer fremadrettethed – og bliver ”synkroniseret” med kommunens Planstrategi.
3. Jeg savner en tydeligere beskrivelse af sammenhængen mellem Mårslet by og øvrige ”naboområder”
med fokus på kombinationen af ”afgrænsning af Mårslet” og forbedret adgang til især de rekreative
områder (fx Vilhelmsborg-området, Hørret Enge, Testrup Mose m.m.) – se desuden nedenfor.
Specifikke kommentarer:
P1 (forside):
Hvis der findes et nyere luftfoto af Mårslet, burde det måske anvendes. Det nuværende mangler bl.a. at
indeholde Rema1000, bebyggelsen mellem Jelshøjvej og Hørretløkken, Nymarks Allé samt
Enkegårdslunden.
Det kunne også være, at forsiden skulle være en ”fremtidsskitse”, og inkludere Beder-Bering-Vejen m.m.
P7, ad. Skole:
Jeg mener godt, der kan suppleres med yderligere info omkring skolen, bl.a.:
- At den er stor ift. byens størrelse (og i øvrigt i kommunal sammenhæng), hvilket skyldes en løbende
bosættelse af børnefamilier (samt generationsskifte i byen), som i løbet af børnenes opvækst vil få et øget
behov for:
o Sikre skoleveje (infrastruktur), hvor bl.a. tidligere skolebestyrelser har etableret ”Kys & Kør”-områder for
at agitere til, at skolebørn selv færdes til og fra skole
o Adgang til rekreative områder i forbindelse med skole- og fritidsaktiviteter
o Aktivitetsmæssig sammenhæng med den kommende MultiHal.
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Øvrige specifikke kommentarer/forslag til Helhedsplan:
1. Sammenhængende offentlig trafikbetjening
Letbanen betjener Mårslet by i ØSØ-VNV-retning med 2 stoppesteder, og vil fortsat være en central
offentlig transportform for de beboere, der skal til/fra stoppesteder relativt tæt på denne. Letbanen løser
ikke nødvendigvis alle offentlige transportbehov for Mårslet, hvorfor sammenhæng med andre
transportformer er central for byens udvikling:
a. Sammenhæng til buslinie 19 (stoppesteder og tidspunkter) i SSV-NNØ-retning mod Højbjerg/Skåde
(Letbanen og linie 19 laver et ”kryds” gennem Mårslet, hvilket bør bevares)
b. Let adgang til stoppesteder for Letbane og buslinie 19 for bløde trafikanter i Mårslet (gående og
cyklende) uanset bopæl (taler for en ”cykelring”)
2. Reduceret by-intern biltrafik
I lyset af en kommende Beder-Bering-Vej har vi i Mårslet mulighed for at minimere gennemkørende
biltrafik i Mårslet via følgende tiltag:
a. Etablering af flere tilslutningspunkter til Beder-Bering-Vejen, herunder en sammenkobling i byens
nordlige ende (evt. fra Hørretvej/Jelshøjvej og vestover), der tilmed vil kunne bidrage til en naturlig
afgrænsning til Tranbjerg.
b. Markering af Mårslet som landsby ved:
i. Evt. udvidelse af 40 km/t-zonen til flere kommuneveje i byen
ii. Evt. etablering af flere 2-minus-1-veje på byinterne kommuneveje, som vil have følgende effekter:
1. Let at etablere (omkostningsneutralt)
2. Giver ikke behov for udvidelse af vejbredder i midtbyen, men skaber samtidig plads til cyklister
3. Bidrager til landsby-præg
4. Har en naturlig fartdæmpende virkning
iii. Evt. (r)etablering af allé-træer ved indfaldsveje umiddelbart ind til Mårslet (som ved Langballevej)
3. Forbedret rekreativ sammenhæng til nærområder
Mårslet er begunstiget af at være nabo til nogle markante natur- og kulturmæssige seværdigheder – bl.a.
Hørret Enge, Vilhelmsborg-området og de tilhørende skovarealer, som endvidere skaber sammenhæng til
Moesgård, Marselisborgskovene og Fløjstrup. Adgangen hertil er pt. relativt begrænset stimæssigt fra
Mårslet, som bør opprioriteres og indtænkes i Helhedsplanen.
Aktuelt arbejder Aarhus Kommune på planer for, hvorledes den afdrænede Møllesø samt ødelagte
dæmning ved Hovstien/Vilhelmsborg skal retableres som å-løb for Giber Å, som vil være oplagt at tænke
ind som en ny og forbedret rekreativ adgangsvej mellem Mårslet, Vilhelmsborg og videre østpå.
Eksempelvis kunne der tænkes i adskilte spor fra Mårslet for gående (Trampesti på sydsiden af Giber Å),
MTB-spor (”Borgmesterstien” på nordsiden af Giber Å) samt heste (separat spor fra og med Vilhelmsborg)
kombineret med rekreative opholdsarealer til picnics, shelters m.m.
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En sådan løsning vil ikke kun gavne Mårslet, men også bidrage til kommunens ønske om at opkvalificere
Vilhelmsborg-området som ét af kommunens udflugtsmål, og i øvrigt bidrage til en forbedret cykelrute fra
Aarhus (via Tranbjerg) til Moesgård/Fløjstrup-strandene, hvor der pt. er ”huller” ved Vilhelmsborg/Beder.
Etableringen af Beder-Bering-Vejen vil også skabe behov/mulighed for at etablere nye ruter/stier i det åbne
land, bl.a. i relation til at få adgang til Testrup Mose fra vejens gennemskæring mellem Mårslet og Testrup.
Jeg vil anbefale, at de rekreative ruter tegnes ind som et lag på et oversigtskort som led i Helhedsplanen,
som I også lægger op til, men også udenfor byens nuværende grænser.
Jeg uddyber gerne ovenstående, hvis der er behov for dette.
Mange venlige hilsner,
Søren Rosenkrantz Riber
Langballevænget 102
8320 Mårslet
Mobil 2614 6860
sriber@hotmail.com

6
Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser pr. 1.1.2018

146

Kring Hansen <kringhansen@gmail.com>

14. jan. (for 7 dage siden)

til
Fællesrådets

Kære FU.
Den forlængede høringsfrist for helhedsplanen har givet tid til at tænke lidt mere over
indholdet, og her på falderebet har jeg nu en kommentar mere, udover det jeg tidligere har
sendt jer.
Jeg mener, at i afsnittet Planlægning af nye byområder (side 8) bør punkt 2 og de følgende
fire linjer om flytning af Mølleparken-trinbrættet udgå.
Begrundelse: Hvis Mølleparken-trinbrættet flyttes mod vest, og der samtidig bygges
omkring det nye trinbræt, vil det reelt betyde sammenvoksning af Mårslet og Tranbjerg. Og
afstanden imellem de to byer er allerede kommet ned på et minimum, hvis man fortsat skal
tale om to fysisk adskilte bysamfund.
Så hvis vi vil beholde et Mårslet med en klar identitet, skal trinbrættet ikke flyttes mod vest.

Og så vil jeg lige gentage mine to tidligere kommentarer:
1. I afsnittet om nye byområder (i kapitel 3), hvor der tales om fortætning af Mårslet og flere
indbyggere, vil jeg foreslå at der et passende sted i teksten indføjes: "Mårslet må dog aldrig
få så mange indbyggere at det medfører et højere antal skolebørn, end der kan være på den
nuværende skole. For byens sammenhængskraft er de vigtigt at byen kun har én
folkeskole."
2. I kapitel 5, Principper for udvikling,vil jeg foreslå at der under punkt 5 tilføjes: "Grænsen
mellem landzone og byzone skal ligge fast, og kommunen bør ikke tillade nye udstykninger
ud over dem som den gældende kommuneplan i 2016 giver mulighed for".

-Med venlig hilsen
Per Henrik Hansen
Gl. Bedervej 10
8320 Mårslet
Tlf: 30 33 39 48
e-mail: kringhansen@gmail.com
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Sven Erik Bruun sven@bruun2005.dk via gmail.com

14. jan. (for 7 dage siden)

til post ,
maarsletFU

Til Århus Kommune/Teknisk forvaltning
Se venligst vedhæftede filer vedr. dissens til høringssvar fra Mårslet Fællesråd,
der forventes fremsat i nærmeste fremtid.
Med venlig hilsen

Sven Erik Bruun, Bedervej 25, 8320 Mårslet
Til Aarhus Kommune
Dissens til høringssvar fra Mårslet Fællesråd
til Aarhus Kommunes helhedsplan for Mårslet.
Foranlediget af en artikel i Lokalavisen AarhusSyd den 10. januar
2017 finder jeg det påkrævet at fremsende en dissens til Århus Kommune.
Jeg har selv deltaget i flere af møderne og har oplevet, hvorledes
folk efterhånden er faldet fra. Det resultat, jeg kan læse om (de syv
principper), blev allerede tidligt i processen fremlagt og stod næppe til
nogen diskussion. De input, som deltagerne fremførte undervejs, synes
jeg ikke at kunne finde i det refererede resultat. Nogle af de syv principper
betragter jeg som fornuftige almindeligheder, som en helhedsplan
ikke burde behøve at beskæftige sig med.
Mit spørgsmål er i dag: Har vi (deltagere) været medvirkende i en
skueproces, der skal anvendes som alibi for på demokratisk vis at
fremføre enkelte af Fællesrådets medlemmers forud fattede interesser?
Såfremt Fællesrådets indstilling/høringssvar til Aarhus Kommune
primært udmunder i de syv omtalte principper, henstiller jeg til de
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ansvarlige politikere om at betragte det i artiklen beskrevne forløb og
resultatet heraf med megen skepsis. Begrundelse:
På det første borgermøde, som Fællesrådet inviterede til, blev der omdelt
materiale til den nordlige afrunding af Mårslet, med fokus på Fællesrådets
næstformands projekt for udstykning af sine jorde. Arbejdet syntes
bestilt i lyset af, at Jens Thomsen har fremsendt ansøgning om at Tranbjerggårdens
jorder overgår fra landzone til byzone. Jeg ser med udgangspunkt i
en demokratisk proces en uskøn, gensidig interessepleje finde sted blandt
nogle af rådsmedlemmerne, når Fællesrådet bruger hele områdets energi på
et helaftensmøde til at advokere for næstformandens udstykningsprojekt;
tilmed med dennes deltagelse; (habilitet?!? – parthavers tilstedeværelse
under sagsbehandling) Fællesrådets formand så gerne, at Mårslet udvikles og
udvides, blot ikke i den retning, hvor hans grundejerforening ligger. Den
åbenhed, som Fællesrådet i den vedhæftede artikel fra Lokalavisen/10. januar
2017 giver udtryk for at have omgærdet tilblivelsesprocessen i høringssvaret
til helhedsplanen med, ser jeg mig ikke i stand til at genkende. Alt synes
tilrettelagt og aftalt på forhånd.
På de møder, hvor jeg deltog, blev det mit klare indtryk, at Fællesrådet
primært søgte opbakning for sine forud planlagte tanker mere end at få input
til (ny)tænkning i processen. Store modeller og plancher blev fremlagt, som
var de en vedtaget kendsgerning, der blot manglede et par tilretninger. End
ikke alle lodsejere, som er omhandlet af de syv principper, syntes inddraget i
tilblivelsesprocessen. Jeg mener, det kræver en vis grad af frimodighed at
fremlægge dispositioner, som kaster konsekvenser over områder, der bør
være beskyttet af den private ejendomsret.
Fællesrådets 7-punkts-principper skal derfor ikke stå uimodsagte:
Bevaringen af den grønne kile er velargumenteret ved flere lejligheder,
men afstandskravet på 150 m fra Giber Å synes ubegrundet og voldsomt overdrevet.
Hvad er det, der er så unikt ved Giber Å, som på et tidspunkt i
fortiden på flere strækninger endog synes udrettet efter en lineal? – næppe
noget, der ikke også findes ved andre mindre vandløb.
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Naturligvis skal naturværdier (evt. ved hjælp af individuelt afstemte afstandskrav)
bevares/beskyttes. Men i den forbindelse tjener rigide grænser
ikke noget formål. De områder, hvor åen slynger sig mellem bakker og løber i
herregårds- eller andre kulturmiljøer, vil et afstandskrav på væsentlig mere
end 150 m være velbegrundede. Men på strækninger uden særlig naturmæssig
herlighedsværdi, synes et mindre afstandskrav mere relevant. I sådanne
områder kan bebyggelse og beplantning (individuelt tilpasset stedet) bidrage
til at understrege og dermed fremhæve (natur)omgivelsernes kvalitet. Derfor
tager jeg afstand fra rigide normeringer, så som fastlagte, teknokratiske
afstandskrav. Den politik hører i min bevidsthed hjemme i planøkonomiske
samfund. Bevaring af den grønne kile eller åbne områder kan udmærket
finde sted uden overdrevne afstandskrav.
At historiske diger skal bevares er logisk – forudsat, at der er tale om et
historisk dige og ikke kun en tilfældig forhøjning af niveauet på ½m mellem
to markarealer, hvor hvidtjørn og andre vilde trævækster har fundet fæste
mellem de mark sten, som bønderne tidligere blot lagde i skel for at komme
af med dem. Tvivl kan også gøre sig gældende med skovbyggelinjer, for hvad
er en skov? – en beplantning i et læbælte? - eller en større samling træer?
Her beskæftiger Fællesrådet sig vist med et element, som man på et senere
tidspunkt kunne finde på at henvise til med en bagtanke.
Bibeholdelse af det åbne landskab er også mulig ved byudvikling med
omtanke og passende afstand mellem de påtænkte bebyggelsesfelter – også
op til de eksisterende bebyggede områder. Punktet om, at byens møde med
det åbne landskab/marker skal bevares, finder jeg særdeles relevant, når
hvert enkelt projekt vurderes individuelt. Skræmmeeksemplet: Det
bombastiske indtryk (Casa Futura, udviklet af Friis & Moltkes Tegnestue)
man får af Mårslet, når man kommer fra Testrup, ser jeg gerne undgået fra
andre indkørselsvinkler. Tages der hensyn til individualitet, åbne felter
mellem beplantning og bebyggelserne, materialevalg og linjerne i
naturen, ser jeg gerne Mårslet udviklet og vækstet, så basis for et voksende
forretnings- og serviceliv i 8320 Mårslet stimuleres og sikres fremadrettet –
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til gavn og glæde for Mårslets nuværende og fremtidige borgere.
Med venlig hilsen
Sven Erik Bruun
Bedervej 25,
8320 Mårslet 14. januar 2017
PS. Selv bor jeg i en udstykning med byggeri mindre end 50 m fra Giber Å.
Også her er der plads til grønt område med sti langs åen og ingen naturværdier
er derved krænket.
Vedhæftet bilag:
Scannet artikel fra
Lokalavisen/AarhusSyd
10. januar 2017
Kopi til orientering
til
Mårslet Fællesråd
v/ formand Anders Kjær
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14. jan. (for 7 dage siden)

Søren Rosenkrantz Riber

til
Carsten

Hej Carsten.

Tak for invitation til høring af materiale vedr. Helhedsplan 2017 for Mårslet til
Grundejerforeningen Gibernakkerne.

Vi har desværre ikke kunnet nå at få aktiveret en intern høringsproces i foreningen, men det
mit indtryk, at det nuværende materiale fint afspejler de forslag/ønsker, som medlemmer fra
foreningen har udtrykt på bl.a. borgermøderne som led i processen.

Vi vil som forening gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på det konkrete
forslag, vi tidligere har fremsendt i tæt samarbejde med Grundejerforeningen Toppen samt
Mårslet Stilaug. Dette er forankret internt i disse foreningerne.

Dette er også blevet præsenteret på formøde for Mårslet Fællesråds FU i sensommeren
2016.

Vi ser frem til den videre dialog vedr. færdiggørelsen af Helhedsplanen.

Mange venlige hilsner

Søren Rosenkrantz Riber
Langballevænget 102
DK-8320 Mårslet
Home: +45 8629 6860
Mobile: +45 2614 6860

Fra: Søren Rosenkrantz Riber <sriber@hotmail.com>
Sendt: 20. september 2016 22:34
Til: maarsletfu@gmail.com
Emne: Sv: Fælles forslag om arealdisposition, sydøstlige Mårslet omkring jernbanen
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Hej Mårslet FU.

Tak for muligheden for fremmøde hér til aften.
Det sætter vi som forslagsstillere stor pris på.

Som lovet fremsender vi hermed det uddelte fælles forslag i elektronisk form.

For god ordens skyld vedlægger jeg efter aftale med Erhardt (Toppen) også elektronisk
udgave af det forslag, han/Toppen meldte ind omkring motionsredskaber på Toppens
grønne område (nær den glemte vej).

Erhardt har lavet en meget fin visualisering, som vi desværre ikke fik plads til på det fælles
kort.

For god ordens skyld får I også lige kontakter på skolens ansvarlige/kontaktpersoner ift.
følgende:

Skolevejsanalyse: Indskolingsleder Kurt Iversen, kuiv@aarhus.dk
Jeg har "parret" Kurt med forældrepatruljekoordinatorerne ift. besigtigelse af skoleveje i
sidste uge, og fået lovning på Kurt om, at han vil rapportere tilbage, når der er
designforslag fra kommunen (ikke sikkert, der bliver høring).
Det kunne måske være en god idé, hvis FU tager kontakt til Kurt mhp. at præsentere/drøfte
ideer, så vi sikrer en nogenlunde ens tilbagemelding fra byen til kommunen (vel vidende,
der er tale om forskellige budgetter til anlæg).

Mobilisering af Elevrådet ift. idéer til unge-attraktive faciliteter: Udskolingsleder Morten
Lomholdt, morlo@aarhus.dk
Jeg har foreslået Morten, at han sætter processen i gang på skolen, og at skolen
efterfølgende sender forslag til FU, der kan indarbejdes.
Kunne også være, at Elevrådsformændene specifikt skulle inviteres med til et kommende
borgermøde, og få lidt "taletid" på en indledende del. Tror jeg også, kommunen ville have
særlig interesse i at høre.
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Vi deltager naturligvis meget gerne i den videre udvikling af Helhedsplan mhp. at sikre god
lokal forankring.

Endnu en gang tak for Jeres proces med at inddrage byen hér i designfasen.

Mange venlige hilsner (på vegne af forslagsstillerne),

Søren Rosenkrantz Riber
Langballevænget 102
DK-8320 Mårslet
Mobil 3052 8171

Fra: Søren Rosenkrantz Riber <sriber@hotmail.com>
Sendt: 14. september 2016 22:07
Til: maarsletfu@gmail.com
Emne: Fælles forslag om arealdisposition, sydøstlige Mårslet omkring jernbanen

Hej Mårslet Fællesråds FU.

I forlængelse af Repræsentantskabsmødet 2016 og den igangværende Helhedsplansproces
har vi i Grundejerforeningen Gibernakkerne samarbejdet med Grundejerforeningen Toppen
(Langballevej) og repræsentanter fra Mårslet Stilaug om udvikling af et forslag til
landskabsbevarende, rekreativ disposition af arealer i det sydøstlige Mårslet.

Repræsentanter fra foreningerne ønsker i fællesskab at fremlægge dette for Mårslet
Fællesråds FU på førstkommende møde den 20/9 kl. 19.

Vi ser frem til at mødes med Jer.

Mange venlige hilsner,

Søren Rosenkrantz Riber
Langballevænget 102
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DK-8320 Mårslet
Mobil 3052 8171
Bemærk bilag:

Helhedsplan Mårslet Toppen+Gibernakkerne+Stilaug 20160920.pdf

Forslag motionsredskaber.pdf
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Ivan dybvad dybvad@post9.tele.dk via mail.dk

13. jan. (for 8 dage siden)

til
maarsletFU

Kære Mårslet Fællesråd
Jeg vil gerne udtrykke min ros til jer for det store arbejde der ligger bag udkastet til
helhedsplanen. Jeg har desværre ikke selv deltaget i møderne, da jeg de pågældende dage
har været optaget af andre gøremål.
Jeg har et par input til det materiale der er tilgængeligt på maarslet.net.
Et af de spørgsmål som optager en del mårsletter er, om byen skal vokse og hvis det er
tilfældet på hvilken måde. Vores medborgere er delt i opfattelsen, idet nogen mener at
Mårslet nu har nået en størrelse, der gør at yderligere udbygning ikke vil være til det gode.
Andre mener at en kontrolleret vækst med nye udstykninger, vil være bedst for byens
udvikling - således at de faciliteter, indkøbsmuligheder m.v. Mårslet råder over kan
opretholdes og på visse områder styrkes.
Jeg tilhører den del som mener, at en fortsat kontrolleret udbygning af Mårslet med alsidige
og forskellige boligformer vil være et gode. Det har jeg altid ment og jeg vedlægger en leder
jeg skrev i Mårslet Bladet tilbage til februar 2006, der omhandler Mårslets udvikling.
Spørgsmålet om byudviklingen har ikke ændret sig meget på de ti år der er gået.
I udkastet til helhedsplanen er der beskrevet om planlægning af en evt. vækst - at det dels
kan ske ved fortætning af bestående by-arealer og nye arealer. Fint med en kombination,
idet en fortætning af bestående by kun i beskedent omfang vil give nogen nævneværdig
tilvækst. Såfremt der er tale om den gamle bydel, bør det foregå på en måde således der
udvises respekt for det landsbypræg midtbyen fortsat har. Den primære tilvækst skal
komme fra nye arealer der inddrages til byvækst, efter det såkaldte "løgringe princip". Et
princip der ellers blev neddroslet ved kommuneplanlægningen 2009, hvor "ny by
princippet" blev det gennemgående tema. Men jeg tror, at "løgringe princippet" vil få en
tilbagekomst - se f.eks. hvordan Harlev fællesråd kæmper for at der også skal være
byudvikling i deres del af Aarhus kommune.
Så min holdning er, at der i den kommende kommuneplan bør udlægges nye perspektiv
arealer, som senere kan konverteres til byzone til en fremtidig byudvikling. De kommende
perspektiv arealer skal naturligvis udpeges i respekt for de grønne kiler, beskyttelse af
grundvand, tilstrækkelig afstand (af støjhensyn) til den kommende Beder/Bering vej og i
øvrigt ligeledes i respekt for de andre naturværdier m.v. der er beskrevet i materialet.
Med venlig hilsen
Ivan Dybvad
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Gyldenkronesvej 37, 8320 Mårslet. Mobil 2047 5889
Vedhæftet leder:

”Mens vi venter……”
Går man en søndagstur til den sydlige del af Mårslet, får man hurtigt et indtryk af hvilken kraft der er sat ind med de
store maskiner, for at udstykke arealerne til Mårslets nye bosætningsområder.
En markant tilvækst i Mårslets indbyggertal i forhold til de nuværende godt 4.000 medborgere som bor i ”8320området”. Det er alle bekendt med og borgermøder, indsigelser, ændringsforslag og aftaler har sat fokus på Århus
Kommunes politik for borgerinddragelse. På trods af alle bestræbelser, har det dog ikke ændret på hastigheden af
tilvæksten og det er min opfattelse, at det er den der vækker størst bekymring.
Bekymringerne må først og fremmest relatere til behovet for tilstrækkeligt mange daginstitutions-pladser, udbygning af
skolens faciliteter, således det også dækker behovet for fremtidige fritidsfaciliteter. Endvidere bliver afviklingen af den
forøgede trafik også en udfordring og ikke mindst sikring af de bløde trafikanter. Det er mit indtryk, at kommunen er
opmærksom på de forskelligartede udfordringer en så markant tilvækst vil give. Det er dog vigtigt, at mange frivillige
lokale kræfter i forskellige foreninger, råd og nævn fortsat lægger alle kræfter i, for at forbedre Mårslets faciliteter og
trafikale forhold.
På min vej igennem Mårslets foreningsliv igennem mange år har jeg jævnligt hørt det udsagn: ”Mårslet er blevet al for
stor!”. Jeg har typisk reflekteret med ”Hvornår blev Mårslet for stor?”. Var det da Åbakke-kvarteret, Storhøj og den
første del af Præstegårsvej blev etableret i starten af tresserne? Eller var det Borrevænget i slutningen af tresserne, hvor
Mårslet i øvrigt fik sin første daginstitution, der gjorde det? Vi skal måske frem til begyndelsen af halvfjerdserne, hvor
Præstegårdsvej vest hastigt kom til, eller var det Gyldenkronesvej og Frøkærparken som i midten af halvfjerdserne
ødelagde Mårslet? Og jeg kunne blive ved, afsluttende med udstykningen af Hørretløkken, som er den seneste større
udstykning der er kommet til.
Typisk har ingen villet udpege områder, som Mårslet er blevet udvidet med igennem de seneste fyrre år, som
overflødige eller ødelæggende for lokalområdet.
Vi har nemlig ikke kunnet undvære et eneste. Det har vi ikke kunnet, fordi de mennesker som bor her beriger Mårslet
med så megen værdi – den såkaldte ”social kapital” – at vi som lokalt samfund ville være ”fattigere”, tangerende det
ordinære, såfremt vi havde haft muligheden for fravalg af et eller flere af de udstykninger, der er kommet til igennem
den sidste halvanden generation.
Jeg glæder mig til, at Mårslet bliver beriget med mange nye medborgere fra de kommende udstykninger, som hver især
kommer med deres ressourcer og energi – hvoraf en del helt sikkert kommer os alle i Mårslet til gode. Lad os tage godt
imod og i fællesskab skabe det bedste for Mårslet!
God dag!
Ivan Dybvad
”en gammel Mårsletter”

”Leder i Mårslet Bladet, februar 2006”
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Fra: Kring Hansen [mailto:kringhansen@gmail.com]
Sendt: 7. december 2016 15:34
Til: Fællesrådets FU fællesmail <MaarsletFU@gmail.com>
Emne: Kommentarer til helhedsplanen

Kære FU.
Jeg ved ikke om det er for sent at komme med kommentarer til jeres udspil til helhedsplan;
men håber det ikke.
Der er ingen grundejerforening hvor jeg bor, så jeg skriver på egne vegne.
Jeg synes det er en glimrende skitse til Helhedsplan der ligger på Maarslet.net, men jeg har
to forslag til tilføjelser:
1. I afsnittet om nye byområder (i kapitel 3), hvor der tales om fortætning af Mårslet og flere
indbyggere, vil jeg foreslå at der et passende sted i teksten indføjes: "Mårslet må dog aldrig
få så mange indbyggere at det medfører et højere antal skolebørn, end der kan være på den
nuværende skole. For byens sammenhængskraft er de vigtigt at byen kun har én
folkeskole."
2. I kapitel 5, Principper for udvikling,vil jeg foreslå at der under punkt 5 tilføjes: "Grænsen
mellem landzone og byzone skal ligge fast, og kommunen bør ikke tillade nye udstykninger
ud over dem som den gældende kommuneplan i 2016 giver mulighed for".
Jeg håber I vil tage mine forslag til jer.
Og så mener jeg i øvrigt stadig at I kunne have involveret mange flere borgere i debatten om
helhedsplanen, hvis I havde gjort mere ud af kommunikationen. Men det ændrer ikke ved, at
det er et godt forslag I har lavet.

-Med venlig hilsen
Per Henrik Hansen
Gl. Bedervej 10
8320 Mårslet
Tlf. 30 33 39 48
e-mail: kringhansen@gmail.com
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Fra: Kurt Søe [mailto:kurt.soe@gmail.com]
Sendt: 16. november 2016 20:49
Til: Carsten Bedsted Pedersen <carsten.bedsted@Newscycle.com>;
anders.kjaer.privat@gmail.com
Emne:

Hej Anders og Carsten

Jeg har en kommentar til helhedsplanen, eller skitsen/oplægget til den
Det handler om adskillelse af Mårslet fra andre samfund - især Tranbjerg

Jeg synes formuleringen er for vag. Hvad forstås ved en adskillelse? Er det en kile - eller
åbent land?

Jeg vil gerne have, at der i visionen står at bebyggelsen i Mårslet bliver indenfor de
nuværende grænser, plus minus de justeringer, der er på tale. Det har også været
kommunens vision: at stoppe løgvækst, så det skulle være at sparke en åben dør op

Jeg mangler FUs mening på dette felt. Er det til diskussion - eller er det kun jordbesidderne,
der holder en dør åben for salg af jord. Kunne det være et punkt på næste dagsorden. Idéfasen til helhedsplanen er jo overstået, så man foregriber ikke noget ved at tage stilling.

Altså:
1) Lave visionen helt konkret på dette punkt, så vi alle har samme billede af, hvad vi
diskutterer
2) FU tilkendegiver sin mening om grænserne for byens vækst

-mvh
Kurt Søe

PS - jeg synes processen omkring helhedsplanen forløber meget fint. Stor ros
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Johnny Andreasen - Nordic Organic Food A/S <ja@nordic-organic.com>

07/11/2016

til
mig

Hej Anders,

Der var fremlagt et stort kort på borgermødet i sidste uge, og som jeg påpegede, er der fejl i
markeringen af diger over vores marker.

Jeg véd, at der lægges megen vægt på sådanne forhold, og det er derfor væsentligt at få det
rettet.

Jeg vedhæfter derfor et pdf-dokument, hvor jeg på billedet har markeret rettelsen, og jeg
beder dig derfor venligst tage initiativ til denne rettelse hurtigst muligt.

Hvornår tror du i øvrigt, at vi kan forvente orientering om hvilke udstykningsområder
Fællesrådet vil bakke op omkring?

Med venlig hilsen / Best regards

Johnny Andreasen
Administration / Office:
Wulffs Palae, Havnegade 6 A, DK-8000 Aarhus C., DENMARK
Lager & Produktion / Warehouse & Production:
Jegstrupvej 36, DK-8361 Hasselager, DENMARK
Plantage / Orchard:
Visbjerggaard, Visbjergvej 1, DK-8320 Maarslet, DENMARK
Phone DK + 45 87464600
Mobil/Cell DK +45 40727324
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Hjortshøj
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Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum
28. februar 2017

Lokalsamfundsbeskrivelse
Hjortshøj er et fritliggende bysamfund 12 km nord for Aarhus. Byen er en tidligere landsby, som
på trods af en voldsom vækst i befolkningstallet har formået at bevare atmosfæren og mange af
kvaliteterne fra den klassiske landsby. Mange i Hjortshøj arbejder i Aarhus og omegn. Og har
valgt at bosætte sig netop her pga. nærheden til byen, nærheden til naturen og et aktivt
lokalsamfund med nærhed til hinanden. Vi mener selv, vi i Hjortshøj har det bedste fra to
verdener: Her kan man leve et moderne liv med arbejde i storbyen og med fred og ro, tryghed
og fællesskaber på hjemmefronten.
I denne beskrivelse af Hjortshøj giver vi vores bud, på hvordan vores lokalsamfund skal udvikle
sig i fremtiden. Vi har valgt at bygge beskrivelsen op efter de fire fokusområder i Planstrategi
2015 - Klog vækst frem mod 2050.
Denne lokalsamfundsbeskrivelse for Hjortshøj er blevet til på baggrund af Landsbyforums
arbejde med Hjortshøjs særlige byidentitet og ved afholdelse af workshop, landsbymøde, online
brugerundersøgelse samt ved inddragelse af forskellige institutioner, organisationer og
privatpersoner undervejs i processen.

Godt foreningsliv
I Hjortshøj føler mange et stort medejerskab og ansvar for byen og her er et godt foreningsliv og
kreative initiativer som f.eks. Virup IF, FDF, den socialøkonomiske virksomhed Høkeren og
Fonden Vimby, festivalen Pop-up Hjort, banko i Forsamlingshuset, arrangementer i kirken,
Hjortshøj Beat Club, Sti-lauget, Landsbyliv og lokalbladet ”Folk i Hjortshøj”.

Lokal medbestemmelse
For at Hjortshøj fortsat kan udvikle sin helt særlige identitet og ikke bare blive en anonym
soveby i oplandet omkring Aarhus, ønsker vi meget mere lokal indflydelse på byens udvikling.
Hvorfor ikke gøre Hjortshøj til en “Fri-landsby” med friere tøjler til at træffe beslutninger om
byens udvikling?
Vi drømmer f.eks. om et ”mini-Godsbanen”, hvor de mange kreative kræfter i Hjortshøj kan
mødes og udfoldes. Vi hungrer efter flere fritidsaktiviteter og gode lokaler til kulturelle
aktiviteter – Multihuset skal realiseres nu!
Vi vil have meget mere sammenhængende natur i og omkring Hjortshøj i stedet for pløjemarker,
og vi vil have naturen helt tæt på. Vi ønsker grøn fortætning!

Gentænk planlægningen af nybyggeri i Hjortshøj
Vi ønsker, at når der bygges nyt i byen, så skal der være fokus på bæredygtigt byggeri, sociale
fællesskaber og mangfoldighed i byggestilen.
Som det så fint er beskrevet i Planstrategi 2015 ”Ved at styrke identiteten i lokalområderne,
styrker vi byens samlede identitet.” Vi har længe været klar i Hjortshøj til at løfte denne
opgave, og det er på høje tid, at Aarhus Kommune sætter handling bag ordene.
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Fokusområde 1 - Aarhus – Vækstdriver for hele landet
Mindre erhverv, butikker og nye byrum skaber en levende by
I Planstrategi 2015 har Fokusområde 1 titlen “Aarhus - Vækstdriver for hele landet”. Hjortshøjs
bidrag til væksten i kommunen må forventes at være beskedent. Vi ønsker at bidrage til
den positive udvikling i Aarhus ved først og fremmest at være det gode sted at bo og leve. Her er
plads til alle og mulighed for et godt liv. Tæt på Aarhus og tæt på naturen.

Plads til mindre erhverv

I Hjortshøj er der plads til mindre erhverv som f.eks. butikker og kontorfælleskaber omkring
Hjortshøj Station, hvor der kan skabes en mere levende by. Særligt mellem kl. 8 - 16 kan
Hjortshøj i dag virke som en “soveby.” Et sundhedshus med læge og tandlæge er et stort ønske
og vil også være at stort aktiv i området ved stationen.
Dele af perspektivarealet ved motorvejen kunne også være attraktivt som erhvervsområde. Her
vil også kunne placeres et større lavpris-supermarked som mange borgere i Hjortshøj
efterhånden efterspørger. Der er dog også andre mulige placeringer. Det vigtigste er, at der er
gode tilkørselsforhold.
Landsbyforum vil gerne deltage i en dialog med Aarhus Kommune om placeringer af
mindre erhverv i byen.

Konkrete ønsker, forslag og løsninger:
Flere mindre erhverv. Gerne kontorfællesskaber, sundhedshus med læge og tandlæge eller
lignende, der skaber liv.
Mere liv og attraktivt byrum ved stationen.
Lavpris-supermarked med gode tilkørselsforhold.
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Fokusområde 2 - GEARET TIL STORBY
Hjortshøj - den moderne landsby, tæt på Aarhus
Aarhus gennemgår i disse år en udvikling fra stor by til storby. I kraft af den udvikling oplever
Hjortshøj også en stor vækst i befolkningstallet. På godt og ondt ændrer byen karakter fra en
landsby uden for Aarhus til en by med mange træk fra forstaden. Vi ønsker at Hjortshøj skal
bevare den hyggelige atmosfære fra landsbyen og samtidig have de gode ting fra forstaden, som
f.eks. nærhed til byen, attraktive daginstitutioner, lokal skole, god infrastruktur og især gode
kollektive forbindelser med bus og letbane.
Hjortshøj vil fortsat være attraktiv for mange pga. naturen, nærhed til Aarhus, motorvej og
letbane. Vi har forståelse for, at Hjortshøj også skal vokse, men vi anbefaler, at der først bygges
i Lisbjerg og Nye, hvor kapaciteten er til det.

Institutioner og infrastruktur skal følge med

Når der i fremtiden skal bygges flere boliger i Hjortshøj, skal der være fokus på, at infrastruktur
og kapacitet i institutioner og på skolen følger med.
I Hjortshøj ønsker vi også, at når byen vokser, så skal udbygningen af veje og infrastruktur
tilpasses. Det skal være trygt at færdes i trafikken for alle, og der skal tænkes på, hvordan
trafikken fordeles ud på forskellige tilkørselsveje, så vi ikke får al biltrafik ned igennem centrum
af Hjortshøj ved stationen.
Konkret er der store udfordringer på Mejlbyvej, Hjortshøj Stationsvej og Virupvej, der især i
myldretiden er meget trafikerede og dermed usikre for børn til og fra skole. Fartnedsættelser og
flere cykelstier er et stort ønske fra borgerne i Hjortshøj. En tunnel under Mejlbyvej er et ønske
for at forbinde de to dele af byen. En fremtidig udvidelse af letbanen til to spor kan måske give
mulighed for at indtænke en passage for cyklister og gående langs banen og under Mejlbyvej.
En måde at undgå tiltagende trafik er fortsat at have fokus på god kollektiv trafik. Hjortshøj er i
dag godt dækket ind med bus til Grenåvej og Risskov. Og den kommende letbane bliver livlinen
til det centrale Aarhus og Skejbyområdet. Vi ønsker øget drift, gerne med 3-4 afgange i timen og
direkte forbindelse til Lisbjerg/Skejby. Og så ønsker vi at busser og letbane er koordineret, så
der let kan skiftes mellem dem på rejsen til/fra Hjortshøj Station.

Samlingssted for kultur og idræt - Multihuset
I takt med at Hjortshøj vokser, øges også behovet for kulturelle institutioner. Når Hjortshøj får
sit Multihus, får byen et attraktivt og levende hus for aktiviteter og fællesskaber på tværs af
byens borgere. Der vil også fortsat være behov for gode institutioner for byens børn og unge.

Bevar værdifulde grønne områder
Vi anbefaler, at Hjortshøj primært udbygges på perspektivarealet mellem motorvejen og Virup
Skovvej. Vi vel hellere have en tættere bebyggelse her, end at man klat-bygger rundt i byen. Det
er vigtigt, at nye boligområder integreres i den eksisterende by, så vi ikke får lukkede kvarterer
og ghettodannelse.
Helt konkret ønsker vi at der ikke bygges på Andelssamfundets marker med fælles grønthaver,
køer og geder, da området har stor værdi for alle i byen.
Tilsvarende værdi har den resterende del af grunden hvor den gamle Østergård for nylig er revet
ned. Området er centralt placeret og har mange gamle, værdifulde træer, og grunden er oplagt
til fortsat at bevare til rekreativt grønt område.
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Når der i fremtiden skal bygges boliger i Hjortshøj, ønsker vi stadig at være en mangfoldig by
med forskellige boliger til mennesker i alle aldre. Gerne med fokus på blandede naboskaber.

Konkrete ønsker, forslag og løsninger:
Hjortshøj skal vokse ned mod motorvejen.
Når byen vokser skal skolen, institutionerne og infrastruktur følge med.
Kommunal opbakning til etablering af Multihus.
God kollektiv trafik. Direkte letbane til Aarhus og Skejby. Bevar bus til Grenåvej/Risskov.
Øget fokus på sikker trafik ved Mejlbyvej, Virupvej og Hjortshøj Stationsvej.
Værdifulde grønne områder skal bevares.
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Fokusområde 3 - BYKVALITET OG LIVEABILITY
I Hjortshøj er NÆRHED og SOCIALE FÆLLESSKABER kerneværdier

I forhold til BYKVALITET og LIVEABLILTY har Hjortshøj flere store udfordringer.

Flere sociale samlingspunkter i Hjortshøj
I takt med at byen er vokset, er de sociale samlingspunkter også kommet under pres.
Skolens lille gymnastiksal dækker hverken elevernes eller byens behov for en hal til idræt og
kulturelle aktiviteter.

Gentænk stationsområdet, når letbanen åbner
Vi ønsker, at der skabes en mere åben plads ved stationen i krydset mellem banen og vejen.
F.eks. ved at flytte perronen. En sådan plads vil skabe et attraktivt byrum med mulighed for liv
og aktiviteter centralt i byen. Og dække et behov for bedre plads til cyklister og forgængere
langs baneoverskæringen og ved stationen. Man kunne overveje lejligheds/kontorbyggeri i
forbindelse med stationen på det grønne stykke langs banen ejet af Banedanmark. Det kunne
medvirke til at skabe liv centralt i byen.

Bevar byens udendørs samlingspunkt
Byparken bliver brugt hele året som kulturelt samlingspunkt i forbindelse med festivaler som
Pop-Up Hjort, Skt. Hans og Vintersolhverv, teaterforestillinger, keramikudstilling, loppemarked
etc.
Byparken er pt. truet af planer om boligbyggeri på den gamle Østergårdsgrund. Det er et stort
ønske i byen, at dette grønne område ikke bygges til med huse, men bevares som det vigtige
kulturelle samlingspunkt og rekreative område, det i dag er.

Klimatilpasning i Hjortshøj skal have rekreativ værdi
Det opførte regnvandsbassin er en skændsel for byen og en skandale for byparken med sine grå
betonsider og det utrolig grimme spildevandsslam der står i bassinet, når det tømmes. Det er
hadet og udskældt og der er et stort ønske om, at det laves om, så det kommer til at opfylde
Aarhus Kommunes visioner om den dobbelte funktion som regnvandsbassin og rekreativt miljø for
byen. Med beliggenheden i byparken er det oplagt at forsøge at skabe et moderne gadekær med
skrænter med siv og anden bevoksning, så naturen kan brede sig omkring vandet. Og kan
vandstanden gøres mere stabil?

Bevar Hjortshøj som selvstændig landsby og begræns tilvæksten
Hjortshøjs særlige landsby-identitet er afhængig af, at byen ikke vokser for meget, og at den
ikke vokser sammen med nabobyerne.
Vi ønsker at bevare Hjortshøj som selvstændig landsby, hvor byens begrænsede størrelse giver
nærhed og sammenhold og gør Hjortshøj til en god og tryg by at bo i.

Naturen er vigtig for Hjortshøj – Grøn fortætning!
Hjortshøj har i dag små pletter med fin natur - især Virupskoven og bækken som slynger sig,
dybt nedskåret i den gamle løvskov. Der er mange i Hjortshøj, som har et aktivt friluftsliv eller
dyrker motion, og vi ser et stigende behov for, at borgerne kan vandre og løbe gennem grønne
områder med en rig natur.
På lang sigt forestiller vi os, at Hjortshøj får en grøn naturinfrastruktur med stiforløb for
mennesker der samtidig er levesteder for en rig natur med gamle træer, vilde blomster, vilde
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bier, sommerfugle og meget mere. I Hjortshøj har vi en naturgruppe, der arbejder aktivt med
tiltag, der kan skabe bedre vilkår for naturen i og omkring byen.

Lav grønne overgange og naturstier mellem pløjemarker og beboelseskvarterer
Mange steder er der meget skarpe overgange mellem byen og pløjemarkerne, som giver gener
for dem, der er naboer til markerne, bl.a. når der spredes gylle og køres med store
landbrugsmaskiner. Der bør anlægges en ’grøn buffer-zone’ mellem markerne og byen, og her
kan man helt oplagt også gøre plads til en smal natursti.

Grønne kiler skal bevares til skov eller fælled-områder rundt om Hjortshøj
Det er særdeles vigtigt for Hjortshøjs særlige by-identitet, at arealerne mellem Hjortshøj og
hhv. Lystrup og Skødstrup holdes frie for nye bebyggelser, så byerne ikke vokser sammen. Disse
områder har pt. status som grønne kiler, og det ønsker vi, at de bliver ved med at have. Desuden
foreslår vi, at området langs Mejlbyvej over mod Lystrup (hvor der i dag er pløjemarker) laves til
en fælled eller delvist skovområde, for at markere skellet mellem Hjortshøj og Lystrup. Og for at
skabe et tiltrængt rekreativt område. Det samme kunne gøres over mod Skødstrup.

Nye idræts- og kulturfaciliteter for hele byen
Når Virupskolen nu udbygges, er det helt oplagt at tænke på, hvordan de nye faciliteter kan
være til glæde for alle byens borgere. En ny idrætshal med mulighed for mere foreningsliv uden
for skolens åbningstider er et kæmpe behov i Hjortshøj.
Biblioteket, som allerede i dag er åbent for byens borgere, kunne bruge mere plads til en
læsesal/lege-fleks-areal, så det samtidig kan fungere som det centrale mødested i byen
eksempelvis for folk, der ønsker at læse aviser/magasiner, mødregrupper, dagplejere/
daginstitutioner, mødested for byens foreninger etc. Biblioteket ønskes tænkt ind i sammenhæng
med den nye idrætshal, så det bliver det multihus, Hjortshøj længe har ønsket.

Konkrete ønsker, forslag og løsninger:
Ønske om helhedsplan for de grønne områder i og omkring Hjortshøj i et samarbejde med
Aarhus Kommune.
Etablering af skov eller fælled i de grønne kiler vest for Mejlbyvej og evt. over mod
Skødstrup.
Bevar de grønne kiler mellem Hjortshøj og de omkringliggende byer, så byerne ikke vokser
sammen.
Vi ønsker flere grønne skov- og rekreative arealer rundt om byen i stedet for pløjemarker.
Hjortshøj vil være Aarhus Kommunes grønneste landsby med fokus på grøn innovation.
Stort behov for nye idræts- og kulturfaciliteter. Bl.a. med biblioteket og Multihus som byens
mødested.
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Fokusområde 4 - AARHUS FOR ALLE
Hjortshøj vil social ansvarlighed og fællesskaber for alle

Landbruget i Andelssamfundet som byens grønne fristed og socialt samlingspunkt
Andelssamfundet forpagter ca. 17 ha af Aarhus Kommune, som drives som økologisk/biodynamisk
landbrug med høns, geder, kvæg, grøntsager og korn. Landbrugsarealerne er helt åbne for
offentlig adgang ved et spor i landskabet og er en vigtig rekreativ ressource i Hjortshøj. Desuden
kan hele oplandet få glæde af landbrugsjorden ved at deltage i grøntsagsdyrkningen og købe æg
og kød i stalddørssalg. Landbruget drives af frivillige, men er også fundamentet for udvikling af
dagtilbud for mennesker med særlige behov. På lang sigt forestiller vi os landbrugsarealerne som
en bærende søjle i udvikling af byens rummelige fællesskaber.

Flere sociale bo-former
I Hjortshøj har vi mange gode erfaringer med bo-former med et socialt samlingspunkt.
Bofællesskaber, andelsforeninger og Andelssamfundet AiH. Det skaber fællesskaber på tværs af
traditionelle skel, bekæmper ensomhed og giver nye muligheder. I fremtidens Hjortshøj ønsker
vi mere byggeri med fokus på sociale samlingspunkter. Det kan typisk være tættere lavere
etagebebyggelse med et fælleshus som samlingspunkt og med fælles grønne arealer. Her skal bo
unge og gamle, ressourcestærke og mindre stærke ved siden af hinanden.
Vi ønsker ikke flere områder med rene ”seniorboliger” eller rene ”børnefamilie-boliger,” men vil
gerne fremme fællesskaber på tværs. Som Andelssamfundet er så godt et eksempel på med de
blandede boligtyper med både ejer, andels- og lejeboliger samt beskyttede boliger. Og meget
vigtigt er det, at nye boligområder integreres med den eksisterende by med stier og veje, så vi
ikke får små isolerede områder.

Konkrete ønsker, forslag og løsninger:
Nye boliger i Hjortshøj skal have fokus på sociale fællesskaber på tværs af skel med plads til
alle og skal hænge godt sammen med resten af byen.
Hjortshøj skal være byen, hvor nye bo-former udvikles, og som fungerer som rollemodel og
inspiration for andre boligområder i Aarhus Kommune – og i hele landet!

I Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum forventer vi os meget af Aarhus Kommunes intentioner om
byudvikling med fokus på medborgerskab og samskabelse.
I Hjortshøj føler mange et stærkt medejerskab over byen og er engagerede i udviklingen og
desværre har vores oplevelse i Fællesrådet hidtil været, at dialogen med og informationerne fra
Aarhus Kommune har været mangelfulde og til tider ikke-eksisterende.
Vi vil gerne dialogen og åbenheden i samarbejdet med Aarhus Kommune om udviklingen, så
Hjortshøj også i fremtiden er et godt sted at bo.
Med venlig hilsen
Hjortshøj Landsbyform
e-mail: bestyrelse@hjortshoj.dk
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Møllepark-Vestergadekvarteret
Pr. 01.01.2018

Udarbejdet af fællesrådet i 2017
som bilag til Aarhus Byråds Kommuneplan 2017
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Overordnet beskrivelse

Visionen for vort lokalområde er at vore beboere og dernæst også andre borgere skal have de bedst
mulige betingelse for at bevare og styrke deres sundhed samt for at kunne trives også i deres fritid
inden for vort lokalområde.
Befolkningssammensætningen består af yngre singler/par, erhvervsaktive og pensionister
singler/par samt børnefamilier, som bør tilgodeses bedst muligt i det omfang, som de er
repræsenteret. De seneste års intensive fortætning har øget antallet af små 2-værelses lejligheder
betragteligt. I området indgår adskillige store tilførselsveje, til parkerings anlæg og centrum. Skoler
er der ingen af, ej heller sportshal eller foreningslokaler.
Som en del af den inderste bykerne, der allerede er meget tæt beboet, er det vigtigt at de nuværende
udendørs frirum bevares og styrkes. Her tænkes på Mølleparken, området langs åen, området ved åslyngen Thorvaldsensgade/Vestergade (det der er tilbage af den) samt Frue Kirkeplads og arealet
ved Folkestedet. De 2 sidste falder egentlig udenfor vort lokalområdes afgrænsning, men bør tages
med i betragtningerne. Der er mange flere beboere om de samme grønne områder.
Når beboerne er glade for deres lokalområde og engagerer sig i fælles aktiviteter,
giver det bedre naboskaber. Folk vil lære hinanden bedre at kende, på tværs af generationer
og interesseorganisationer. Derved vil trygheden samt interessen for at tage vare på
fælles områder og byens rum kunne øges.
Dette gavner også dem, som ikke bor lige her men kommer på besøg. Centrum er også fælles eje.
Byggeri/Byplan
TÆNK: ”Den hele, den unikke Midtby”…...
Hold fokus på det som bl.a. Lonely Planet synes er unikt ved byen…. ”Mens Vikingerne giver liv
til dansk kultur og historie, sender Aarhus vibes ud i verden om, at Danmark er et moderne land
med en super attraktiv minimetropol med Berliner-nerve.” ..Berliner nerve er , i vores tanker, en by
der bl.a. er attraktiv via en sammensat arkitektur, hvor det nye og det gamle spiller sammen og ikke,
hvor det nye maser eller helt fjerner det gamle.
Bevar en bykerne hvor der stadig er lys og luft og små fine åndehuller og skæve gamle bygninger
og ikke en byudvikling, som der desværre tegner sig en skitse af nu, hvor, det ene store
”byudviklings projekt” efter det andet klemmes ned i midtbyen. Der er så store arealer, der grænser
op til midtbyen, Godsbanen, Århus Ø, arealet ved Oliemøllen hvor der er plads til en markant
udvikling af byen, og dermed (med omtanke) også er plads til høje bygninger.
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Århus kommune har en byplanramme, der generelt siger inget byggeri over 5 etager…. Selv endda
ved udnyttelse af eksisterende tørrelofter , kan bygherrer støde på denne ramme…… Et eller andet
sted giver det jo god mening, man bør bestemt tænke sig om, en ekstra gang, før der gives endnu en
tilladelse til at rive ned, eller bare inddrage en tom plads til endnu et ”kassehus” i 7, 8 eller flere
etager..
Mange af de nye byggeprojekter i midtbyen bygninger uden det traditionelle 45 graders eller
manzard tag, som er kendetegnende for de 2, 3, 4 og 5 etagers ejendomme som tegner kvarterene i
midtbyen. Mange af de nye bygninger, der er opført eller er på vej, er med lodrette facader i op til 8
etagers højde og virker meget voldsomme i de forholdsvis smalle gader, og de ”spærrer” for kig
mod lys, himmel eller bare mod noget grønt. Dette illustreres ”rigtig” godt af enten ”Ceres byen”
set fra Thorvaldsensgade eller af det nye Åhaven, som lukker fuldstændigt af for det smukke kig der
før var fra Vestergade til Åen og den grønne kile ved Ceres.
En stor del af de projekter der gives tilladelse til for tiden er meget voldsomme og sprænger skalaen
i det gamle kvarter, der er i Møllestien, Vestergade, Møllegade. Endnu er vi blevet forskånet for
høje punkthuse, men i ”Biblioteksprojektet” lægges der netop op til dette. Høje punkthuse er i sin
udformning meget fremmede for det gamle kvarter, der tegnes af forhuse med side- og baghuse,
men i den grad også med de bygnings-højder for samtlige nye bygninger, der lægges op til i
forslaget er meget voldsomme og fremmede for det fine gamle kvarter: I det konkrete projekt
lægges der op til at 2 punkthuse, der tegner Vestpassagen, igennem gården, kan være op til 25 meter
høje. Bygningerne som det fremgår af visualiseringerne (vi har fået udarbejdet) vil være meget
synlige både fra krydset Vester Alle / Åboulevarden / Thorvaldsensgade og ikke mindst fra
Møllestien, og være voldsomt fremmede for kvarteret.
Funktionalismens læresætning om; Lys og Luft……” er lige som blevet trængt i baggrunden, for
”udvikling” og ”fortætning”, men denne udvikling vil desværre medføre en mørkere og lukket
midtby.
En forøgelse af midtbyens boligmasse med nye lejligheder, giver en anden udfordring, parkering,
der allerede i dag er en kæmpe udfordring,

Byrum, fritid og sundhed
Mølleparken
Mølleparken er et åbent, offentligt rum. Den har skiftet udseende siden begyndelsen af ca. 1900.
Den ligger på den ene hjørne af et vejkryds, som arkitektonisk markerer Århus’ vækst og placering
som den anden største by i Danmark, dvs. perioden 1859-1920. Den har historisk og æstetisk værdi.
Der er lagt en del tanker og penge i at gøre Mølleparken til et fritidscenter for området med
forskellige legemuligheder og forsamlings muligheder. Den ligger langs ved promenaden langs Åen
på vej til Den Gamle By/AROS/Godsbanen/Voxhall. Dette betyder, at den er del af kulturaksen i
Århus. Promenaden munder også ud i starten af Brabrandsstien, et dejligt grønt område til fælles
offentlig benyttelse. Mange løbere benytter disse veje fra centrum til grønne områder.
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Vi ønsker en åben park, hvor mange forskellige folk kan mødes til events, musik, solbadning, lege,
fester og blot at hvile sig. Dertil kræves en højere grad af pleje end der forefindes lige nu. Der ligger
for meget skrald. Børn leger der ikke så meget mere efter biblioteket blev flyttet. Vi ønsker liv i
parken. Det er vores fornemmelse, at øget social aktivitet vil mindske de kriminelle aktiviteter i
området og atter gøre parken attraktiv for almindelige borgere og børn. Et godt eksempel findes i
Møllestiens ( gaden) årlige Julemarked. I dagtimerne er der fint i parken, men om aftenen kan der
være temmelig skræmmende, der mangler simpelthen lys. Vi vil foreslå en belysning langs stierne,
max. 75 cm høj, så den ikke virker generende for beboerne i Møllegade. Samtidig vil ønsker vi, at
belysningen langs Åboulevarden også fortsættes langs det stykke, der ligger neden for Mølleparken.
Også der er der ganske mørkt om aftenen.
Vision:
Benytte og udnytte det eksisterende faciliteter i lokalområdet, ved at lave mini-events,
naboskabsdannende arrangementer. For eksempel:
o Mindre koncerter ved Å-bredden og Mølleparken i sommerperioden
o ”Gentænke” hvordan selve Åen, kan anvendes til rekreative formål,
o f.eks. at kunne stå at fiske/lære børn og unge at fiske med fiskestang.
o Arrangere Gøgler-aktiviteter for alle i Mølleparken.
o Der mangler småbørns legepladser i området. Visionen er at der laves en lille, lavtvedligeholdelses legeplads i området ved Møllestiens Plejehjem, dvs. væk fra trafikken.
Materialerne til legepladserne omkring Dokk1 er inspirerende.

Hovedbibliotekets gamle Bygning
Selve bygningen er et af hovedværkerne i byens funktionalistiske arkitektur. Der er elevatorer
og brede trapper, hvilket gør den velegnet til mange formål. Den har en vis beskyttelse via
lokalplaner og tinglysning.
Vision:
o Vi ser gerne bygningen brugt som en del af kulturaksen, der forbinder Aros,
Kunstbygningen, Den gamle By, Dok1, Vikingemuseet og Væksthusene. Vi kunne forestille
os, at et rum bruges som turistkontor, gerne med et større udstillingsrum ved siden af, hvor
de forskellige museer introducerer sig selv og har en lille montre stående. Det kunne tænkes
at øge besøgstallet på f. eks. Museum Ovartaci, Steno Museet, osv. så man fik sat fokus på
mangfoldigheden i byens kulturudvalg. Mange mindre byer end Aarhus, der er der
turistmagneter, har et turistkontor, hvor man hjælper turisterne. Det har man fordi det
lønner sig.
Åboulevarden
Denne grænse til vores område benyttes flittigt af byens borgere og besøgende. Det må gerne fortsat
være et attraktivt område for gående, cyklister, børn, osv.
Vision:
o Trafikdæmpende foranstaltninger på Promenaden, da mange kører alt for hurtigt. Vi oplever
ofte, at man må springe, når man kommer ud fra Blegdammen eller en af ejendommene
langs Åen. Vi forestiller os f.x. blomsterkummer, sat ud fra ejendommene og flytbare
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stolper (afh. til udrykning og arbejdskørsel) , så man får skabt en sikker zone for
fodgængere. Og gerne et skilt med max. 20 km.
o Mere lys på det stykke af Åboulevarden, der ligger langs trappen neden for Mølleparken,
der er ret mørkt om aftenen, og de meget fine gadelamper, der er langs åen, kunne fint
fortsætte langs trappen ned til åen.
o Langs åen er det et stort ønske, at beplantningen på åskrænterne forebedres, f.eks. med
buske eller træer med røde bær om efteråret og vinter, nogle stedsegrønne buske o.l., altså
gerne beplantning, der giver farve det meste af året.
o Minilegepladser, gerne på begge sider af åen. F. eks. i form af danske produkter som en
Vestas Vindmølle med rutchebane, en Arla yoghurt med en gynge, en snurrekop malet som
blå blomst, hoppeflager med musselmalet mønster osv. – kunne gerne sponsoreres af de
pågældende firmaer.
Museumsgade
Museumsgade er blevet forvandlet fra et offentligt rum til en baggård. (Stadsarkitektens udsendtes
ord) For beboerne er det dog vores hjem, samt et offentligt, fælles område. Der er nu
ekstraordinært megen trafik til fods her. Der kommer mere eftersom området ved Godsbanen, Ceres
Parken og Ådalen udbygges.
Vision:
o Broen renoveres Den er forfærdeligt glat i regnvejr og direkte farligt i frostvejr. En
skridsikker belægning findes og ønskes.
o Man kunne leje små ”white water kajak” ved Huset, således at man kan sejle til
Brabrandsøen og tilbage.
o Åen mellem Vester Alle og Ceres krydset gøres grønnere. Gerne med mere varierede
beplantning, med bær, således at området får større biodiversitet.
o Parkeringspladsen gøres grønnere ved beplantning af flere træer.

Vestergade
Vestergade er del af Århus’ første industrielle fremspring. Vi bør værne om det historiske Århus’
identitet. Butikshandlende har gjort gaden til et funky, innovativ gade. Der er liv i gaden og mange
små iværksættere. Det er et attraktivt sted for besøgende og unge fastboende. Visionen er at bevare
de lave bygninger, hele atmosfæren. Det er et område der tiltrækker turister og besøgende til gå-tur,
byture, inspiration. Hvis Århus C fortsat skal være attraktiv, skal der være noget at komme efter.
Det bliver nemlig nævnt og billedgjort i Lonely Planet, i Forbes Magazine og franske aviser, m.fl.
Som et fritidsrum er det en speciel oplevelse, unik for Århus. Man kommer som turist netop for at
opleve det unikke, ikke det, som findes i alle andre byer. Gaden kommer i endnu højere grad til at
danne port mod de ny bolig- og kultur-områder. Den trænger til mere hensynsmæssig belægning.
Vej og fortove på Vestergade er mangfoldige, desværre på en forkert måde! Der er alt for mange
niveauspring, der hindrer rollatorer, barnevogne, cyklister, gående, osv. Visionen er, at det skal
være mere attraktivt at gå, cykle og besøge dette offentligt byrum. Der skal også lys til for at være
attraktivt. Erfaringerne fra Mejlgade, som også er del af cykelringen, kunne med fordel inddrages.
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Trafik og infrastruktur

Trafikalt er hele midtbyen og herunder også vores område kraftigt udfordret til stor gene for alle.
Derfor har vi alle en fælles interesse i at fredeliggøre trafikken. Lige nu er der konstant bilkøer på
Åboulevarden i strøgbutikkernes åbningstider. Og der er kø i Hjortensgade, Vester Allé, Nørre Allé,
på Vesterbro Torv og Vesterbrogade i formiddags- og eftermiddagens ”rush hour” – med en
varighed på op til 3 timer både morgen og aften. Ikke mindst er der trafikkaos hver gang der udføres
anlægs- og byggearbejder som spærrer gader i måneder.
Vi skal sikre at alle biler der har nødvendige ærinder i midtbyen kan komme frem – det er
beboernes biler, hele den kollektive trafik, varetransporter, maskiner og materiel for håndværk og
service samt udrykningskøretøjer – samt at alle andre hurtigt bliver parkeret. Idealet må være at
privatbiler primært kører i gaderne for at aflevere varer og personer.
Vi skal sikre at gående og cyklende kan færdes sikkert.
Vi hører ofte at problemerne løses når letbaneprojekterne er realiseret, men der bør nok allerede nu
satses på flere løsninger der kan virke i den meget nære fremtid.
Vision:
o Der iværksættes en intensiv reklamekampagne i TV, radio og alle tænkelige medier for at
overbevise indehavere af biler om at det er billigere og bedre at køre kollektivt. Dette følges
op med forsøgsvis flere busser og bedre omstigning til bus, letbane, banegård og P-huse.
o Midttrafik/Rejseplanen app’en gøres interaktiv således at antallet af busser øges i takt med
efterspørgslen.
o Busserne elektrificeres løbende. Luften skal forbedres ved overgang til el drift.
o P-husene tæt på centrum takstreguleres således at de har en gratis takst-tid der svarer til
minutterne man bruger på at gå frem og tilbage til strøget. Gadeparkeringstaksten skal være
dyrere end parkeringshusenes. Tilladt parkeringstid skal nedsættes så der bliver plads i
gaden til korte parkeringer. Betalt beboerparkering i de små gader bevares – men med et
antal korttidsparkeringer.
o Der oprettes P-pladser og – huse udenfor Ringgaden tæt på A-linjerne eller letbanen hvor
der udstedes fribilletter til midtbybusserne ved betalingsanlægget for det pågældende Panlæg. Tilkørselsvejene indtænkes i P-planen. Det betyder at Frichsvej skal kunne modtage
biler så der ikke skabes kø til P-huse på denne vej eller ved Godsbanen.
o Vejen i banegraven forlænges til Åhavevej så man kan køre direkte fra Ring 2 til Bruuns
Galleri, Dokk, m.v.
o Aarhus har allerede gode erfaringer med interaktiv skiltning for ledige p-pladser og
rutevejledning. Det ser vi gerne mere af til vejledning om busholdepladser, afgangstider
m.v. samt til skilte med varierende hastighedsgrænser.




Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser pr. 1.1.2018

175

o Fortovene skal være tilstrækkeligt brede til at kørestole og barnevogne kan komme frem og
cykelstier så brede at ladcykler kan indpasses. Der males tydelig skiltning på vejen. I smalle
gader hastighedsbegrænses for både cykler og biler
o Trådbure til betalt cykelparkering burde indpasses i det grønne bybillede, da man må
forvente et øget behov for cykelparkering. Krav om cykelparkering bør være en del af et
nybyggeri i midtbyen.
o Anlægsarbejder forstyrrer konstant den trafikale dynamik. Derfor skal bygge- og
anlægsarbejder pålægges en takst for at optage plads på fortove og veje. En takst der vil
motivere til mindre gener.
o Slutteligt skal man gøre plads til fremtidens løsninger blandt andet i form af små
selvkørende busser der kan fungerer som ”vandrette elevatorer” mellem A-busserne og fra
parkeringshusene. Aalborg sætter forsøg i gang i 2018 – bilfabrikkerne har seriøse forsøg i
gang og lovgivningen i Danmark er ved at være på plads.
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Lystrup, Elsted og Elev
Pr. 01.01.2018

Udarbejdet af fællesrådet i 2017
som bilag til Aarhus Byråds Kommuneplan 2017
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Til
Aarhus kommune
Kommuneplanafdelingen
Rådhuset
Aarhus C

Herved fremsender Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev Lokalsamfundsbeskrivelse til brug for Kommuneplan
2017.
Lokalsamfundsbeskrivelsen er resultatet af en omfattende proces. Processen startede i maj 2015, hvor
Aarhus kommune inviterede til et kommunalt seminar, hvor emnet var strategien for den kommende
kommuneplan. Fællesrådet tog del i strategidebatten og indsendte efter en lokal debat herom et
høringssvar til forslag til kommuneplanstrategien.
Fællesrådet har set kommuneplanprocessen som en god mulighed for at skabe en lokal debat om vores
lokal områdes fremtidige udvikling.
Med det formål har vi afholdt borgermøder, vi har haft nedsat en dialoggruppe, holdt møder i foreninger,
genoptaget diskussionerne i gruppen om ”Liv i Lystrup” sammen med Lystrup Idrætsforening og
ErhvervLystrup. Vi har holdt møder med de ældste elever på skolerne og vi har deltaget i flere debat og
temamøder i kommunalt regi om kommuneplanen. På baggrund af vores høringssvar vedrørende
kommuneplanstrategien blev der gennemført møder mellem Fællesrådet og kommunens planafdeling m.fl.
Vi har endvidere modtaget en række skriftlige bemærkninger til emnet. Helt overvejende har vi modtaget
opbakning til vores tanker og ideer. Der er generelt en lokal opbakning til ønsket om at forene en relativ
begrænset udbygning af lokalområdet med hensynet til at bevare lokalområdets karakteristika som et lyst
og åbent område, med gode stiforbindelser, grønne områder og en flere steder en formidabel udsigt. På
samme måde er der fuld opbakning til ønsket om at udvikle det nuværende bydelscenter til et
identitetsskabende byrum. Således har f.eks. Lystrup Skole udtrykt ønske om i den sammenhæng at få tæt
kontakt med det lokale bibliotek, evt. ved at benytte arealerne omkring den nye klimasø på skolens areal.
Der har undervejs været nuancer og uenighed om elementer i beskrivelsen. Flere af indvendingerne har vi
forsøgt at tage hensyn til ved ændringer i beskrivelsen, men vi tør naturligvis ikke påstå, at
lokalsamfundsbeskrivelsen dækker enhver enkelt medborgers opfattelse.
Lokalsamfundsbeskrivelsen koncentrerer sig især om de nuværende bydele. Fællesrådet har tidligere i
høringssvar og ved foretræde for Teknisk Udvalg givet udtryk for vores holdning til udbygning og
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infrastruktur m.v. for den kommende bydel Nye. Fællesrådet står fortsat ved disse synspunkter, men har
ikke fundet anledning til at gentage dem i lokalsamfundsbeskrivelsen.
Med venlig hilsen
Flemming Larsen
Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev
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Lokalsamfundsbeskrivelse
for Lystrup, Elsted og Elev
Februar 2017

Bidrag til Kommuneplan 2017
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Lokalsamfundsbeskrivelse
for Lystrup, Elsted og Elev

SAMMENDRAG
Fællesrådet for Lystrup- Elsted-Elev ønsker udvikling og fornyelse i såvel Lystrup-Elsted som i Nye-Elev.
For Lystrup-Elsted skal fornyelsen ske gennem byomdannelse og fortætning.
Fællesrådet har som et højt prioriteret område en markant byomdannelse og udvidelse (i både højde og
omfang) af centerområdet ved Lystrup Centervej. Ligeledes står en byomdannelse af de stationsnære
arealer ved og i nærheden af Lystrup Station højt på dagsordenen. En 1. etape kunne rumme dele af
strækningen langs den sydlige del af Bygaden.
Som fortætningsmuligheder peges der blandt andet på de eksisterende boligblokke langs med
Sønderskovvej ved at tilføre en ekstra etage, hvor det konstruktionsmæssigt er muligt. Endvidere kan det
tidligere handelscenter ved Bystævnet fortættes og omdannes til f. eks. boligbebyggelse.
De landskabelige kvaliteter – den åbne by med lys og luft og plads til udfoldelse – skal bevares og udbygges
i den videre planlægning med henblik på, at områderne også fremover af mange opleves som attraktive.
Udbygningen af Nye-Elev forventes at ske over en periode på 20-25 år, løbende styret via
kommuneplantillæg og baseret på Helhedsplanen fra 2011. Fuldt udbygget vil byområdet sandsynligvis
have et indbyggertal, der svarer til Lystrup og Elsted.
Såvel på det kortere som mellemlange og lange sigt vil der være et krav til Byrådet om en koordineret og
samordnet udvikling mellem Lystrup-Elsted og Nye-Elev især omkring institutioner, service og infrastruktur.
Elsted landsby ønskes bevaret med den nuværende afgrænsning af bebyggelsen.

Februar 2017
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
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Indledning
For Lystrup-Elsted-Elev området er det forventningen til Byrådet, at Kommuneplan 2017 og efterfølgende
revisioner vil lægge rammerne for en udvikling med to hovedspor: Udbygningen af Nye-Elev til et nyt stort
byområde og en fortsat udvikling af Lystrup-Elsted. På det lange sigt er perspektivet to byområder af
nogenlunde samme størrelsesorden, medens der på det kortere og mellemlange sigt vil være krav til
Byrådet om en koordineret udvikling ikke mindst omkring institutioner, service og infrastruktur. Også på
det lange sigt forudses behov for en samordning mellem de to byområder.
Medens Helhedsplanen fra 2011 for Nye med revisioner via kommuneplantillæg giver de overordnede
planmæssige rammer for Nye og Elev, er der for Lystrup og Elsted behov for en revision af Kommuneplan
2009 for at sikre rammerne for en fortsat udvikling og fornyelse, hvis dette byområde skal bevare sin
attraktion som bolig- og erhvervsområde.
Holdningen og indstillingen fra Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd viderefører tankerne fra dets udtalelse af 22.
januar 2016 til Kommuneplansstrategi 2016 og koncentrerer sig på denne baggrund om følgende temaer:
-

Områdets hovedstruktur
Udpegning af udviklingsområder i Lystrup gennem byomdannelse og fortætning, specielt i
bymidten og de stationsnære områder.
Bevaring af landsbypræget i Elsted landsby.
Koordinering mellem Nye-Elev og Lystrup-Elsted.

Byområdets hovedstruktur
I det bakkede morænelandskab nord for Egå dalen ligger Lystrup og Elsted og adskilt fra disse med en stor
grøn kile, Elev. Tilsammen udgør bysamfundene en stor og voksende forstad til Aarhus.

Elev og Elsted fik i middelalderen deres kirker, og her kan man stadig ane den gamle landsbystruktur. I
moderne tid og særligt fra midten af 1960- og 1970-erne tog udviklingen omkring stationsbyen Lystrup fart
med industri og udstykning til boligområder. I Elev skete der en mindre udbygning med parcelhuse sidst i
3
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1960-erne. I de senere år er der foregået en yderligere udvidelse af Elev, også med andre boligtyper end
parcelhuse. På det seneste har kommuneplanen fastlagt, at der kan bygges en ny by - kaldet Nye – med et
indbyggertal i et omfang, der sandsynligvis svarer til Lystrup og Elsted. Lokalplan for første etape, der
rummer ca. 650 boliger er godkendt. Formentlig bliver der overvejende tale om tættere boligbebyggelse.
En fuldt udbygget Nye vil realistisk set først være en realitet om 20-25 år. I en overgangsperiode er det i
kommuneplanen forudsat, at der kan trækkes på servicefaciliteter i Lystrup – især butikker og idræts- og
fritidstilbud. Som nævnt vil der også på det lange sigt være brug for en vis arbejdsdeling mellem
byområderne.
Lystrup-Elsteds fysiske hovedstruktur er fastlagt på grundlag af en byplankonkurrence, der blev afholdt af
det tidligere Elsted Sogneråd i 1964. Et element i den første byplan er bl.a. de tiltag, hvor man i
byplanlægningen søger at adskille biler og bløde trafikanter og dermed også søger at etablere sikre og
trygge skoleveje.
Hovedstrukturen præges af en zone, der centralt i Elsted og Lystrup strækker sig fra nord mod syd. I zonen
er samlet en række offentlige institutioner: skoler, daginstitutioner, idrætshaller, svømmehal,
forsamlingsplads og et butikscenter (det nuværende bydelscenter). Zonen indeholder også store grønne
arealer, f.eks. Æblehaven og Sønderskoven. Hertil kommer Lystrup Station, der i de kommende år bliver et
væsentligt knudepunkt i letbaneudbygningen i Aarhus. Byområdets boliger ligger øst og vest for den
centrale zone, og de store erhvervsområder er placeret øst herfor i den sydlige del af Lystrup.

Illustration fra Fællesrådets høringssvar til Planstrategien.

Hovedstrukturen har imidlertid ikke kunnet forhindre, at der knopvist skete en udvikling over tid præget af
ad hoc-planlægning. Som følge heraf ligger en række funktioner spredt uden synderlig mulighed for
gensidig synergiskabelse og dermed for den samlende identitet, der prægede de oprindelige bysamfund.
Eksempelvis er detailhandlen blevet spredt placeret og der er ikke opstået et egentligt centrum i
byområdet.
4
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Gennem tiden er det selv med den store udbygning i Lystrup-Elsted af parcelhuse og andre boligtyper
lykkedes at opretholde en balance mellem boliger og antal beskæftigede i industri, kontorer, håndværk og
øvrige erhverv. Tilstedeværelsen af både store og små erhvervsvirksomheder er med til at tilføre i området
bymæssige kvaliteter. Selv om et vist antal beboere i området også har deres erhvervsmæssige virke i
lokale virksomheder, må det konstateres, at der en betydelig daglig pendling både til og fra Aarhus.
Spredningen af boligtyperne i Lystrup-Elsted, dog med en overvægt af parcelhuse, bidrager til en vis
varieret befolkningssammensætning.
Placeringen på morænelandskabets sydvendte skråninger oven for Egå dalen og Egå Engsø giver sammen
med det omgivende åbne land, skovpartierne og bysamfundenes mange og kommende grønne strøg,
byområderne deres karakter og udgør deres basale værdier. Der er således næppe tvivl om, at de
landskabelige kvaliteter, den åbne by med lys og luft og plads til udfoldelse er væsentlige elementer, der
har stor betydning for, at områderne også fremover af mange opleves som attraktive.
Det er disse værdier og hensyn, der bør lægges til grund for udviklingen af fremtidens Lystrup, Elsted og
Nye-Elev.

Udviklingsperspektiver - Rammer
LYSTRUP:
Lystrup har behov og potentiale for en udvikling baseret på byomdannelse og fortætning, der kan
imødekomme en vækst i og bredere sammensætning af befolkningen og en vækst i arbejdspladser indenfor
lettere erhverv, kontorer og lign..
Lystrupområdet blev udbygget med boliger over en meget kort periode i 70-er og 80-erne, og mange unge
familier bosatte sig her. I dag kan det imidlertid konstateres, at der ikke i tilstrækkelig grad sker en
udskiftning i disse ”gamle” boliger. Imidlertid ønsker mange i den modne eller sene alder at blive boende i
lokalområdet. Manglen på et tilstrækkeligt varieret attraktivt boligudbud får dog mange til at blive boende i
deres række- og parcelhuse, hvilket hæmmer tilflytningen af unge børnefamilier. Hertil kommer behov for
boliger til delefamilier, der ønsker at bevare tilknytningen til området og dets skoler samt behov for boliger
til nyetablerede familier, singler og unge.
Alt i alt tegner der sig et behov for et varieret boligtilbud specielt med boligtyper på 90-110 m2, men også
et antal mindre og noget større boliger.
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Den demografiske udvikling har på det mellemlange sigt som konsekvens et faldende børnetal (se Aarhus
Kommune s egne prognoser) og dermed også isoleret set konsekvenser for de lokale skoler og
daginstitutioner og for forenings- og idrætsliv. Kort sagt skal den dynamik, som er med til at skabe et
levende og inspirerende miljø støttes og udbygges.

Det formodes, at en del af det beskrevne behov for boliger i hvert fald på det kortere sigt vil kunne
imødekommes med udbygningen af Nye-Elev, som indebærer, at der for Lystrup-områdets institutioner og
detailhandel utvivlsomt i første omgang vil blive tale om en stigende efterspørgsel, indtil udbygningen af
institutioner, service mv. er gennemført i Nye.
Af hensyn til en afbalanceret og koordineret udvikling på såvel det mellemlange sigt og lange sigt er det
imidlertid afgørende, at den kommunale planlægning skaber rammer og vilkår for en fortsat udvikling af
Lystrup-området sideløbende med udbygningen af Nye.
Kommuneplanstrategiens anvisninger giver lokalt i Lystrup-området mulighed for at bevare de særlige
værdier i lokalsamfundet - en åben by med lys og luft samt let adgang til den omliggende natur, et tæt og
trafiksikkert stisystem, en varieret befolkningssammensætning og flere steder en storladen udsigt samtidig med ønsket om og behovet for udvikling af den kollektive trafik samt koncentration og større
sammenhæng i de bymæssige funktioner.
Den kommende kommuneplanlægning skal derfor indeholde rammer, hvor de relativt velfungerende
områder styrkes, hvor områdets særlige karakter fastholdes og videreudvikles, og hvor der skabes plads og
rum for en udvikling, som kan være med til at sikre dynamik og fastholdelse/udbygning af det
erhvervsmæssige og servicemæssige niveau - og en befolkningsmæssig udvikling. Væksten skal balanceres
med de øvrige hensyn, men en tilvækst på f. eks. 1.000 boligenheder vurderes at kunne rummes i
lokalområdet, uden at områdets særlige karakter lider skade.
Nedenfor peges på en række områder, hvor der i en kommende planlægning foreslås rammer eller
perspektiveringer for en udbygning og udvikling – se kortbilag bagest side 14:
Nuværende Bydelscenter (gerne på sigt kombineret med en letbaneudbygning) ved Lystrup
Centervej
Boligkarreer langs Sønderskovvej
Bystævnet - Tidligere handelscenter
Stationsbyen og stationsnære industriarealer
Landskabelige kvaliteter og værdier
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Nuværende Bydelscenter (Bymidte)- ved Lystrup Centervej
Det nuværende bydelscenter ved Lystrup Centervej bør og kan udvikles - specielt med flere boliger af
varieret type, som der er mangel på i Lystrup. Der er behov for lejligheder både i boligforeningsbyggeri og
ejerlejligheder af forskellige størrelser - fra beskedne ungdomsboliger til noget større lejligheder til singler
og delefamilier. Der skal tillige være et udbud af boliger af en størrelse og standard, der kan betyde at
modne og ældre borgere kan forlade deres villaer, fordi de fortsat kan finde attraktive boliger i
lokalområdet.
Også forskellige typer erhverv kan indpasses i centerområdet, såsom cafeer, restauranter og lignende
mødesteder. Og kontorer, der har behov for en central placering, kan finde plads her.
Udbygningen af bydelscenteret ved Lystrup Centervej skal samtidig skabe mulighed for etablering af et
bytorv, som et identitetsskabende byrum, fælles mødested og ramme for markeder – event m.v.

Det forudsættes således, at de nuværende rammer forøges både arealmæssigt og med hensyn til
udnyttelsesgraden, herunder ved byggeri i højden. Det forventes, at byrådet klart og entydigt i forbindelse
med kommuneplanen udtrykker villighed til at ville bidrage med relevant planlægning og støtte til
potentielle investorer i centerområdet. Aarhus Kommune opfordres til at flytte forskellige funktioner,
institutioner og f.eks. biblioteket med borgerservice til centerområdet, evt. i tilknytning til Lystrup Skole, i
overensstemmelse med kommuneplanstrategiens anbefaling, jf. strategi side 17 ”Styrke centerstrukturen
ved byfortætning og koncentrere institutioner, butikker, legepladser, idrætstilbud og service i bydelscentre
som løftestang for et aktivt, kvalitativt byliv”. Sikring af centerudviklingen på sigt må ske ved at inddrage de
omliggende arealer, institutioner m. v. i kommuneplanens centerområde.
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Området ønskes endvidere styrket ved, at benytte arealerne langs Sønderskovvej til at føre letbanen op ad
Sønderskovvej til det udbyggede bydelscenter. Herved vil området også få den stationsnære beliggenhed,
der i planstrategien anvises som ønskelig for bydelscentre.
Boligkarreer langs Sønderskovvej
En udbygning, så letbanen bringes tættere på de største boligområder vil bidrage til letbanens
kundeunderlag og vil flytte biltrafik over i den kollektive trafik. Et potentiale, der kan øges, hvis man
samtidig fortætter området ved at tillade en forøgelse af etagerne i det eksisterende byggeri (Elstedhøj)
samt for hele randbebyggelsen langs Sønderskovvej, hvor dette økonomisk og konstruktionsmæssigt er
muligt.
En fortætning på disse strækninger er dog under alle omstændigheder nogle muligheder, der bør
undersøges.
Det tidligere handelscenter ved Bystævnet
I konsekvens af en byomdannelse ved Lystrup Centervej vil også det gamle handelscenter ved Bystævnet
kunne fornys, fortættes og omdannes til andre formål, f.eks. i form af boligbyggeri , der højdemæssigt må
afpasses i forhold til udsigtskilen.
Stationsbyen og stationsnære industriarealer
Området ved Lystrup Station bør åbnes for en byomdannelse – både nord og syd for banen og såvel for
dele af det sydlige område ved Bygaden som området på den østlige side af Sønderskovvej.
For den sydlige del af Bygaden handler byomdannelsen navnlig om strækningen fra Stationsgade frem til
Sønderskovvej, medens området fra Stationsgade frem til Lystrupvej rummer Lystrups oprindelige
bebyggelse fra 1800-tallet og derfor i princippet bør bevares med dets karakteristiske træk.
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For den østlige side af Sønderskovvej drejer byomdannelsen sig om blandt andet dele af Møgelgårdsvej,
som helt åbenbart trænger til et løft. Området bør udpeges til byomdannelse til lettere erhverv og boliger
ovenpå erhvervsdelen.
Kort sagt er det et ønske, at Byrådet på forhånd erklærer sig villig til at fastsætte vide rammer for, hvordan
en omdannelse af bolig- og erhvervsarealerne i nærheden af Lystrup Station kan udnyttes, til et tæt
multifunktionelt område, så omdannelsen kommer lokalområdet til gavn og kan opfylde behovene for
stationsnært fortættet blandet bolig- og erhvervsbyggeri. Jf. strategi side 11. ”Primært sikre udvikling af
tætte, multifunktionelle områder ved stationer og trafikale krydsningspunkter ved at fremme omdannelse
og fortætning i områder i tilknytning til letbanen og trafikale krydsningspunkter, herunder udpege områder
til høje huse”.
Disse områder – især den østlige del af Sønderskovvej indeholder betydelige kapacitetsmæssige
muligheder for en væsentlig udbygning af såvel bolig- som erhvervsarealer.
Området bør opdeles i delområder, der hver for sig kan helhedsplanlægges med henblik på udarbejdelse af
kommuneplantillæg og lokalplaner. Eksempelvis en helhedsplan for stationsområdet inklusive Bygaden
med tilhørende sideveje (som en mulig 1. etape), et område dækkende den vestlige del af Møgelgårdsvej,
samt et område dækkende den østlige side af Sønderskovvej nord for letbanen. Den nugældende
bevarende lokalplan for stationsområdet må tilpasses den ønskede fremtidige udvikling.

1.
2.
3.

Bydelscenter – udvikles til egentlig Bymidte og centralt mødested med butikker, institutioner, erhverv, idræt og boliger.
2. Stationsområde – omdannelse og fortætning med boliger og erhverv.
3. Stationsnært industriområde – omdannelse og fortætning med erhverv, butikker og boliger.

.
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Muligheden for at udnytte dele af arealet, f.eks. arealet med boligbebyggelsen syd for stationen mere
intensivt ved et højere punkthusbyggeri bør undersøges.
Skønsmæssigt vil der her kunne skabes plads til 30.000 m2 til ny bebyggelse, herunder indpasning af
enkelte højere huse, hvor det kan ske uden at kollidere med hensynet til at bevare udsigter.

Bygaden med det tidligere mejeri.

Landskabelige kvaliteter og værdier
De særlige landskabelige kvaliteter i lokalområdet skal udbygges og gøres mere tilgængelige. Anlæg af stier,
der giver mulighed for at bevæge sig rundt i de grønne kiler er et stærkt ønske. Eksempelvis er der i mange
år blevet arbejdet for at tilvejebringe en sammenhængende stiforbindelse fra Skårupgård Skov til Egå
Engsø.

Området rummer en centralt beliggende skov, Sønderskoven. Det er et ønske, at skoven åbnes mere mod
nord, så skoven bringes i bedre kontakt med bydelscenteret og markedspladsen både som ramme for fysisk
udfoldelse og som et rekreativt element i byen. Af væsentlig betydning er det, at der tilvejebringes en god
10
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forbindelse gennem skoven fra bydelscentret til Bygaden og den snart kommende letbanestation. Det er
her helt nødvendigt, at der skabes gode adgangsforhold for gangbesværede medborgere.
Også mulighederne for at bevæge sig ud af byområderne ud i det åbne land bør dyrkes og udvikles.
Eksempelvis kunne der etableres en cykel- og gangsti til Todbjerg langs med markskel.
Samlet skal det pointeres, at Byrådet og kommunen i den videre detailplanlægning må være garanten for at
sikre:
x
x
x
x
x
x

at der tages hensyn til områdets unikke udsigtskvaliteter.
at der sikres et varieret boligudbud med mindre og større boliger i form af lavt byggeri og
højhuslignende byggeri, hvor det kan indpasses.
at ”forslummede” erhvervsområder kan omdannes til nye funktioner.
at al nyt byggeri og renovering af bestående gennemføres i en høj kvalitet.
at naturen medtænkes i planlægningen samt
at den nødvendige infrastruktur følger med.

ELSTED LANDSBY:
Elsted landsby med kirken som vartegn, der ligger markant som afgrænsning mod det åbne land,
indeholder stadig tydelige landsbytræk. Landsbyen ønskes således bevaret med den nuværende
afgrænsning af bebyggelsen.

Elsted Kirke med oprindelig landsby-bebyggelse (hvidt hus tidl. rytterskole)
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ELEV OG NYE:
Den fortsatte udvikling af Nye skal respektere en arbejdsdeling mellem Nye og Lystrup-Elsted, så begge
byområder kan etableres og fornys i harmoni med hinanden.
I planlægningen og udviklingen skal der tages højde for, at den fortsatte udbygning af Nye sker i en tæt
dialog med Fællesrådet og andre væsentlige interessenter i især Lystrup-Elstedområdet, idet der lægges
vægt på ligeværdighed og samarbejde.
Fællesrådet forudsætter, at der i forbindelse med den videre udbygning af Nye sættes en øvre grænse for
det kommende indbyggertal.
Fællesrådet forudsætter endvidere, at en ny skole snarest sættes på anlægsprogrammet. Det tilsvarende
gælder for en udbygning med servicefaciliteter, herunder samspillet med faciliteterne i Lystrup.
Endelig forudsætter Fællesrådet, at trafikforbindelserne mellem Nye og Lystrup-Elsted sikres og udbygges.
Også adgangsvejene til Lisbjerg skov for de fysisk handicappede borgere, der er bosiddende på
handicapinstitutionen i Elev, skal sikres.

Elev landsby i helikopterperspektiv

12
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KOMMUNEPLANENS RAMMER FOR NYE

Kortet viser udstrækningen af NYE, som anført i nuværende Kommuneplan .
Afgrænset af sort fed streg.
Område 27061180 er den netop lokalplanlagte 1. etape.

13
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Kortbilag.

Områder med potentiale for udvikling og udbygning gennem fortætning og omdannelse.

14
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Tilst, True og Skjoldhøj
Pr. 01.01.2018

Udarbejdet af fællesrådet i 2017
som bilag til Aarhus Byråds Kommuneplan 2017
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Lokalsamfundsbeskrivelse – Tilst, True og Skjoldhøj - 2017
Tilst kendes fra ca. år 1.200 efter Kristi fødsel og var oprindelig en lille landsby med gårde, kirke,
gadekær med marker omkring. Der var kun nogle få hundrede beboere, men i 1968 startede en stor
befolkningstilvækst i Tilst, da Aabyhøj Boligforening byggede boligområdet Langkærparken med
godt 800 lejligheder. Byen fik da eget butikstorv med nærkøbsbutikker.
Syd for Viborgvej blev der fra 1968 og frem til 1983 udstykket og udbygget et stort parcelhusområde, Skjoldhøjparken, med i alt 1.014 parceller.
I 1970 åbnede varehuset Bilka - dengang Danmarks største og første af sin slags - på bar mark på
sydsiden af Viborgvej i Tilst. Området omkring Bilka har siden udviklet sig til et megacenter med
mange forskellige forretninger i erhvervskvarteret Anelystparken, og vest herfor erhvervsområdet
Grydhøjparken.
På Tilst Skolevej er Idrætsforeningen TST helt central for foreningslivet i Tilst. Biblioteket med
Tilst Kasted Lokalhistoriske Arkiv ligger i tilknytning hertil, og overfor, også på Tilst Skolevej, er i
2015 kommet et nyt forsamlingssted, Bydelshuset.
I Tilst findes Tilst Bypark og Langkæret, som er rekreative områder med en Diskgolf-bane. Syd for
Tilst og Skjoldhøjparken findes et stort rekreativt naturområde, Skjoldhøjkilen. Syd og vest for
landsbyen True ligger True Skov, hvortil der er stiforbindelser.

Luftfoto af Tilst og True i 1954
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Lokalsamfundsbeskrivelse – Tilst, True og Skjoldhøj - 2017
Fællesrådets område (postnummer 8381 Tilst) har i dag ca. 15.000 indbyggere og bebyggelsen består af en blanding af boligforeninger, andelsboligforeninger, grundejerforeninger, foreninger, offentlige botilbud, skoler, institutioner, dagligvarebutikker, erhvervsbygninger, kirke, gymnasium og
lokalcenter.
Bydelen betjenes af Midttrafik med buslinje 3A, linje 19 samt 914 X.

Luftfoto af Tilst, True og Skjoldhøjparken i 2014
Viborgvej ”skærer” i dag Tilst midt over øst - vest, og vejen er dels en fysisk barriere for sammenhængen af Tilst, samt en kilde til problematiske trafikale kødannelser morgen og eftermiddag. Dette
bevirker stigende gennemkørende trafik i selve Tilst og True.
Senest er vejkrydsene på Viborgvej omkring Tilst blevet udvidet til fire spor, og Aarhus kommune
har tilbage i 2014 besluttet, at der skal udarbejdes en VVM redegørelse for udvidelse af strækningerne imellem krydsene til 4 spor. Fællesrådet har stor fokus på denne forventede udvidelse af Viborgvej til 4 spor.
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Lokalsamfundsbeskrivelse – Tilst, True og Skjoldhøj - 2017
I 2014 – 2015 blev der gennemført en DemokraCity proces i Tilst. Processen omfattede dog kun
den del af Tilst, der er beliggende på nordsiden af Viborgvej. I den forbindelse blev det afdækket, at
rummene i Tilst ikke er skabt til mennesker men primært til biler, og der er ikke særlig meget, der
er med til at skabe liv i bydelen.
Kirken og det gamle gadekær ved Bysmedevej er ikke længere det naturlige centrum i Tilst. Området midt på Tilst Skolevej omkring Langkærparken, Bydelshuset, Tilst Skole og TST er nu snarere
det naturlige centrum.
Byrummene i Tilst inviterer ikke til dialog eller ophold, og der er ikke noget, der har et særpræg
eller er identitetsgiver. Socialt er Tilst opdelt i en masse lukkede grupperinger, aktører og beboere.
Hver gruppering har sit eget sted, og indtil etableringen af Bydelshuset i 2015, var der ikke noget
fælles sted, hverken ude eller inde, hvor man kunne mødes på kryds og tværs.
Dette satte i DemokraCity processen fokus på at skabe et torv i Tilst, hvor der skal være rum til alle,
samt at videreudvikle en begivenhed i Tilst, hvor der er fest for alle – den årlige Ravnerok fest på
arealet ved Tilst Skole og TST.
Hvad den fælles proces i DemokraCity forløbet skulle resultere i, har en beboer meget sigende udtrykt således: ”en følelse af, at vi er en gruppe, der arbejder med hinanden for at skabe et byrum,
som så mange som muligt har lyst til at være i og kan blive glade for. Det genererer glæde og
gæstfrihed og skaber forventninger i stedet for bekymring.”
Fællesrådet er repræsenteret i det nyetablerede Erhvervsnetværk i Tilst, der gennem et stærkt lokalt
samarbejde har til formål at hjælpe unge med at få foden indenfor på arbejdsmarkedet.
Fællesrådet vil også fortsat arbejde for udviklingen af et nyt centrum eller torv i Tilst, og støtte op
om at udvikle fællesskabsfølelsen i Tilst, herunder den årlige Ravnerok fest.
Fællesrådet arbejder også med de foreliggende forslag om omdannelse af den tidligere GASA grund
til nyt boligområde og senest det nye planlagte boligområde for enden af Tilst Vestervej.
Den kraftige udbygning i Tilst har bevirket en stigende mængde trafik i området, og Fællesrådet
arbejder derfor hele tiden for at bedre de trafikale forhold i Tilst, True og Skjoldhøj.
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Viby
Pr. 01.01.2018

Udarbejdet af fællesrådet i 2017
som bilag til Aarhus Byråds Kommuneplan 2017
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Viby fortællingen 2017
”Viby-fortællingen” er udarbejdet på grundlag af to borgermøder og en debat på
repræsentantskabsmøderne i både 2016 og 2017. ”Viby-fortællingen” har løbende været drøftet
på Viby Fællesråds forretningsudvalgsmøder.
Forventningerne til fremtiden
Aarhus Kommune har et meget stærkt fokus på vækst. Man regner med, at vi omkring 2050 er en
by med ca. 450.000 indbyggere – altså mere end 120.000 flere end nu, hvor vi er omkring 330.000.
Der er for øjeblikket ca. 25.000 i Viby-området. Bydelen er således ikke befolkningsmæssigt vokset
ret meget de seneste 35-40 år, selv om der faktisk er blevet bygget en del.
Skal Viby-området tage sin del af befolkningstilvæksten i Aarhus Kommune, vil vi i 2050 være i
minimum 5000 flere.
Det kan lade sig gøre på flere måder. Enten skal der en kraftig ”fortætning” af byen til. Eller også
skal nye områder i Viby inddrages til boligområder. Det vil give en række udfordringer til både
erhverv, infrastruktur og grønne områder.
Aarhus Kommunes planstrategi bygger imidlertid på en række forudsætninger og forventninger,
der et langt stykke ad vejen er diskutable. Derfor er der en del usikkerhed om, hvordan
udviklingen vil ske.

Viby fortællingen
Viby 2017
Byområdet:
Viby er en bydel, der er velforsynet med skoler, ungdomsuddannelser, forretninger, og de fleste
fritidsaktiviteter.
Bydelen har et godt miks af parcelhuse, ejerlejligheder, andelsboliger, ungdomsboliger og
lejeboliger samt store kolonihaveområder. Bydelen kan på det nuværende boligområde med de
nuværende rammer ikke udbygges væsentligt.
Viby har et stort industriområde, som i perioder har været nødlidende. Industriområdet trænger
for en dels vedkommende til at blive renoveret. En del af industriområdet egner sig udmærket til
ombygning til boligområde. Flere steder i yderområdet vil det være muligt uden at genere
eksisterende boligområder at bygge højt.
Trafikalt:
Trafikalt er bydelen Viby hårdt presset. Der er især store problemer omkring Viby Torv og Holme
Ringvej.
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Viby Torv er en stopklods i trafikken. Derfor bør en del af den nuværende trafik ledes uden om
Viby Torv.
Holme Ringvej er stærkt trafikeret og en forholdsvis smal vej. Det er en vigtig skolevej, og det er
også en vigtig cykelvej for studerende til uddannelsesinstitutionerne på Sønderhøj. Med den netop
vedtagne fortætning af Sønderhøj vil de trafikale problemer på Holme Ringvej og Søndervangs Allé
blive yderligere forværret. Der bør hurtigt gøres noget for at gøre denne vej mere sikker for ”svage
trafikanter”.
Der er også problemer på Ravnsbjergvej/Ormslevvej, men disse må formodes at mindskes med
den netop gennemførte ombygning af krydset ved Skanderborgvej, men Viby Torv vil fortsat være
næste problemområde for de fleste bilister. Der vil dog stadig være et skolevejsproblem, idet børn
fra området syd og vest for Ravnsbjergvej skal passere Ravnsbjergvej for at komme i skole. I
forlængelse heraf, er der også cykelstiproblemer i det nævnte område.
Generelt er mange af bydelens veje ret smalle, hvorfor en hastighed omkring 40 formentlig vil
passe bedre end de nuværende 50, hvis man skal øge trafiksikkerheden.
Den kollektive trafik blev forringet ved den seneste store omlægning af buslinjerne. Det samme vil
gentage sig i forbindelse med næste køreplansjustering. Der mangler på nuværende tidspunkt en
egentlig ringrute, så der er en direkte forbindelse mellem Viby og Holme/Højbjerg. På
Skanderborgvej er der enkelte steder for langt mellem stoppestederne, hvilket bydelens borgere
udtrykker utilfredshed med.
Letbanen kører fra sommeren 2017. Kongsvang station bliver bevaret, hvilket er en glædelig nyhed
for en stor gruppe borgere, der har kæmpet for at få stationen bevaret.
Grønne områder:
Områderne er der, men flere af disse lider af, at de er vanskelig tilgængelige og også mangler
publikumsfaciliteter.
Kultur og fritid:
Bydelen er godt forsynet med de fleste idrætsanlæg, men der mangler en egentlig svømmehal.
Kulturelt mangler der et forsamlingshus.
Konklusion
Viby Fællesråd mener, at Vibys største problem er problemerne omkring vores infrastruktur. Skal
vi have en bedre bydel, skal infrastrukturproblemerne løses.

Viby om ca. 30 år
Derfor er det også infrastrukturproblemet, vi først vil se på. Det vil have stor betydning at få dette
problem løst – ikke alene for Vibys skyld, men for hele Aarhus` skyld. Den kommende
kommuneplan bør være et gode for dem, der bor her og bruger byen nu– i stedet for dem, der
måske engang vil flytte hertil.
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Det kollektive trafiksystem
Det kollektive trafiksystem vil se en del anderledes ud end nu. Vi ved, at busdriften for en stor dels
vedkommende skal finansiere letbanen. Det betyder færre busser og færre busforbindelser,
hvilket vil gøre det sværere for mange at benytte det kollektive trafiksystem, idet systemet vil
være mindre fintmasket end i dag. Der er derfor en risiko for, at privatbilismen vil vokse på grund
af et kollektiv trafiksystem, der ikke er tilstrækkelig fintmasket.
Viby Fællesråd ønsker et godt kollektivt trafiksystem. For at opnå dette, foretrækker fællesrådet
BRT-systemet frem for letbane-systemet. BRT (Buss Rapid Transit) koster under det halve af, hvad
letbane-systemet koster i anlæg. BRT-systemet er et væsentligt mere fleksibelt system, og BRTsystemet har ikke de samme ødelæggende konsekvenser for bymiljøet, idet det fylder mindre og
ikke kræver opsætning af elmaster og ledninger.
BRT-systemet vil passe perfekt ind i det projekt, der kaldes letbanens fase 3, som for den største
dels vedkommende er knyttet til Skanderborgvej på strækningen fra den nuværende
hovedbanegård til Hasselager.
Viby Fællesråd bakker fuldstændig op omkring Letbanens fase 1, men ønsker hverken fase 2 eller 3
gennemført som letbane. Fase 2 og 3 bør være et BRT-system.
Det er vigtigt, at Viby-boerne har gode muligheder for at benytte BRT-systemet. Og her vil
Kongsvang station få en helt afgørende betydning. Der skal etableres et krydsningsspor på
Letbanen i Kongsvang, således at eventuelle forsinkelser på banen lettere vil kunne indhentes.
Men ikke nok med det. Der skal laves en ”Trafikplads Viby”.
På ”Trafikplads Viby” skal der være direkte adgang til Kongsvang station fra Skanderborgvej og
Christian den X´s vej. Der hvor Skanderborgvej krydser jernbanesporene skal der etableres
busholdepladser – ved Øster Allé og Bygholms Allé. BRT-systemet skal samme steds have et
stoppested, så der fra både bus og BRT-systemet kan skiftes til Letbanen og omvendt. Det skal
også være muligt at køre til ”Trafikplads Viby” i egen bil og skifte til Letbanen. Der kan på det
gamle gasværks grund etableres en ret stor P-plads, og fra P-pladsen kan man via Bjørnholms Allé,
Skanderborgvej og bag om REMA 1000 på Øster Allé gå til Kongsvang Station.
”Trafikplads Viby” vil således kunne være med til at mindske trængslen med biler i den indre by og
også gøre det hurtigere og lettere at komme fra Aarhus Syd til Aarhus Nord, idet Letbanen må
formodes at være hurtigere end privatbilismen. Gasværksgrunden i Viby er faktisk det eneste sted,
hvor det vil være muligt at etablere en P-plads for biler nær en station. Vi må forudse, at der også i
de næste 30 år vil være stigende trafik med biler, og her kan ”Trafikplads Viby” således være med
til at mindske trængslen i Aarhus indre by samt på Ringvejssystemerne.
Endelig bør det tilbageværende bussystem optimeres, således at der er bedre muligheder for at
køre på tværs (Holme/Højbjerg). ”Trafikplads Viby” vil også løse problemet med de for få stop på
Skanderborgvej med A-busser.
Det individuelle trafiksystem
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Det er vigtigt, at trafikken omkring Viby Torv bliver mere flydende. Dette kan gøres på flere måder.
Der skal være færre biler på Viby Torv. Dette kan gøres ved at lede en del af trafikken væk ved at
sætte ramper på Motorvejen ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej. I første omgang to i retningen ind
mod Aarhus.
Stavtrup vil indbyggermæssigt blive væsentlig større, og den øgede trafik herfra kan via ramperne
på Motorvejen ledes ind i retningen mod Aarhus. Og ligeledes tilbage. Det vil bevirke, at Viby Torv
belastes langt mindre end nu. Noget af trafikken fra Aarhus Syd – nemlig den del, der skal i retning
af Brabrand og Hasle - kan også ledes denne vej i stedet for at blive ledt via Viby Torv.
På selve torvet skal krydset renoveres. Det skal være lettere for bilisterne at dreje fra
Skanderborgvej til højre ind på Viby Ringvej. Dette kan gøres meget let, nemlig ved at lave en
ordentlig skiltning ved Marselis Boulevard, så bilister, der skal ud på motorvejen drejer til højre her
og derved undlader at køre helt ned til Viby Torv. Skiltningen ved Marselis Boulevard på
Skanderborgvej er simpelthen skandaløs dårlig.
Det ville også være godt at få hele området ved Viby Torv renoveret. Dette kan gøres på flere
måder, men vigtigt er det, at der skabes en mindre bypark, hvor bydelens ældste bygning, Viby
Kirke, fremhæves som bydelens vartegn. Det skal stadig i et vist omfang være muligt at parkere på
torvet af hensyn til kirken og af hensyn til Viby Centret. På længere sigt kan man forestille sig, når
det kollektive trafiksystem er fuldt udbygget med tværgående busser og BRT, at
parkeringspladsområdet kan yderligere indskrænkes.
Holme Ringvej skal laves sådan, at de bløde trafikanter sikres bedre. Viby Fællesråd er fuldt ud klar
over, at dette ikke er let, idet vejen ikke uden meget store omkostninger kan udvides med cykelsti
og fortov. Viby Fællesråd vil derfor anbefale, at man fjerner al gennemgående trafik på
strækningen Holme Ringvej og Søndervangs Allé ved at lave en bussluse lige efter indkørslen til
Viby Station/Sønderhøj, således at gennemkørende trafik ikke kan benytte Holme Ringvej som
smutvej til Viby Syd.
Generelt skal der ses på skolevejene. Her synes der især at være store problemer ved Aarhus
Privatskole og ved Vestergaardsskolen. Især sidstnævnte får mange elever fra området på den
sydvestlige side af Ravnsbjergvej/Ormslevvej. Ved Aarhus Privatskole kan problemerne formentlig
klares ved en anderledes skiltning, mens problemerne ved Vestergaardsskolen formentlig vil
kræve en ombygning af Ormslevvej.
Generelt er der for mange biler i den indre by (altså inden for Ringgaden). For at styre denne
tilstrømning og evt. også mindske den, kan man evt. tænke sig indført et system, der er taget i
anvendelse i Sverige, f.eks. i Gôteborg og Motala. Der betaler man nemlig en trængselsafgift
(bilernes nummerplader fotograferes, og man får en regning, hvis man kører ind i byen, når der er
stor trængsel.) Det vil også kunne hjælpe på forholdene i Viby. Systemet er smart, og ved sin måde
at færdes på, bestemmer man selv, om man vil betale afgift, eller færdes på et tidspunkt, hvor der
ikke er en afgift – eller endnu bedre tage BRT-systemet eller Letbanen.
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Lad Aarhus blive den første danske by med en trængselsafgift. Det vil der være mere perspektiv i
end at spolere hele den indre del af Aarhus med en snørklet letbane på Banegårdspladsen, Park
Allé og Vester Allé – for da slet ikke at tale om at spolere Viborgvej ved at fælde træer. Lad
privatbilismen betale for at køre ind i byen på tilsvarende vis som man betaler i bussen for at køre
ind i byen.
De to sidste faser i letbaneprojektet vil derved kunne opgives. Letbanen kan i stedet erstattes med
eldrevne busser eller BRT, hvorved man opnår samme miljømæssige fordel som med en eldreven
bane, men får den sidegevinst, at det fintmaskede bussystem kan bevares.
Aarhus Kommune er simpelthen bymæssigt ikke skabt til at lave letbane i ud over fase 1, der nu er
under bygning.
Byområdet
Viby Fællesråd er fuldstændig enige om, at der ikke skal ske ”fortætning” i de eksisterende
byområder. ”Fortætning” er det pæne ord for ”forslumring”. I årevis har man kæmpet for at skaffe
bymennesket lys og luft, og tiden skal ikke tilbagerulles til en tid, hvor der var usunde og mørke
baggårde eller mangel på udenomsplads til lege og rekreation.
Ændringer i byområdet i Viby bør ske med udgangspunkt i, at der skal tages maksimal hensyn til de
beboere, der bor her.
Viby Fællesråd vil ikke have fortætninger i parcelhuskvartererne. Vi synes heller ikke, at der i
forbindelse med eksisterende etagebyggeri skal placeres flere bygninger.
De rammeaftaler der findes i forbindelse med den eksisterende kommuneplan og de eksisterende
lokalplaner skal overholdes. Vi synes, at de nuværende er rimelige. Boliger i maksimalt tre etagers
højde i Viby er målet. Dog kan der i enkelte områder tænkes højere byggeri under visse
forudsætninger.
Kommunen skal i øvrigt selv overholde sin egen højhuspolitik. Højhusbyggerier i stil med det
planlagte byggeri ved vandtårnet på Randersvej ønsker vi under ingen omstændigheder at se i
Viby.
Derimod kan vi forestille os, at en del eksisterende industriområder bliver ændret til boligområder,
men vi ønsker ikke, at disse områder bliver bebygget med højhuse, med mindre at de er placeret
på en sådan måde, at de ikke tager udsigt fra andre.
Der findes i Viby-området kun få muligheder for at bygge nye boliger, og det bør ske nænsomt:
ikke for højt og ikke for tæt!
Vækst i antallet af beboere i Aarhus kræver også arbejdspladser. Her ser vi gerne en renovering af
de eksisterende industriområder og evt. også nye områder inddraget som
industri/erhvervsområde. Vi er sikre på, at gode vejforbindelser til E45 her vil være af betydning
for, at erhvervslivet vil placere virksomheder her. Derfor må det eksisterende vejnet ikke
indskrænkes, men snarere udbygges.
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Bydelens grønne områder
Viby har et stort og dejligt grønt område: Eskelund. Der ligger en ca. 5 år gammel
byrådsvedtagelse om, at området skal omdannes til en stor festivalplads, hvor der om sommeren
kan afvikles en række rock-koncerter med op til 50.000 personer. Denne vedtagelse var ikke én af
byrådets viseste. Udviklingen ser allerede nu ud til at have overhalet denne beslutning, idet
koncertarrangørerne øjensynligt ikke ønsker den. Mange naboer ønsker den heller ikke. Derfor
skal denne beslutning også slettes.
Viby er allerede tilstrækkelig plaget af støj – støj fra trafik, støj fra koncerter på Aarhus Stadion og
væddeløbsbanen, støj fra North Side festival og støj fra Classic Car Race. Vi skal ikke have tilført
mere støj i byrummet. Snarere skal det minimeres, hvilket Letbanen og BRT-systemet samt
trængselsafgift kan være med til.
I stedet skal vi have det grønne område på Eskelund gjort til et rigtigt aktiv for ikke alene Vibys
befolkning, men også for befolkningen i Midtbyen. Det skal gælde hele året. Det kan f.eks. gøres
ved at lave en hundeskov. Det kan også gøres ved at lave en landbørnehave. Man kunne forestille
sig, at den gamle skydebane ved Åhavevej blev omdannet hertil. Og det kunne gøres ved at skabe
mere liv i området ved at udsætte husdyr (køer, grise, får f.eks.) på en del af arealet, så byens børn
kunne få let adgang til at se vore vigtigste husdyr. Det kunne gøres ved på centrale steder at lave
shelters, så folk kunne overnatte i det fri. Der kunne laves motionsstier. Der kunne i et
udkantsområde laves en kælkebakke. Der kunne laves flere stier med bænke og små pladser, hvor
det var muligt at have mindre husdyr – som et alternativ til Sølyst i Brabrand osv. osv.
Der er således mange muligheder for at etablere et spændende område for byens borgere.
Foranstående er blot en del af mulighederne.
Idræt
I 2030 skulle vi gerne have både en svømmehal og en kunstgræsbane i tilknytning til Viby Stadion
Kulturelt
Vi skal have et egentligt forsamlings- eller medborgerhus.
Der mangler mødelokaler til foreningsformål, og salen på Viby Bibliotek trænger voldsomt til at
blive renoveret, gjort mere moderne og lys. Kan det ikke umiddelbart ordnes, så kunne man
eventuelt finde et nyt sted til fremme af kulturen. Der findes flere steder i bydelen lokaler, der let
kan indrettes hertil.
Viby Fællesråd vil arbejde for, at der etableres et ”Foreningernes Hus” et sted i det centrale Viby.
Sammenfatning
Som det ses af ovenstående er Viby Fællesråd et langt stykke ad vejen ikke enig i de tanker, der er
lagt i Planstrategi 2015. Vi mener, at de tanker, der er lagt ind i Planstrategi 2015 i alt for høj grad
er hængt op på, at Letbanen vil kunne løse mange af de udfordringer, der er i Aarhus Kommune.
Der skal andet og mere til – for nu ikke at sige, at der skal noget helt andet til. Hele ideen om en
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fortætning af det nuværende byområde i Aarhus Kommune er ikke nødvendigvis et godt
udgangspunkt for at løse f.eks. byens infrastrukturproblemer og byens sociale udfordringer.
Viby Fællesråd indgår selvfølgelig gerne i en dialog med Aarhus Kommune om udviklingen i Viby,
men her vil det hele tiden være vores mål at arbejde for at bevare Vibys identitet og sikre, at
udviklingen foregår i god forståelse med beboerne.
Planstrategi 2015 er mere udtryk for, at byråd og forvaltning vil trække en bestemt udvikling ned
over borgerne – en udvikling der desværre ofte er defineret af byudviklere og storkapital.
Selvfølgelig skal byens styre have en ide om, hvordan udviklingen bør foregå, men i et demokrati
er det vigtigt, at byens borgere kan give en accept af denne udvikling.

Viby Fællesråd den 22. februar 2017
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Hasle
Pr. 01.01.2018

Udarbejdet af fællesrådet i 2017
som bilag til Aarhus Byråds Kommuneplan 2017
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Foreløbig lokalsamfundsbeskrivelse
Hasle Fællesråd har afleveret lokalsamfundsbeskrivelse med henblik på
tillæg til kommuneplanforslag. Både kommuneplanforslag og
lokalsamfundsbeskrivelse er til debat i 2017. Alternativ
lokalsamfundsbeskrivelse fra arbejdsgruppe
Af Ole Nørgaard Madsen
Hasle Fællesråd har fulgt Kommunens opfordring til at udarbejde lokalsamfundsbeskrivelse. Og
lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle er indsendt til Kommuneplanafdelingen.
Lokalsamfundsbeskrivelsen er foreløbig og dermed et udkast. Fællesrådenes
lokalsamfundsbeskrivelser vil indgå som tillæg til Kommuneplanafdelingens forslag til
Kommuneplan 17, som forelægges Byrådet i april. Lokalsamfundsbeskrivelser kan kommenteres
og debatteres under kommuneplanforslagets offentlighedsfase i sommermånederne. Med henblik
på endelig lokalsamfundsbeskrivelse til efteråret inden Byrådets færdigbehandling af
Kommuneplan 17 i december.
Allerede nu er Hasle Fællesråds lokalsamfundsbeskrivelse tilgængelig på Fællesrådets
hjemmeside.
Debat om lokalsamfundsbeskrivelse
Hasle Fællesråd vil følge det videre arbejde med Kommuneplan 17 og løbende orientere om
muligheder for at give sin mening til kende over for Kommunen. Og over for Hasle Fællesråd for så
vidt angår lokalsamfundsbeskrivelse.
Hasle Fællesråd har beskrevet Hasles identitet ved hjælp af fem faktorer, som tilsammen
repræsenterer Hasles fortid, nutid og fremtid. Desuden indeholder lokalsamfundsbeskrivelsen
tilkendegivelser om bycenter, grønne kiler og trafik i Hasle baseret på orienteringer, borgermøder
og debatter, som har fundet sted gennem en længere periode.
Der har været begrænset tid til rådighed for udarbejdelse af lokalsamfundsbeskrivelse. Opgaven
stilles den 29 november, og vejledning modtages den 9. december. Hasle Fællesråd har orienteret
om arbejdet i artikler på hjemmeside og Facebookside. Og plan for indhold forelægges på
borgermøde i Sognehuset den 31. januar.
Initiativer til drøftelse af både kommuneplanforslag og lokalsamfundsbeskrivelse forventes drøftet
på Hasle Fællesråds generalforsamling den 20. marts.
Arbejdsgruppe
På borgermødet melder tre sig til en arbejdsgruppe med henblik på den afsluttende fase i arbejdet
med lokalsamfundsbeskrivelse. Denne gruppe er siden vokset til ni deltagere. Gruppen har valgt at
arbejde med sin egen lokalsamfundsbeskrivelse.
Det har ikke været muligt at samarbejde de to lokalsamfundsbeskrivelser. Hasle Fællesråd bygger
på indhold fremlagt i oplæg og artikler og på borgermødet den 31. januar. Det forhindrer ikke, at
nye synspunkter kan komme ind i lokalsamfundsbeskrivelsen. Det kræver efter Hasle Fællesråds
opfattelse, at der er orienteret i Hasle om de nye synspunkter og været adgang til debat.
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Der er mulighed for orientering og debat om Hasles lokalsamfundsbeskrivelse indtil udarbejdelse
af endelig lokalsamfundsbeskrivelse til efteråret.
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LOKALSAMFUNDSBESKRIVELSE (foreløbig)
til KOMMUNEPLAN 17
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Hasle Fællesråd, februar 2017
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Aarhus Kommune har bedt Kommunens Fællesråd om at bidrage til Kommuneplan 17 med tillæg i form af
beskrivelse af de enkelte fællesråds lokalsamfund.
Hasle Fællesråds lokalsamfundsbeskrivelse foreligger hermed pr. 1. marts 2017 i en foreløbig udgave, som
efter kommuneplanforslagets offentlighedsfase behandles med henblik på en endelig
lokalsamfundsbeskrivelse.

Indhold:
Hasle som lokalsamfund ------------------------------------------------------------------------side 3
Hasle har en 1000-årig historie med rødder tilbage i hedensk tid. Som landsby udviklet
omkring et vejkryds med udfaldsveje mod Viborg og Ry. Forstadsbygning med 75-årig
tradition for blanding af boligformer.
Hasles Identitet -----------------------------------------------------------------------------------side 4
Eget lokalhistorisk arkiv og tradition for lokale publikationer historisk grundlag for beskrivelse
af bydelens identitet. Respekt for lokal identitet i Kommunens planstrategi.
Identitet: Bevaringværdige bygninger og spor af fortid --------------------------------side 5
Kirke, skole og rester af gårde forbinder Hasle med bydelens fortid. Men også milepæle
fortæller historie.
Identitet: Historier og erindringer om fortiden ------------------------------------------side 5
Vandkunsten Grisebrønden har sin rod i Hasle. Den tyske besættelse tvang skolen elever ud
af deres skole. Hasles vejnavne særligt kapitel med erindringspotentiale.
Identitet: Værdier -------------------------------------------------------------------------------side 6
Hasle har en usædvanlig tradition for blanding af beboergrupper i kraft af en alsidig fordeling
af boligformer. Udsigt som herlighedsværdi.
Identitet: Strukturer ----------------------------------------------------------------------------side 7
Dagligvareforsyning uden centerdannelse. Trafikdifferentiering.
Identitet: Projekter -----------------------------------------------------------------------------side 7
Hasle er præget af bydelens langvarige bestræbelser for torvedannelse og grønne områder.
Hasle som bykvarter ---------------------------------------------------------------------------side 8
Kommunen forudsætter byfortætning i en forstad som Hasle og dannelse af bykvarter med
godt byliv. Byfortætning allerede en del af Hasles virkelighed, men usikkerhed om, hvad det
indebærer.
Trafik i og gennem Hasle ---------------------------------------------------------------------side 9
Lokale veje i Hasle belastes af gennemkørende trafik. Letbanens etape 2 gennem Hasle.
Nyt bycenter i Hasle ---------------------------------------------------------------------------side 9
Forslag til ny torvedannelse af tre enheder.
Hasles grønne kiler -----------------------------------------------------------------------------side 10
Forslag til udbygning af grøn kile fra Hasle Bakker til Klokkervej og til Marienlystparken med
tilbud til ’bløde’ trafikformer.
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Hasle som lokalsamfund
Betegnelsen ’Aarhus Vest’ bruges ofte om et bredt bælte af lokalsamfund vest for Aarhus Midtby. På trods
af, at det er et område med vidt forskellige identiteter. Fra lokalområder med blot en eller flere
landbrugsejendomme som forhistorie - til Hasle med en 1000-årig landsbyhistorie centreret om en
kirkebygning.
Hasles historie har dog rødder helt tilbage i hedensk tid. Navnet Hasle er afledt af ’Hasselhøj’ som
formentligt har været en helligdom viet til den nordiske mytologis krigsgud Thor. Hasselhøj var det højeste
punkt i området vest for Aarhus, og højen lå i Bispehaven på hjørnet af Ringvejen og Viborgvej. Den må
omtales i datid, da højen blev bortgravet for at skaffe sand til vejbyggeri. Hasle har dog fået områdets
højeste punkt tilbage i form af Hasle Bakker.
Oprindelsen som landsby præger stadig Hasles identitet med Hasle Kirke som mest synlige afspejling af
denne historik. Også det nuværende Hasles struktur er præget af den oprindelige landsby, men som kirken
også af senere forandringer og udbygninger.
Det er en del af Hasle historiske identitet, at landsbyen udviklede sig i tilknytning til en deling af udfaldsvej
fra Aarhus mod vest i to mod henholdsvis Viborg og Ry. Viborgvej er stadig en af Aarhus’ vigtigste
udfaldsveje, mens Ryvej nu alene har lokal betydning. Men dog stadig rummer minder fra tiden som
hovedfærdselsåre.
En særlig betydning for samfærdsel har Hasle i ældre tid haft i kraft af, at Hasle Kirke har kunnet udgøre et
pejlemærke for indsejling i Aarhus.
I løbet af de seneste lidt mere end 75 år har Hasle udviklet sig fra landsby til forstad. Denne udbygning har
fra starten været præget af såvel alment boligbyggeri som ejerboliger. Dog har Kommunen i de senere år
hindret den fortsatte udbygning af almene familieboliger i Hasle betragtet som en del af ’Aarhus Vest’.
Den parallelle udvikling af såvel almene boliger som ejerboliger illustreres af, at ejerboligområdet på hver
side af Klokkerparken syd for Ryhavevej er planlagt af det anerkendte arkitektfirma Møller og Wichmann,
og at det samme er tilfældet for den almene boligafdeling Ryhaven for enden af Ryhavevej mod Ringvejen.
Adressen Provstebakken 4-10 rummer eksempel på offentligt (kommunalt) byggeri med arkitektoniske
kvaliteter. Området rummede oprindeligt præstebolig, og i 1955 opføres 16 aldersrenteboliger i
præstegårdshaven. Inspireret af klosterbyggeri skaber aldersrenteboligernes arkitekt Ali Rasmussen et
boligmiljø omkring fælles gårdhave og overdækket gangareal mellem boligerne. Aldersrenteboligerne
ombygges ved renovering i 1997 til ”Ti drømmeboliger til ældre i Hasle”. Som det hedder i overskrift fra
lokalbladet Aarhus Vest. Området bebygges yderligere med ti beskyttede boliger i 1982. Fra 2014 overgår
ældreboligerne ved ledighed til socialpsykiatrisk botilbud.
Inden for de seneste år er foretaget byfortætning i Hasle, men det er primært sket i form af
ungdomsboliger. Heraf en boligafdeling i et ejerboligområde og tre andre i almene boligområder. Desuden
er på Ryhavevej mod Hasle Torv opført en privat ejerboligkarre. De nævnte byggerier er uanset lokalisering
rene boligbebyggelser.
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De almene boligafdelinger Ryhaven og Bispehaven er under renovering. Sidstnævnte på grundlag af en
helhedsplan med indhold svarende til mål for liveability (’det gode byliv’), som indgår i Aarhus Kommunes
planstrategi.
Vejnavnet ’Hasle Centervej’ minder om, at Hasle ikke fik det dominerende butikscenter, der ellers var
tendens til som led i en forstadsstruktur. Hasle har dermed bevaret en spredt dagligvarestruktur som
forudsætning for en åben og bredere geografisk dækkende bycenterdannelse som bidrag til ’det gode byliv’
(liveability) og trafikbegrænsning.
Hasles identitet
Identitet er i Kommunens planstrategi angivet som et hensyn, der skal indgå i en ambitiøs målsætning for
udvikling i et forstadsområde som Hasle. Bydelen tænkes udviklet og fortættet fra forstad til bykvarter
svarende til kvarterer i Aarhus Midtby. Men det skal ske i respekt for Hasles identitet.
Identitet har grundlæggende at gøre med genkendelige karaktertræk. Eller med at møde noget af
betydning for en i sit lokalområde.
Det kan være noget, som er eller beskriver en del af lokalområdets fortid. Det kan være noget af en særlig
værdi, som repræsenterer lokalområdets nutid. Eller det kan være en forestilling om noget fremtidigt i
form af ideer og projekter, lokalområdet har investeret kreativitet, tid og kræfter i at søge realiseret.
På den baggrund peger Hasle Fællesråd på fem faktorer, som kan være med til at gøre identitet konkret
- bevaringsværdige bygninger og spor af fortid
- historier og erindringer om fortiden
- værdier
- strukturer
- projekter
Arbejde med identitet og med afdækning af identitetsskabende faktorer er fortløbende. Identitet skal
vedligeholdes og udvikles for at bevare sin værdi. Og identitet skal opleves og huskes for at give mening.
Hasle har tradition for publikationer med historiefortælling om bydelen.
Eksempler herpå er:
- Hasle Boldklub – Hasle – By og Borgere, udgivet af Hasle Boldklub i anledning af 50 års
jubilæet 1972 (50 sider)
- Hasle Sogns Historie – Fra landsby til Århus-forstad, udgivet af Hasle Menighedsråd 1990 og
i revideret genoptryk 2002 (92 sider)
- Hasle Skole, udgivet af Hasle Skole i anledning af Skolens 250 års jubilæum 1993 (32 sider)
- Historien om Boligselskabet Præstehaven 1939-2009, udgivet af Boligselskabet (nu Østjysk
Bolig) 2009 (60 sider)
- Grundejerforeningen Nyvang har foretaget en systematisk beskrivelse af boligområdets
udvikling og beboere.
Og med eget Lokalhistorisk Arkiv rummer Hasle en betydelig samling af materialer til belysning af Hasles
fortidige identitet. Arkivet har været kilde til flere emner for ugentlig artikel på Hasle Fællesråds
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hjemmeside og Facebookside, som ud over aktuelle temaer også bringer fortællinger, som bidrager til
beskrivelse af Hasles identitet.
Identitet: Bevaringsværdige bygninger og spor af fortid
Hasles i særklasse mest bevaringsværdige bygning er Hasle Kirke med en bygningshistorie, der går omkring
900 år tilbage. I kirkens nærhed afspejler det skiftende byggestile og byggeelementer af lokalt præg. Kirken
har en markant beliggenhed, som gør, at den kan opleves i synsfelt fra flere retninger og længere afstande.
Hasle Skole kan i 2018 fejre 275 år. Med en beliggenhed, som sammen med bl.a. Hasle Kirke har været
afgørende for at definere Hasle som landsby. Den ældste eksisterende skolebygning er 100 år.
Landsbyens mange gårde er for de flestes vedkommende forsvundet. Enkelte indgår dog som en slags spor
af fortid med større eller mindre vægt i bygninger omdannet til andre formål. Det gælder eksempelvis
- Haslegård som del af kontorhotel på Haslegårdsvej
- Hjordhøjgård som lokalitet for Gymnastikgråden på Jernaldervej
- Gammelgård som børneinstitution på Åbyhøjvej
Et bindingsværkshus på adressen Klokkerbakken 100 er stadig i særdeles velholdt stand.
Udfaldsveje mod Viborg og Ry har givet anledning til boligbyggerier i villastil, som præsenterer sig med
synsindtryk i forhold til de to betydende færdselsårer.
Spor af fortid findes i form
af milepæl ved Ryvejs nu
lukkede udmunding i
Viborgvej (tv). Og i form af
skelpæl ved Frydenlund
mellem Hasle og Aarhus før
kommune- og
amtssammenlægning (th).

Identitet: Historier og erindringer om fortiden
Historier og fortællinger er identitetsskabende. Lokale publikationer og Hasle Lokalhistoriske Arkiv rummer
mange bidrag af den art. Knyttet til såvel begivenheder som personer, hvoraf en del finder elektronisk
udbredelse via artikler på Hasle Fællesråds hjemmeside og Facebookside.
Et eksempel herpå er Grisebrøndens/Ceresbrøndens tilblivelse på grundlag af kunstneren Mogens Bøggilds
tegning af so og smågrise på Mikkel Rasmussens gård, som lå i det senere Bispehaven mellem vandtårn og
Rymarken. Vi ved i Hasle, at granitoriginalen af Mogens Bøggilds vandkunst står ved SEGES/Agro Food Park i
Skejby, og at udgaven ved Aarhus Rådhus er en bronzeafstøbning.
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Et andet eksempel er, at bombningen af Gestapo i det nyopførte Universitet under besættelsen betød, at
tyskerne i stedet beslaglagde Hasle Skole og tvang skolen til at flytte undervisningen til Haslegårds
bygninger. Den tyske kommandant lod skolebygning male sort for at vildlede engelske bombefly.
Vejnavne er bevidst skabte erindringer. Det bærer Hasle præg af. Fortiden som udfaldsvejforbindelse mod
Ry er i særlig grad markeret i Hasle med gade- og stednavne: Ryvej, Ryhaven, Ryhavevej, Rymarken,
Rytoften, Ryparken.
At Hasles vejnet blev stærkt præget af Folkekirkens embeder fra Klokker til Bisp har sin oprindelse i den
præstegård med tilliggende, som lå, hvor Provstebakken 4-10 nu har adresse.
Og Hasle Centervej er en påmindelse om, at også Hasle Sogneråd før kommunesammenlægningen havde
planer om et forretningscenter. Det nåede af økonomiske grunde ikke at blive til noget. I stedet er Hasle
begunstiget af en væsentlig mere decentral dagligvarestruktur end normalt i dag.
Hele to tørlagte vandtårne, hvoraf et er ombygget til bolig, illustrerer forsyningsvirksomheders
usynliggørelse.
Erindringer behøver ikke at manifestere sig fysisk i bydelen. Det er f.eks. tilfældet med landsbyen Hasles
gadekær på den anden side af vejen ’Ved Skolen’ i forhold til Hasle Skole. Identitet kan tænkes styrket ved
oprettelse af informationsskiltning eller mulighed for brug af digitalt tilgængelige informationer ’on
location’.
Identitet: Værdier
Begreber som sammenhængskraft og medborgerskabspolitik understreger værdier, som sætter deres præg
på moderne kommunalpolitik.
På den baggrund springer Hasle i øjnene med værdier for blanding af beboergrupper i en historisk tradition
med et 75-årigt perspektiv. Hasles omdannelse fra landsby til forstad rummede allerede den gang blanding
af ejerboliger og almene boliger. De to første grundejerforeninger i Hasle Nyvang og Solbakken har begge
haft 75 års jubilæum. Og det samme gælder den første almene boligafdeling Præstehaven.
Hasles boligmæssige identitet omfatter: Ejerboliger i form af villabyggerier, parcelhuse, boligkarreer;
almene boliger i form af karrebebyggelse, punkthuse og modernistisk blokbebyggelse, tæt-lavt byggeri;
offentligt boligbyggeri i form af lokalcenter med pensionistboliger og boliger for særlige plejebehov;
ungdomsboliger forbeholdt uddannelsessøgende, hvoriblandt også unge mødre.
Men at det er lykkedes i en bydel som Hasle at blande boligformer med konsekvenser for en alsidig
beboersammensætning, undermineres af, at husning af socialt udsatte samtidigt stemples som
ghettoisering.
Allerede navnet Hasles oprindelse i Hasselhøj som det en gang højeste punkt i det vestlige Aarhusområde
antyder udsigt som en Hasleværdi, der led tab ved bortgravning, men blev genskabt ved Hasle Bakker. Men
mange andre opholdssteder i Hasle har udsigt. Hvilket også gælder mange boliger i Hasle. Udsigt kan være
østvendt over Aarhus og Bugten. Men udsigt kan også være ’lokal’, som f.eks. udsigt til en af siderne fra
terrasse på Atriumhuset på Bispehavevej:
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Identitet: Strukturer
Takket være et fejlslagent forretningscenterprojekt omkring kommunesammenlægningen er
dagligvareforsyning i Hasle præget af et betydeligt antal dagligvarebutikker med forholdsvist spredt
beliggenhed.
Dermed har Hasle i forhold til dagligvareforsyning undgået den arkitektoniske modernismes markante
fokus på funktionsdifferentiering mellem boliger, forretninger og erhverv som ellers karakteristisk for
forstadsbyggeri i sidste halvdel af 1900-tallet.
Ligeledes har Hasle i det gamle landsbycenter undgået blokbebyggelse. Forløbet fra Hasle Kirke til og med
Hasle Torv er en historisk kile med en 900-årig kirke, en skole med 275 år på bagen, en 60 år gammel
karrebebyggelse i fire etager med både boliger, butikker og service. Afsluttet med en start på at omdanne
et vejkryds til nyt bydelscenter.
Der er tænkt trafikdifferentiering i Hasle. Det gælder med hensyn til biltrafik, som forudsættes delt mellem
gennemkørende og lokal trafik. Med den gennemkørende trafik på Ringvejen og Viborgvej og det øvrige
vejnet forbeholdt lokal trafik. Cyklister er søgt tilgodeset med Gellerup-cykelruten gennem Ryhavevej,
Klokkerparken og Klokkerkvarteret, samt et grønt kileforløb fra Klokkerparken gennem Bispehaven,
Ryparken og Ellekær med bro over Hasle Centervej og tunnel under Ringvejen.
Ingen af disse trafikstrukturer fungerer dog tilfredsstillende. Lokale områder er udsat for gennemkørende
trafik, som skaber utryghed. Og brug af Gellerup-cykelruten er bortset fra Ryhavevej stort set ikke
eksisterende, ligesom brug af cykel- og gangsti mellem Hasle Bakker og Klokkerparken er begrænset.
Identitet: Projekter
Også drømme og visioner kan være identitetsskabende.
Forudsætningen for, at en drøm eller vision bidrager til oplevelse af en bydels identitet er, at den deles
bredt i bydelen, og at den præger møder og andre former for samvær i bydelen.
I den forstand er renovering af Klokkerparken et sådant projekt, der i en længere periode har engageret
ikke blot Hasle Fællesråd, men også mange beboere i Hasle politisk i at få renovering af Klokkerparken på
Kommunens anlægsplan. Klokkerparken er et grønt område, som ud over at være en del af en samlet plan
for byggeri i Klokkerkvarteret også udgør en oase med både udsigt og aktivitetsmuligheder. Der foreligger
en visionsplan fra 2013, som er tilgængelig på Kommunens hjemmeside. Renovering af Klokkerparken har
karakter af ’fast punkt’ på Hasle Fællesråds generalforsamling.
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Hasle Torv er et andet projekt, som i flere år har optaget beboere i Hasle. Og Hasle Fællesråd har arbejdet
ihærdigt på at få torvet gjort attraktivt for andet end biltrafik. Det har resulteret i flisebelægning og anlæg
af en cirkelrund træalle, som dog mangler et planlagt ’hjørne’ mod Kærtoften. Der pågår drøftelser med
Kommunen om opstilling af bænke, idet de opstillede stensæder erfaringsmæssigt ikke opfordrer til, at
man sætter sig for at hvile endsige samtale på torvet.
Hasle Fællesråd har med kommunal tilladelse foranstaltet opstilling af juletræ på torvet, samt foretaget
forberedelser til let adgang til opstilling fremover.
Hasle Fællesråd indgav i 2016 foranlediget af rådmand Rabih Azad-Ahmads og Kunsteksperimentariets
indkaldelse af forslag til kunsteksperiment i landsby eller forstad ansøgning med henblik på kunstnerisk
udsmykning af Hasle Torv. Med henblik på styrkelse af forstaden Hasle med såvel identitetsbevidsthed som
lokalt byliv. Af ansøgningen fremgår bl.a.:
”Hasle Torv er et fristende objekt at bearbejde kunstnerisk. Med klare formål og mange
former for inspiration uden udpegning af forhåndsresultat.
Fra og på Hasle Torv er det med lokalkendskab muligt at identificere den gamle landsbys
centrum. Den fortid er som del af Hasles identitet nærliggende input til en kunstnerisk
bearbejdelse af Hasle Torv. I forhold til dette eller andre input må gerne udvikles et symbol
på en identitet for Hasle.
Et andet input er forsøg på med Hasle Torv at gøre Hasle til mere end soveby og
trafikforbindelse til og fra Aarhus, der kan få torvet til at fremstå mennesketomt og
domineret af kørende trafik. Hasle Torv skal ikke blot være et vejkryds. Og trods flot design
skal Hasle Torv ikke fortsat fremstå som en oplevelse, der er kaldt kirkegårdsagtig.
Det nye Hasle skal rumme identificerbare fortællinger for ikke at blive et postuleret
bykvarter mere eller mindre blottet for menneskeligt indhold. Kunst kan udforme
fortællinger, og torvet i Hasle er et godt sted at tiltrække mennesker med en eller flere
fortællinger. Og at byde på oplevelser sammen med andre om noget fælles.”
Hasle som bykvarter
Kommunen ønsker byfortætning for at begrænse brug af åbent land. Af hensyn til natur og biodiversitet, af
hensyn til landbrugsproduktion og af hensyn til sikring af vandforsyning inden for kommunens egne
grænser. Ligeledes skal byfortætning begrænse bilers dominans i byen og nedbringe udledning af CO2. Men
Kommunen ser også byfortætning som middel til at skabe et levende og alsidigt byliv og fællesskaber for
mennesker i byen.
Udbygning af Hasle pågår omkring Vintervej, men også egentlig byfortætning i form af bebyggelse i
tilknytning til eksisterende byggeri har i de senere år fundet sted i Hasle:
- Ungdomsboliger i Nyvang
- Ungdomsboliger ved Rytoften
- Ungdomsboliger på Ryhavevej
- Atriumhuset på Bispehavevej
- Ejerforeningen Hasle Torv
- Ungdomsboliger i Ryhaven
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Disse fortætninger handler dog kun om boliger uden at inddrage erhverv, butikker, service, kultur- og
fritidstilbud.
Flere fortætninger kan være på vej f.eks. i forbindelse med ny lokalplan for Haslehus-grunden, som har
givet anledning til indsigelser fra beboere i Hasle. Skitsering af nybyggeri i Kærtoften i forbindelse med
letbaneplanerne antyder en byfortætning med kompakt højhusbyggeri, som vækker udbredt bekymring i
Hasle. Ligesom denne skitsering forekommer uden respekt for det eksisterende Hasle på den modsatte side
af Viborgvej og er i modstrid til nedenstående vision for bycenterdannelse med inddragelse af området
mellem Viborgvej og Bispehavevej.
Kommunens planstrategi indebærer øget vækst i Hasle og omdannelse fra forstad til bykvarter. Hasle
Fællesråd anbefaler information og lokal debat om eventuel mere byfortætnings omfang, placering og
karakter inden yderligere byfortætning i bydelen.
Ud over behov for afklaringer af fortætningspolitik i forhold til Hasle er det vigtige forudsætninger for Hasle
at opnå løsning af bydelens trafikale problemer, et udbygget bydelscenter og grønne byforløb.
Trafik i og gennem Hasle
Trafikstruktur er en afgørende faktor for ’det gode byliv’.
Trafikproblemer har i længere tid sat sit præg på arbejdet i Hasle Fællesråd. Ud fra den holdning, at
gennemkørende trafik foregår på Ringvej og Viborgvej. Øvrige veje i Hasle bør være forbeholdt lokaltrafik
og friholdt for gennemkørsel.
Lokale veje som Herredsvej og veje i boligområdet øst herfor belastes af gennemkørende trafik og er
genstand for bestræbelser for begrænsning. Men også Jernaldervej, Rymarken og Ryhavevej er udsat for
brug som aflastningsrute for Viborgvej. Selv et fortov på Ryhavevej har brug for trafikdæmpning, når det
bruges som cykelsti i begge retninger
Holmstruphøjvejs udmunding i Viborgvej volder beboere problemer med urimelig ventetid for udkørsel til
Viborgvej.
Det er nærliggende at forholde sig til planlagt etape af letbaneprojektet gennem Hasle. Forslaget herom har
været til høring med henblik på VVM-undersøgelse (vurdering af virkninger på miljø) og er i forbindelse
hermed omtalt i artikel på Hasle Fællesråds hjemmeside/Facebookside (den 18.januar 2016). Ligesom der
er grund til understregning af behov for kollektive trafikforbindelser ud over letbanen, som tilfældet er i
den nordøstlige del af Hasle.
Det er vigtigt at se letbanens passage af Hasle Torv og påtænkte terminalfunktioner i forbindelse dermed i
sammenhæng med behov for reduktion af trafikbelastningen af Hasle Torv. Allerede med den eksisterende
trafikbelastning med biler fungerer Hasle Torv mere som et vejkryds end en plads med mulighed for ’det
gode byliv’.
Nyt bycenter i Hasle
I forbindelse med anlæg af letbane påtænker Kommunen en byudvikling på hjørnet af Ryhavevej og
Viborgvej med fortættet byggeri. Dermed lægges op til en bredere debat om en udvikling i Hasle, som
rækker ud over den rent trafikale kollektive transportbetjening med letbane.
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Et bycenter bestående af Hasle Torv og området mellem Viborgvej og Bispehavevej er overvejelse værd
med henblik på at tilvejebringe det bycenter, som et mennesketomt Hasle Torv ikke har været i stand til at
skabe. Trods et ’Høje Hasle’ som boligbyggeri med forretninger i stueetage mod Torv og Viborgvej.
Hasle Fællesråd har med sparsomme resultater arbejdet for at ændre Hasle Torvs kolde æstetik og
begrænse Torvets reelle hovedfunktion som vejkryds. Den kommunale planstrategis fokus på liveability
(’det gode byliv’) lægger op til at påpege betydningen af et fungerende bycenter med fællesskab og
menneskelige aktiviteter.
Efter Hasle Fællesråds opfattelse kan muligheden for omlægning af området mellem Viborgvej og
Bispehavevej i sammenhæng med et forandret Hasle Torv skabe forudsætning for bycenterdannelse.
Inddragelse heri af ’Det grønne Torv’ mellem Ryvej og Tingvej mod Viborgvej vil yderligere styrke
oplevelsen af et bycenter, som bidrager til udvikling af Hasle som bykvarter.
Denne vision om et bycenter vil desuden afhænge af gennemgribende trafikale forudsætninger for at opnå
et område primært brugt af mennesker. Det handler ikke alene om, hvordan gennemkørende biltrafik med
tunnelunderføring eller anden løsning omlægges til ikke at dominere områdets karakter. Også en
realisering af letbanens etape 2 med trafikale transitfunktioner indebærer fare for gentagelse af erfaringer
med omlægning af Hasle Torv, uden at denne omlægning ændrer områdets karakter fra trafikforbindelse til
center for fællesskab og byliv.
Ud over det eksisterende Hasle Torv påregner Hasle
Fællesråd bycenterfunktioner udstrakt til området
mellem Viborgvej og Bispehavevej.
Ligeledes foreslås ’Det grønne Torv’ tænkt med i en ny
centerdannelse i respekt for Hasles opståen som ikke
kun udfaldsvej mod Viborg, men historisk også mod Ry.

Hasles grønne kiler
Hasles grønne rum manifesterer sig ikke mindst som grønne kiler fra Hasle Bakker mod Klokkerparken og
mod Marienlystparken.
En grøn kile fra og med Klokkerparken går på tværs gennem Hasle til Hasle Bakker. Denne Haslekile rummer
et stiforløb for fodgængere og cyklister fra Klokkervej til Hasle Bakker. Med grønne byområder til fælles
ophold, aktivitet og rekreation. Og med videre forbindelse til Skjoldhøjkilen og dens oplevelsesmuligheder.
Der er værdi i at fortsætte Skjoldhøjkilen gennem Hasle Bakker og ind i et byområde som Hasle. Ligesom
det grønne kileforløb kan udgøre en fredelig forbindelse for ’blød trafik’ som alternativ til de bildominerede
Viborgvej og Edwin Rahrsvej. Ved Ryhavevej kan skabes forbindelse til den formelt, men ikke reelt
eksisterende Gellerup-cykelrute ind mod Aarhus. Den grønne kile kan dermed blive gennemfart for 'blød
trafik' parallelt med Viborgvej.
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Haslekilen er ikke Aarhus Kommunes mest velplejede grønne anlæg. Fra Bispehaven mod Ryhavevej mister
kilen identitet og realitet. Klokkerparken og kilestiens fortsættelse ind i parken fra Ryhavevej er godt skjult
af hidtil uplejet bevoksning. Kilen får måske et mere åbent forløb mellem Ryhavevej og Hasle Centervej i
forbindelse med realisering af forestående helhedsplan for Bispehavens udenomsarealer.
Med sø, græsarealer, snoede gangstier, enkeltstående træer og alletræer, samt mindre æbleplantage mod
Hasle Lokalcenter er Ryparken et charmerende parkanlæg, som fortjener større opmærksomhed og mere
brug.
Behovet for renovering af Klokkerparken er anerkendt med udarbejdelse af forslag til visionsplan i 2013.
Den udarbejdede visionsplan for Klokkerparken indebærer anlæg af faciliteter til aktiviteter. Tilsvarende
basis for rekreativt byliv kan tilvejebringes i Ryparken, hvor en tættere forbindelse mellem park og
bebyggelser (Lokalcenter ved Rymarken og kontorbygninger langs Ringvejen) kan udbygge grundlag for
’grønt byliv’ med f.eks. udendørs cafeer, kiosker, loppemarked og tilbud om ophold med eller uden kontakt
til bygningens beboere/brugere.
Ligeledes danner grønne områder mellem Hasle Bakker og Marienlystparken ansatser til en grøn kile vest
for Nyvangskvarteret og nord for Kalender- og Kornmodskvarteret. En udbygning af denne kile kan skabe
mulighed for gennemfart af ’blød trafik’ parallelt med Ringvejen. Passage af Viborgvej via tunnel eller bro
og lysreguleret passage af Jernaldervej vil forbinde til den grønne kile langs Viborgvej og åbne en attraktiv
rute for cyklister og forgængere fra Hasle og områder vest og nordvest herfor mod Aarhus Midtby.

I forslag til Bispehavens tryghedsrenovering er
forudsat en betydelig forbedring, fornyelse og
udvikling af den grønnes kiles forløb gennem
Bispehaven. Med både tydeliggørelse af
aktivitetsmuligheder.
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Borum-Lyngby
Pr. 01.01.2018

Udarbejdet af fællesrådet i 2017
som bilag til Aarhus Byråds Kommuneplan 2017
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Lokalsamfundsbeskrivelse Borum-Lyngby, endelig version
Indledning
Borum-Lyngby har (1.7.2016) 548+185=733 indbyggere.

Indbyggerne er fordelt med cirka halvdelen i spredt bebyggelse og halvdelen i de tættere dele af
landsbyerne Borum, Lyngby og Yderup.

Borum-Lyngby ligger næsten fuldt ud i landzone, og sådan ønsker vi, at det skal fortsætte.

Undtagelsen er det sydøstlige hjørne, der i meget synlig grad er overført til byzone og bebygget
med Dansk Supermarkeds grimme højlager og hovedkvarter, der visuelt betvinger det smukke
bakkelandskab i mange kilometers omkreds. Om natten og i den mørke tid generer den
overdimensionerede skiltning og det kraftige lys, der er udtryk for et dårligt naboskab.

I samme område dominerer motorvejene E45 og 15 landskabet og påfører naturligvis omgivelserne
støjgener. Også den nord-sydgående kommunale landevej Stillingvej har i de senere år haft en
meget kraftig trafikstigning og udgør en ubehagelig støjkilde. Overalt præges selv små biveje
morgen og eftermiddag af smutvejskørsel uden lokalt ærinde.

Landbrug og natur
Borum-Lyngby er ellers præget af landbrug, skove og naturområder. Efter en betydelig
centralisering er kun fire fuldtidslandbrug tilbage: Lyngbygård med planteavl og skovbrug, Borum
Østergård, som er en en af landets største svinefarme, Borum Vestergård med en moderne
malkekvægsdrift og Eskærgård med planeteavl og maskinstation. Der er dog tillige en større
planteskole med arealkrævende produktion og desuden bevaret temmelig mange deltidsejendomme
med og uden dyrehold, heriblandt flere stutterier og opstaldningssteder. En af kommunens største
private skove, Vind Skov med Borum Stormose, dækker et stort areal mod øst. Den suppleres af
skovene ved Lyngbygård og syd, vest og nord for Borum By. Statsskoven True Skov strækker sig
desuden efter opkøb af det store landbrug Yderupgård et pænt stykke ind i den østlige del af
Borum-Lyngby. På herregården Lyngbygård er et 100 hektar stort område omdannet til et af landets
førende golfcentre. Anvendelsen af landbrugsjorden har med andre ord i stort omfang tilpasset sig
ændrede økonomiske og samfundsmæssige betingelser.
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Hele Lyngbygård Ådal med Lyngbygård Å og Yderup Bæk samt strøgene med Storkesig Bæk og
Borum Møllebæk er for flere år siden af gode grunde udlagt som områder af særlig landskabelig og
bevaringsværdig interesse, og sådan ønsker vi, at det skal fortsætte.

Nordeuropas vigtigste oldtidslokalitet fra bronzealderen er Borum Eshøj. Det storslåede landskab
med de mange fundsteder og mulighed for fremtidig arkæologisk forskning og formidling er af
staten beskyttet som såkaldt kulturarvsområde. Dette støttes i høj grad af befolkningen i
lokalområdet.

Et større nuværende landbrugsområde mellem Borum By og førnævnte Vindskov er udlagt til
skovrejsning. Det burde give en god beskyttelse mod jævnligt opdækkende planer om flyvepladser,
motorbaner, motorveje, kæmpevindmøller og andet slemt, men det synes desværre ikke fuldt ud at
være tilfældet. Skovrejsningsområder er også udlagt syd for Borum og mellem Lyngbygårdsvej og
den allerede eksisterende True Skov. Også skovrejsningen støttes fuldt ud af lokalbefolkningen.

En betydelig del af Borum-Lyngby er omfattet af beskyttelseshensyn for grundvandsdannelse,
hvilket tydeliggør konflikten mellem dette hensyn og hensynet til en rimelig landbrugsmæssig
udnyttelse af arealerne.

Der er behov for at se på de rekreative forbindelser i området.

Erhverv og job
Erhvervsmæssigt er Borum-Lyngby som resten af Østjyllands landområder præget af udpendling til
større erhvervsområder i og uden for Aarhus Kommune. Der er dog også plads til mange lokale
arbejdspladser, der kan fungere uden konflikt med områdets landzonestatus. Det gælder foruden
landbrugsbedrifterne, planteskolen og golfcentret bl.a. flere mindre byggefirmaer, rengøringsfirmaer, entreprenør-, auto- og it-virksomheder. Dertil kommer enkelte job med terapi og servicejob
knyttet til bl.a. kirken. Det er vores indtryk, at antallet af hjemmearbejdspladser er stigende.
Erhvervsfrekvensen er generelt høj blandt borgerne i Borum-Lyngby.

Den føromtalte sydøstlige del med byerhverv rummer skønsmæssigt 1000 arbejdspladser. Under ét
har Borum-Lyngby altså principielt en betydelig nettoindpendling.
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Borum-Lyngby grænser direkte op til både Skanderborg og Favrskov Kommune, og der er en hel
del aktivitet på tværs af kommunegrænserne, når det gælder både erhvervs- og fritidsliv.

Boliger og bosætning
Borum-Lyngby består (2016) af 209+79=288 husstande. Boligsammensætningen præges naturligvis
af ejerboliger i huse og landejendomme. Der er dog et noget større islæt af lejeboliger end normalt
for tilsvarende landområder. Skønsmæssigt findes der p.t. 25-30 private lejeboliger, og Brabrand
Boligforening tilbyder desuden 10 lejeboliger i Borum-Lyngby.

Bosætningen præges i øvrigt af den nære adgang til et stort og alsidigt arbejsmarked i og uden for
kommunen. Mange i den erhvervsaktive alder i Borum-Lyngby er derfor indfødte, idet de modsat
situationen i mange andre landdistrikter landet over har muligheden for at blive boende eller vende
hjem. Andre slår sig i en ung alder ned for livet. Ved ejendomshandel købes en bemærkelsesværdig
andel boliger af mennesker, der i forvejen er bosiddende i eller har tilknytning til lokalområdet. De
skifter boligtype, men forbliver i lokalområdet. Alt dette anser vi for meget positivt.

Vækst og beskyttelse
For Borum By gælder bevarende lokalplan nummer 335. Resten af området - undtagen hjørnet med
Dansk Supermarked - er ligeledes omfattet af bestemmelser, der sikrer mod spredt, ukontrolleret og
grimt byggeri til boliger og erhverv. Uden denne beskyttelse ville ethvert landområde beliggende i
Aarhus Kommune antagelig meget hurtigt skifte karakter på grund af det voldsomme tilflytningsog nybygningspres i Østjylland. Vi ønsker altså landzonestatus opretholdt, og vi ønsker ikke føjet
nye samlede bolig- eller erhvervskvarterer til som i vore nabolandsbyer Harlev, Herskind, Sabro og
Tilst. Dette synspunkt har Borum Borgerforening gjort konsistent gældende siden 1979, og det har
været Borum-Lyngby Fællesråds udtrykte ønske siden 1994.

Vi lægger dog samtidig vægt på, at vores område ikke er ganske lukket for nybyggeri eller
omdannelse og/eller opdeling af eksisterende bygninger. Der er over den sidste generation bygget i
snit 1-2 nye beboelseshuse om året i lokalområdet, og det niveau finder vi passende.

I modsætning til de fleste andre landområder i Danmark har Borum-Lyngby hverken oplevet
tilbagegang eller stagnation. Som tidligere nævnt er befolkningstallet i 2016 på 733 indbyggere.
Siden 1996 er der sket en befolkningstilvækst fra 678 indbyggere eller med ca. 8 procent på 20 år.
For at bevare den nære tilknytning til naturen og sikre en fortsat god social samhørighed i
landsbyerne bør der ikke foregå en kraftigere tilvækst. Med hensyn til omdannelse er der fine
eksempler på, at landbrugsbygninger er omdannet til et autoværksted henholdsvis et
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entreprenørfirma. En gård rummer en halv snes boliger. Ligeledes har herregården Lyngbygård
gennemgået en modernisering af de ikke-fredede dele med tilføjelse af bygninger til golfcentret på
en ganske vellykket måde.

Enkelte bygninger vedligeholdes ikke af ejerne og forfalder til ubeboelighed. Vi ser et stort behov
for, at kommunen strammer op om sin tilsynsforpligtelse over for saneringsmodne, ubeboelige
rønner og sørger for, at sådanne enten sættes i stand eller nedrives. Aktuelle eksempler er Borum
Byvej 21 og Glamhøjvej 37.

Kommunal omsorg
For lokal, offentlig service er hurtigt redegjort. Der er ingen offentlige institutioner i BorumLyngby overhovedet ud over folkekirken.

Borum-Lyngby hører til distriktet for Sabro Korsvejskolen og Børn og Unges daginstitutioner i
Sabro. Der er et mindre antal dagplejere i Borum-Lyngby. Fællesrådet er i dialog med Børn og
Unge om at få fjernet en distriktsgrænse gennem landsbyen Lyngby, så at hele området henføres til
samme skoledistrikt. Enkelte børn i Borum-Lyngby går efter valg i andre kommuneskoler, især
Næshøjskolen. En nyere tendens er et øget valg af private skoler og daginstitutioner, her bl.a.
Egebakkeskolen og især Den Frie Hestehaveskole (i Skanderborg Kommune).

På ældreområdet er Borum-Lyngby ligeledes knyttet til Sabro med det derværende lokalcenter.

For fuldstændighedens skyld bør nævnes, at det lokalt opståede og drevne lokalhistoriske arkiv, der
har til huse i kirkens lokaler, nyder godkendelse af Biblioteker og Borgerservice uden dog at være
en egentlig kommunal institution.

Bibliotekernes bogbus, der var særdeles populær i Borum og Lyngby, er forlængst nedlagt. En lokal
kreds af frivillige bakker nu op om lokalbiblioteket i Sabro og supplerer det sparsomme personale
med bibliotekets drift og kulturelle arrangementer.

Derudover benytter borgerne i Borum-Lyngby naturligvis de kommunale institutioner i resten af
kommunen ganske som forventeligt.
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Kulturliv og lokalt sammenhold
Samlingsstederne er især Borum Forsamlingshus, der i ét og alt drives af borgerne, og sognegården
i Lyngby, der ejes af kirken og ligeledes drives af borgerne. Til sommerbrug har kirken etableret en
gudstjeneste- og festplads ved Lyngbygård Å.

Med hensyn til det kulturelle liv skabes det i stort omfang helt lokalt. Der er en betydelig aktivitet
med bl.a. eget kor, amatørteater, koncerter, to fællesspisninger, indkøbsforening, festival, film,
gymnastik, fester, boldbaner, legepladser o.m.a. Sognebladet omdeles månedligt med stof fra kirken
og foreningslivet. På de sociale medier findes to store, særdeles aktive Facebook-grupper for
henholdsvis Borum og Lyngby foruden en særlig gruppe om Borum Eshøj. De har henholdsvis 328,
96 og 150 brugere tilknyttet. Folkekirken, Borum Borgerforening og Lokalhistorisk Arkiv for
Borum-Lyngby driver velbesøgte hjemmesider.

Temmelig meget knytter altså fortsat Borum-Lyngby sammen som den enhed, området også på det
kommunale felt udgjorde indtil 1970. I den nuværende kommunale struktur ses derimod meget lidt
bevaret. Dog er Borum Forsamlingshus afstemningssted for Borum-Lyngby til folketings- og
kommunalvalg, hvilket værdsættes.

Trafikforhold
Trafikalt bindes området sammen af biveje, der følger århundredgamle spor. Det har vi ingen
indvendinger imod, men der er behov for en langt større kommunal indsat for vedligeholdelsen af
vejene, herunder afvanding, renholdelse, glatførebekæmpelse og bevaring af en intakt overflade.
Dette gælder både i det åbne land og i landsbyerne. Sikkerhedsmæssigt udgør Borumvej et stort
problem, idet biltrafikken er for kraftig og for hurtig til, at det er forsvarligt at cykle og gå på vejen,
hvilket der er et stort behov for. Vi har uafbrudt siden 1989 argumenteret for anlæggelse af sti langs
vejen. Også langs Glamhøjvej og Borum Landevej er der behov for adskillelse af bløde og hårde
trafikanter. Der er kun dobbeltrettet cykelsti langs en del af Stillingvej.

Den stigende biltrafik sætter som nævnt stærke spor overalt. Uden for vores område glæder det os
som brugere, at kapaciteten på den kommunale del af Viborgvej endelig udvides. Den tilhørende
cykelrute er dog i dårlig stand. Med hensyn til Stillingvej gennem vores område ønsker fællesrådet,
at der foretages aktuelle støjmålinger, idet det foreliggende materiale er forældet og misvisende.

Den kollektive trafik udgøres af den regionale linje 112, der i moderat omfang betjener Borum i
retning mod Silkeborg og Århus. Som et forsøg suppleres dette p.t. af linje 116 mod Galten-Skovby
og Århus på visse afgange aften og weekend. Lyngby betjenes overhovedet ikke længere af
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kollektiv trafik, hvilket vi er utilfredse med. Der kører skolebus til Sabro Korsvejskolen fra det
meste af lokalområdet, men det er ikke tilladt skolebussen af medtage andre passagerer, hvilket vi
anser for en tåbelig mangel på ressourceoptimering.

Vi ser positivt på tankerne om en kommende regional jernbane Århus-Galten-Silkeborg med
stationer ved Brabrand og Framlev. Letbanens mulige etape 2 mod Hasle og Brabrand bør som
noget naturligt have endestation ved Logistikparken og Dansk Supermarked ved Rosbjergvej.

Konklusion
Som konklusion kan anføres, at Borum-Lyngby udgør et rimeligt velfungerende landområde, der
dog p.g.a. den nære beliggenhed til Århus potentielt er udsat. Vi ønsker, at området forbliver
landzone, således at den grønne kile mellem vækstretninger langs henholdsvis Viborgvej (SabroMundelstrup-Tilst) og Silkeborgvej (Harlev-Årslev-Brabrand) omhyggeligt og konsekvent
beskyttes. Der er ikke kun behov for beskyttelse af de egentlige naturområder, men også af det
øvrige såkaldte åbne land, altså arealer med landbrugsjord og spredt bebyggelse.

Overordnet om Kommuneplan 2017 kan tilføjes, at Borum-Lyngby Fællesråd støtter den
eksisterende kommuneplans og planstrategiens målsætninger om at fortætte de egentlige byområder
i kommunen og til brug for den forventede vækst tillige supplere byområdet med få og velvalgte
nybygningsområder (Lisbjerg, Nye, Lystrup m.fl.) betjent af letbanen.

Aarhus Byråd og forvaltningen fortjener ros for den konsekvente målsætning om at samle væksten.

Udarbejdet af Borum-Lyngby Fællesråd i januar 2017
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Ormslev og omegn
Pr. 01.01.2018

Udarbejdet af fællesrådet i 2017
som bilag til Aarhus Byråds Kommuneplan 2017

Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser pr. 1.1.2018

227

Fakta om byen
o Antal indbyggere i Ormslev og Omegn: 667
o 10 km. Til Banegården
o 2,5 km. Til sydgående motorvej
o 4 km. Til nordgående motorvej
o Ormslev by ligger præcis 10 km. Fra Banegården
o Bus 21/11 ind til byen: fra Åbo, via Ormslev, Stavtrup, Kaj
Munksvej, Harald Jensen Plads – 45 min.
o 3 km til 11’erens endestation
o 2,5 km. Til 1 A’s endestation i Kolt
o 3,5 km. Til indkøb i Stavtrup eller i Kolt
o 1 km til Årslev Engsø, 3,5 km til Brabrandsøen
o Ingen natbusser
o Cykelsti hele vejen ind mod Aarhus fra Ormslev.
o Ingen cykelsti fra Åbo eller Ormslev Stationsby til Ormslev
o Vuggestue og børnehave i Stavtrup
o Folkeskole og friskole i Stavtrup med fritidsordninger og SFO
o Ormslev kirke omfatter Ormslev og Omegn samt Stavtrup
o Borgerforeningen har et Borgerhus, som ejes af
Borgerforeningen. Det ligger Ormslev.

Ormslev og Omegns Borgerforening
Ormslev Borgerforening omfatter landsbyerne Ormslev, Åbo og Ormslev Stationsby, hvoraf
Ormslev er den største. I alt boede der pr. 1. februar 2017 667 personer i området.
Hvad er Borgerforeningens formål?
Det er foreningens formål at samle borgerne i Ormslev og omegn og varetage disses fælles
interesser, herunder udøve voksenundervisning i henhold til loven om Folkeoplysning. Desuden er
det foreningens formål, at varetage Borgerhusets interesser, idet foreningen er upolitisk. Som
aktive medlemmer kan optages enhver Borger i Ormslev og omegn.
Et medlemskab af foreningen giver borgerne mulighed for at deltage i og være med til at skabe liv
og udvikling i byen.
Ormslev og Omegns Borgerforening har en hjemmeside, hvor man bl.a. kan finde informationer om
Borgerforenings bestyrelse. Vi har også en Facebookgruppe, som hedder Ormslev. Gruppen har pr.
8.10.17 i alt 92 medlemmer.
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Hvilket område omfatter Ormslev Borgerforening
Ormslev Borgerforeningen har sin nordlige grænse på den nordre side af Årslev Engsø, mod øst
afgrænses foreningens område af Alle’en der fører ned til den gamle Herregård Constantinsborg,
som kan dateres tilbage til 1400 tallet. Mod syd strækker området sig over marker til de første
huse i Kolt og mod vest afgrænses vores foreningsområde af den vestlige ende af den nye Åbo
skov, som ligger i Åbo.
Ormslev Borgerforening omfatter således en skare af medborgere, der har valgt at bosætte sig i et
af Aarhus Kommunes skønneste naturområder med et rigt fugleliv. Her er roligt og udsigten over
Århus Ådal, Årslev Engsø og det åbne land mod norvest er mageløs.
Området indgår i det som i kommunen kaldes den grønne kile. Kilen har sit udspring inde ved
”Huset” ved Århus Å og strækker sig således helt ud til Gammel Harlev Mølle, den yderste grænse
af Ormslev Borgerforenings område. Denne grønne kile kæmpes der ofte hårdt for at beskytte
mod yderligere byudvikling, således at man som borger i Aarhus altid er tæt på naturen.
Vi bor så at sige ovenpå kommunens grundvandsreserver, som byrådet har besluttet at beskytte.
Vi forventer således ikke at området udbygges i fremtiden som på den nordlige side af Årslev
Engsø ud mod Harlev. Området ligger som en lille rolig smørklat lidt udenfor storbyens dynamiske
og mere hektiske liv.
Vi oplever at området har stor rekreativ betydning for os selv og for Aarhus Kommunes borgere,
der kan besøge Åbo Skov og bo i Shelter eller lave bål, gå en tur rundt om Årslev Engsø, forcere de
ret stejle bakker i området på cykel eller i løb, kigge på fugle, spotte havørne eller se og høre
gæssene der skræpper højt, når de flyver en runde før sengetid. Vi leger med tanken om at bygge
varme bade på kanten af Ådalen, hvor man kan slappe af og nyde udsigten til en skøn rød
solnedgang og opleve den ro det indgyder.
Livet i Ormslev og Omegn
I Ormslev lukkede den sidste dagligvareforretning i 1996 og dermed mistede vi også et naturligt
mødested. Vi kører til Stautrup, Kolt eller Viby for at ordne de daglige indkøb, og tager til Viby,
Harlev eller Kolt for at komme på Biblioteket, til lægen, tandlæge mm.
Mange børn går i skole i Stavtrup, på Højvangskolen, hvor der er tilknyttet skolebustjeneste. Eller
på Friskolen i Stavtrup. Disse børn benytter sig af den offentlige bus for at komme i skole.
Daginstitutionerne er i Stautrup. Og det er her, der er sportsaktiviteter for børn og unge.
Byens erhvervsliv består af Campinggården, som ligger lige midt i Ormslev, endvidere er der
vognmænd, en tømrervirksomhed, en ingeniørvirksomhed, 2 stutterier samt en række mindre
forretningsdrivende og enmandsvirksomheder.
Da mange ting foregår udenfor byen, er vi optaget af, hvordan vi som et lille bysamfund kun 10
km. fra Aarhus Banegård kan styrke det fælles liv.
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Her er det godt vi har Ormslev Borgerhus, som ejes af Borgerforeningen. Borgerhuset danner
ramme for fællesspisninger, valgmøder, gymnastik, foredrag, mandagsfrokoster, møder, fester,
Mortens And med Ormslev All stars koncert og hvad der ellers arrangeres.
Borgerforeningen overtog i august driften af huset, som i de sidste 20 år har været forpagtet ud.
Så nu er det også i virkeligheden Borgernes hus, da kun køkkenet lejes ud. Forpagteren kan leje
salen af os, og vi kan leje køkkenet af ham. På den måde sikrer vi at Borgerhuset også kan køre
rundt økonomisk. Vi håber at denne fleksible ordning kan være nyttig for begge partner.
Kirken
Midt i Ormslev ligger Ormslev Kirke, som ligger i Ormslev Sogn. Sognet omfatter Åbo, Ormslev
Stationsby, Ormslev, Lemming og Stautrup. Til Kirken hører der en Konfirmandstue, en præstegård
og en sognegård. Sognegården ligger i Stautrup, mens konfirmandstuen, hvor der afholdes valg i
Ormslev valgkreds, og præstegården ligger i Ormslev. Kirken er fra 1200-tallet, har de smukkeste
kalkmalerier og fineste præster. På tripadvisor omtales Ormslev Kirke som ”Landsbykirke med
interessant historie” med en rating på 4,5 – ud af 5.
Den Kollektive trafik og cykelstier
Den kollektive trafik kan gå an. Siden den store busomlægning i 2012, hvor man indførte Abusserne, har det været vanskeligt at fragte sig til og fra Ormslev-området med mindre man har
en bil. Busdriften er indskrænket til gengæld tager det 45 minutter at komme ind til Banegård,
dobbelt så lang tid so før A-busserne. Natbussen mistede vi også. Det gør det vanskeligt for alle –
især de ældre og børnene at fragte sig ind til byen og benytte sig af dens tilbud.
Vi er derfor særligt interesserede i at indgå i dialoger og deltage i projekter og eksperimenter, der
har til formål at øge mobiliteten i små bysamfund gennem bedre kollektiv og fleksibel transport
for alle aldre og pengepunge. Så kan området forblive attraktivt for alle aldre og pengepunge.
I 2012 – samme år som busdriften blev beskåret – fik vi efter 20 års dialoger med kommunen en
cykelsti fra Ormslev til Stavtrup. Så nu er der cykelsti hele vejen ind til Rådhuspladsen. Det er vi
glade for, fordi det har øget vores børns tilbøjelighed til at tage cyklen de 3,5 km, de har til skole.
En række borgere cykler dagligt til og fra arbejde, nu hvor det kan gøres med livet i behold.
Hvad ønsker vi for fremtiden:
Da byen som nævnt tidligere ligger i den grønne kile, som lige nu af et samlet Byråd er beskyttet
mod yderlige udbygning af boligområder, ser det ikke umiddelbart ud til at byen i den nærmeste
fremtid vil blive større. Det forhindrer os dog ikke i at have ønsker om at bibeholde nogle af de
værdier, som er knyttet til stedet og skabe andre former for vækst: Vi ønsker og vil arbejde for:
o At den særlige udsigtslinie, som er karakteristisk for området bevares
o At naturen, som omgiver os til alle sider, bevares og bibeholdes som attraktion
o At vi udvider mobiliteten gennem bedre kollektiv og fleksibel transport for alle aldre og
pengepunge, så stedet er attraktivt for børnefamilier, naturelskere, seniorer og pensionister i
fremtiden.
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o At cykelruterne udbygges af hensyn til områdets borgere, der på en sikker måde kan
transportere sig til og fra arbejde og fritidsaktiviteter. Og for dem, der gerne vil nyde området.
Vi tænker her på:
▪ en cykelsti de 2,5 km. til Kolt, hvor 1 A’eren har sin endestation.
▪ en cykelsti, der forbinder Åbo og Ormslev Stationsby med cykelstien i Ormslev.
o Vi ønsker at medvirke til at vores grundvand beskyttes, så vi i fremtiden også kan drikke rent
vand fra vores vandhaner. Det er et gode, som vi ikke kan forestille os at leve uden, og som vi
gennem en særlig omsorg for området kan medvirke til at sikre.

Byerne i et historisk perspektiv:
Ormslev
Ormslevs oprindelse går helt tilbage til folkevandringstiden. Ormslev sogn var i gammel tid, meget
stærkt skovbevokset. Ormslev kirke blev bygget i perioden 1100 til 1250, og hørte til Århus
bispestol indtil 1477. i Ormslev sogn ligger Constantinsborg eller Stadsgaard som den oprindeligt
hed. Den blev opført ca. 1400.
I Ormslev by var der en kro, fattighus, smedie, købmand og skole. I 1892 opførte byens borgere et
forsamlingshus.
Gamle navneformer fundet i kirkebøger: Ormslev, Wormslev, Ormslef, Wormslef
Ormslev Stationsby
Hammelbanen kom i gang i 1902 og der blev station i den del Ormslev, der nu hedder Ormslev
Stationsby. Jernbanen er nu nedlagt. Ormslev Stationsby omtales i Kommuneatlas under
"Arkitektur og byggeskik på landet"
Åbo
Vejen fra Ormslev til Harlev går i dag lige igennem byen. I Pontoppidans Danske Atlas fra 1768 står
at Aabo by har fordum været en herregård kaldet Aaboegaard.
Aabo byskole ved Edslevvejen/Bygaden blev ca. 1870 flyttet til den sydlige ende af Aabogårds
mark som fællesskole for Edslev og Aabo.
Der var tidligere smed, karetmager og høker i byen. Gamle navneformer fundet i kirkebøger: Åbo,
Aabo, Aabo.
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1. Indledning
Fællesrådet for de bynære havnearealer ved Aarhus Ø repræsenterer foreløbigt
mere end 1.000 ejer-/lejeboliger (se nedenstående kort “Figur 1”, som viser
Fællesrådets dækningsområde).
Fællesrådets opgave er, at varetage medlemmernes interesser, så Aarhus Ø og de
bynære havnearealer udvikles til at blive levende, velfungerende, mangfoldige, nye
bydele til gavn og glæde for alle Aarhusianere og besøgende gæster.
Vi skal lære af erfaringerne fra København og andre internationale storbyer. Vi skal
ikke gentage andres fejl, men derimod tilstræbe at gøre Aarhus Ø og de bynære
havnearealer til et forbillede for andre byer i hastig udvikling ligesom Aarhus.

2
Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser pr. 1.1.2018

243

2. Visioner og planer
Fællesrådets intension er, at være en visionær, konstruktiv, men også en kritisk
medspiller, der sammen med byrådspolitikerne og embedsmændene i Aarhus
Kommune arbejder for et levende miljø fuld af diversitet, trivsel og god logistik. I det
følgende ridses de oprindelige, historiske intentioner for op Aarhus Ø og de bynære
havnearealer op.

Fra idékonkurrence til helhedsplan - hvad er der sket? - og hvor er vi i
dag?
I 1999 udskrev Byrådet byplan-idékonkurrencen om De Bynære Havnearealer.
Visionen i 1. præmieforslaget var en ‘genskabelse af byens kant mod havet’. For
Nordhavnens vedkommende var dette område ikke en del af konkurrenceområdet og
visionen for de tidligere containerarealer kun bearbejdet med et helt overordnet
skitseforslag, der skulle videreudvikles.
Konkurrenceforslaget blev 2003 præsenteret overfor borgerne i “Helhedsplanen” der
var en viderebearbejdelse af Knud Fladelands vinderforslag. Helhedsplanen
præciserede at omdannelsen af De Bynære Havnearealer skulle ske ud fra en
helhedsvurdering, hvor der fortløbende skulle tages de nødvendige hensyn til
“mennesker, natur, arkitektur, infrastruktur, erhverv og økonomi.
Den efterfølgende offentlig debat og grundige borgerinddragelse resulterede i, at der
i forbindelse med revisionen af Kommuneplan 2003 blev fastlagt visioner, mål og
strategier for den fremtidige omdannelse og anvendelse af De Bynære Havnearealer,
og herunder en udvidelse af området, idet det besluttedes at inddrage Nordhavnen
og det tidligere containerområde i De Bynære Havnearealer.
Helhedsplanen fastlagde at De Bynære Havnearealers attraktionsværdi “kommer til
at afhænge af, hvilket kvalitetsniveau der fastlægges i den kommende planlægning
og by omdannelse”. Helhedsplanen tog udgangspunkt i, at der skulle sikres et højt
kvalitetsniveau, og området en høj attraktionsværdi, herunder nye
eksperimenterende bebyggelsesformer af høj arkitektonisk kvalitet og by-elementer
som blandt andet kanaler, broer, torve, pladser, lystbådehavne og husbåde der
skulle medvirke til at give den nye bydel en særlig karakter.
Helhedsplanen beskriver at den østlige del af Nordhavnen fri skæres 7 øer ved hjælp
af nord-sydgående og øst-vestgående kanaler. Her placeres boligbebyggelser i et
nuanceret slynget forløb, hvorved der både skabes intime, mindre torvedannelser og
åbne, større sammenbindende uderum.
Størrelsesmæssigt var forudsætningen at Nordhavnsarealerne (Aarhus Ø) ville
komme til at svare til et bykvarter som Trøjborg, der med sin karré
bebyggelsesstruktur rummer ca. 3.500 boliger (svarende til ca. 7.000 beboere) samt
butikker og erhvervsvirksomheder.
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Helhedsplanen viste nye bebyggelsesmuligheder på det i alt ca.
400.000 m2 (inkl. kanalanlæg) store Nordhavnsareal og anslås at omfatte
450-500.000 m2 etageareal. Heraf er 2/3 boliger.
Figur 2 – Helhedsplanens bebyggelsesmuligheder
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Borgerinddragelse 2003
Helhedsplanen blev offentligt fremlagt som forslag i perioden 19. februar
til 16. april 2003 og blev vedtaget endeligt af Århus Byråd den 24. september 2003.
Debatperioden resulterede i 80 bidrag, spændende fra overordnede kommentarer og
synspunkter til mere detaljerede og konkrete forslag.
På baggrund af de indkomne forslag og kommentarer blev helhedsplanen revurderet
og bearbejdet. Som supplement til helhedsplanen blev det besluttet at udarbejde en
kvalitetshåndbog for byggeri, udendørs anlæg, skiltning og grønne strukturer, der
skulle fungere som en guide til arkitekter, investorer, ejendomshandlere m.fl.
Jan Gehl advarer: “Tænk jer om”
I forbindelse med Helhedsplanen valgte Aarhus Kommune at ansætte arkitekt Jan
Gehl som deltager i brugerprocessen og med henblik på at undgå at den nye bydel
ville blive “en forblæst udørk fyldt med tomme lejemål”, hvor ingen gider at opholde
sig.
Jan Gehl deltog i den offentlige debat i forbindelse med udarbejdelse af
Helhedsplanen om de Bynære Havnearealer og fremhævede risikoen for ”Brasilia
syndromet”, det vil sige en planlægningsmetode, hvor man blot ser byen fra oven, i
helikopterperspektiv, tegner de store linjer og derefter går direkte ”ned og laver
fliserne”
Husk “menneske-skalaen, så den nye bydel blive et sted, hvor man har lyst til at
opholde sig, og hvor det er rart at være”.
”Vi risikerer at komme til at forværre det klima, der allerede er i forvejen ved havnen.
Her er koldere og blæser mere, fordi vi er helt tæt ved havet”.
”Helt generelt vil jeg advare imod store pladser og høje bygninger og alt hvad der
minder om arven fra modernismen. Det går som oftest galt!”

Kvalitetshåndbogen 2005
For at inkludere tanker og visioner fra idekonkurrencens vinderforslag i den
kommunale planlægning, udarbejdede Aarhus Kommune v. afd. for Planlægning og
byggeri i samarbejde med vinderprojektets ophavsmand arkitekt Knud Fladeland,
Knud Fladeland Nielsen’s Tegnestue “Kvalitetshåndbog for De Bynære
Havneområder”.
Kvalitetshåndbogen blev udarbejdet og præsenteret i 2005 som tillæg nr. 58 til den
gældende kommuneplan 2001. Formålet med denne Kvalitetshåndbog var på et
mere kvalitativt plan at fastlægge rammerne for den fremtidige bydel og herunder
beskriver de “Grundliggende kvaliteter” og “Bygningsstrukturer” gældende for De
bynære Havnearealer fra “Tangkrogen” i syd til “Den Permanente” og Risskov i nord.
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Grundlæggende kvaliteter
“Her redegøres for de overordnede attraktioner, strukturelle sammenhænge og
udsigter mv. med udgangspunkt i den rekreative forbindelse fra nord til syd og det
centrale havnebyrum, samt de overordnede bymæssige kvaliteter der lægges vægt
� i forbindelse med De Bynære Havnearealers omdannelse, integration og samspil
med den øvrige by, erhvervshavnen og bugten”.
Gennemgående “kvalitetsudtryk” fra kvalitetshåndbogen:












Den rekreative forbindelse.
Mindre skala i mødet mellem eks. og nyt byggeri.
Nedtrapning mod havn og bugt.
Harmonisk sammenhæng.
Samspil mellem eks. havnefront og bugten.
Tilpasning mellem eks. og nyt byggeri.
Sigtelinjer og udsigt til bugten.
Udkig til bugten vinkelret på den rekreative forbindelse.
Respekt for eksisterende bymæssige kvaliteter.
Visuelle åbninger.
Respekterer og tager hensyn.

Kvalitetshåndbogen, “Hængslet”, “Skovvejen” og “Aarhus Ø”
I forhold til Nordhavnen og fællesrådets arbejdsområde (jf. afsnit 1), beskriver
kvalitetshåndbogen følgende kvalitative forhold om plan og bygningsstruktur for
“Hængslet”, “Skovvejen” og “Aarhus Ø”.

Hængslet

“Generelt vil placering og udformning af nyt byggeri skulle afvejes i forhold til
udsigten over havn og bugt fra de nye byområder, såvel som fra den eksisterende
by”.
Figur 3 – Udsigten fra byen over Øen og Havnen
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Figur 3.1 Principsnit ved Kystvejen

Skovvejen
“Det er hensigten at de nye bebyggelser, vest og øst for Grenaabanen, med hensyn
til placering og arkitektonisk udformning skal afstemmes indbyrdes og danne byrum
langs kanal og promenade. Fra den rekreative forbindelse skal der være visuel
kontakt til lystbådehavnen mod øst, og omvendt.
Den fremtidige planlægning skal sikre, at de nye anvendelser respekterer og tager
hensyn til de eksisterende anvendelser og det bevaringsværdige miljø samt at de
funktioner, der er nødvendige i forbindelse med sm��bs -havnenes aktiviteter,
fortsat vil være til stede”.
Figur 4 – Udsyn fra eksisterende og bevaringsværdige bygninger på Kystvejen.
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Aarhus Ø
“Indeholder i kraft af størrelsen og beliggenheden direkte ud mod bugten mulighed
for at skabe en ny stor maritim bydel. Det er hensigten, at den nye bydel skal have
samme tæthed / bymæssighed som de eksisterende midtbyområder”.
Figur 5 – Korrespondance mellem eksisterende bydel og Aarhus Ø – evt. med etablering af
en ny lystbådehavn.

“Grønne områder plus en stor offentlig plads/park centralt beliggende på Aarhus Ø
skal udgøre en særlig attraktion i området og medvirke til at fastholde en visuel
åbning mellem den eksisterende by og havnen/vandet. Derud- over skal den skabe
forbindelse mellem den eksisterende og en eventuel ny lystbådehavn mellem Pier 3
og Pier 4”.

8
Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser pr. 1.1.2018

249

Figur 6 – Grønne områder skaber trivsel og miljø

Figur 7 – Jette Tikjøbs Plads

“Generelt vil placering og udformning af nyt byggeri skulle afvejes i forhold til
udsigten over havn og bugt fra de nye byområder, såvel som fra den eksisterende
by”.
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Dispositionsplanen for de nordlige områder 2006
Allerede i 2006 udarbejdede Aarhus Kommune endnu en plan der beskriver
detailplanlægningen af de bynære havnearealer omkring Aarhus Ø.
Dispositionsplanen afviger fra de retningslinjer der er fastlagt i gældende
kommuneplan. Det drejer sig om muligheden for at etablere byggerier over 6 etager
og omfanget af bebyggelse på Nordhavnen samt Pier 2 og den nordlige bastion, som
i dispositionsplanen er forøget med sammenlagt ca. 110.000 etagekvadratmeter i
forhold til den gældende kommuneplanramme i kvalitetshåndbogen.
Figur 8 Principsnit for Aarhus Ø’s profil

Dispositionsplanen var offentligt fremlagt som forslag til debat i perioden fra den
27. februar til den 3. april 2006 og blev endelig vedtaget af Århus Byråd den
21. juni 2006.

Status for Aarhus Ø og de bynære havnearealer oktober 2017
Aarhus Kommunes værdipolitik om “Troværdighed”:
 Man skal kunne have tillid til os
 Vi står ved det vi gør, og man kan regne med det vi siger.
 Vi lægger stor vægt på kvalitet og ansvarlighed og tænker i helheder og
sammenhænge.
 Vi møder borgerne og hinanden med åbenhed.
På denne baggrund søger Fællesrådet at holde Aarhus Kommune op på de
forudsætninger, der lå bag idekonkurrencen, helhedsplanen og kvalitetshåndbogens
krav til de grundliggende ideer, kvaliteter og bygningsstruktur.
Status i tal og fokuspunkter:
Med udgangspunkt i kvalitetshåndbogen (2005) var størrelsesforudsætningen,
at Nordhavnsarealerne (Aarhus Ø) skulle rumme ca. 3.500 boliger svarende til ca.
7.000 beboere. Ifølge Plan og Byggeri 2017 forventes en “fortætning”, der forøger
det samlede antal beboere til 10-12.000.
10
Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser pr. 1.1.2018

251

Helhedsplanen viste nye bebyggelsesmuligheder på Nordhavnen svarende til i alt
ca. 450-500.000 m2 etageareal. Heraf er 2/3 boliger.
Ifølge Plan og Byggeri 2014 forventes det samlede etageareal på forøget til
700.000 m2!!!
Figur 9: Oversigt over de primære afvigelser fra kvalitetshåndbogen

Oversigt over de primære afvigelser fra kvalitetshåndbogen
1. Udkig fra Randers vej til bugten aflyst ifm. Bestseller byggeriet.
2. Bygningshøjde forøget fra 3 til 5 etager (jf. gældende kommuneplan) der nu
yderligere foreslås ændret til 14 etager i fm. Nordea byggeri.
3. Bygningshøjde forøget fra 3 til 4-5 etager i fm.Terrassehusene.
4. Udkig til bugten aflyst i fm. bebyggelse af Nicolinehus (op til 17 etager).
5. Bygningshøjde ændret fra 16,4 til 18,7 meter i fm. Ship byggeriet.
6. Bygningshøjde forøget fra 4-5 til 9-10 etager i fm. Z-hus byggeriet.
7. Bygningshøjde forøget fra 5-6 til 12 etager i fm. Kanal- og Havnehusene.
8. Bygningshøjde forøget fra 5-6 til 13 etager i fm. Lighthouse, Pakhusene,
Isbjerget samt et Lighthouse tårn op til 142 meter.
9. Bygningshøjde forøget fra 6 til 13 etager i fm. Havneholmen.
10. Bygningshøjde forøget fra 6 til 21 etager i fm. AARhus (Bassin 7).
11
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Ændringerne og afvigelserne er i store træk gennemført uden:
 Sammenhængende Borgerinddragelse
 Forøgelse af opholdsarealerne i den enkelte bebyggelse eller i området.
 Revurdering af Miljø og trafikanalyser
 Forøgelse af Øens infrastruktur.
 Erhvervsarealer er konverteret til boliger uden revurdering af livet på øen.
Set i ovenstående lys kan man spørge:
 Hvordan korresponderer brugerprocessen i f.m. helhedsplan 2003 og
Kvalitetshåndbogen (tillæg til kommuneplan 2003)?
 Burde borgerne ikke have været inddraget i de relativt radikale ændringer?
 Hvilke overvejelser har planmyndigheden gjort sig?
 Hvordan er den kommunale planproces håndteret?
 Kan vi have store forventninger til Borger inddragelse og processen omkring
Kommuneplan 2017?
Fællesrådet ser optimistisk på den fremtidige borgerinddragelse. Det forventes, at
kommunen følger egne regler omkring borgerinddragelse og planlovene generelt.

12
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3. Udfordringer for Aarhus Ø og de bynære havnearealer
Grønne områder og opholdsarealer.
Jo flere mennesker i bydelen, jo større behov for grønne områder!
Der opleves allerede periodisk trafikal kaos og trængsel flere steder - bl.a. på Jette
Tikøbs Plads. Der er opstået en masse uønskede aktiviteter på pladsen, hvorfor der
er behov for flere opholdsarealer og derved publikumsspredning – mest optimalt i
form at et stort grønt parkområde. Aarhus har allerede populære og skønne grønne
oaser som Mindeparken, Botanisk Have, Risskov m.m.
Aarhus Ø bør ligeledes have en stor grøn oase - en By- og Strandpark, der vil gøre
området endnu mere unikt og øge attraktionsniveauet, som foreskrevet i
Helhedsplanen. Andre europæiske storbyer er berømte for deres grønne parker bl.a.
Amsterdam, London, Berlin, Barcelona, Budapest, Bruxelles, Milano, Paris, Rom m.fl.
Præcis samme effekt vil en By- og Strandpark på Aarhus Ø kunne få til gavn og
glæde for hele byen og dens gæster. Fællesrådet støtter derfor forslaget om en
By- og Strandpark på Aarhus Ø - ideelt set placeret der, hvor færgeselskabet
Molslinjen holder til i dag.

Trafik og logistik
Letbanen har offentliggjort en rapport der viser, at Letbanen i fuld drift vil passere
Nørreport hvert 90 sekund. Denne frekvens bliver en alvorlig udfordring i forhold til
sameksistens med privatbilismen. Det er nemt at forestille sig totalt trafikal kaos og
adskillige ulykker. Udfordringerne er allerede nu åbenlyse hver eneste dag.
.
For at afhjælpe dette problem, som allerede er stigende, foreslår Fællesrådet, at
Molslinjen flyttes til Østhavnen i 2018 – altså to år tidligere en planlagt.
Dette vil afhjælpe trafikproblemerne i nogen grad og forbedre trafikken og logistikken
til- og fra Aarhus Ø ligesom trafiksikkerheden vil øges betydeligt.

Trivsel og miljø
Fællesrådet vil arbejde for “Det Gode Liv på og omkring Aarhus Ø”. Vi vil arbejde
for at Aarhus Ø ikke bliver lukket inde med høje facader langs Kystvejen, men så vidt
muligt holdes åben, hvorved by, havn og hav hænger sammen.
Med nuværende planer/projekter er man ved at lukke Aarhus Ø af og kombineret
med Aarhus Kommunes fortætningsstrategi får dette potentielt uønskede
konsekvenser som tidligere påtalt af arkitekt Jan Gehl, som Aarhus Kommune har
anvendt som konsulent. Fortætningen og det høje facader er bekymrende og en
meget uheldig og uskøn udvikling.
Fællesrådet ser endvidere gerne, at der skabes rammer for et mangfoldigt
foreningsliv i området. Den åbne plads foran Langelinjeparken bør udvikles, så rigtig
mange foreninger med havne- og havrelaterede aktiviteter kan udfolde sig her.
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Desuden bør developere/bygherrer pålægges at gøre det økonomisk overkommeligt
og attraktivt for mindre erhvervsdrivende, at drive forretninger på Aarhus Ø. Dette vil
fremme diversiteten og attraktiviteten i området. Vi tænker bl.a. på frisører, kiosker,
cykelhandlere, apotek, skrædder, bagere, special- og delikatesseforretninger m.fl.
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4. Fællesrådets 3 mærkesager
Fællesrådets bestyrelse har identificeret og defineret 3 mærkesager som vi vil
arbejde benhårdt for. 3 mærkesager som vi mener, er afgørende for at Aarhus får en
unik bydel for de mange. En forbilledlig og velfungerende bydel, hvor hverdag og
fritid går op i en højre enhed.
En bydel, der har en effektiv infrastruktur, som sikrer gode trafikale forhold. En bydel
hvor man kan være aktiv og udfolde sig eller finde ro og fred i naturskønne
omgivelser. Med udgangspunkt heri har Fællesrådet beskrevet følgende
3 mærkesager:

Etablering af en By- og Strandpark på Molslinjens nuværende område.
Fællesrådet støtter idéen om en By- og Strandpark, der ideelt set placeres på
Molslinjens nuværende område. Fællesrådet forestiller sig endvidere, at der kan
etableres et underjordisk parkeringsanlæg, sådan at der skabes kommercielle
indtægtsmuligheder på området samtidig med, at byen får en stor, attraktiv By- og
Strandpark. I Monte Carlo har man fx. en flot blomsterpark med smukke skulpturer
og derunder et underjordisk parkeringsanlæg. Tilsvarende forestiller Fællesrådet sig
en kombineret By- og Strandpark/underjordisk parkering. Fællesrådet anbefaler, at
der udskrives en arkitektkonkurrence, som evt. finansieres af interesserede fonde.
Formålet er, at få tilvejebragt et idékatalog til en unik By- og Strandpark på Aarhus Ø
som alternativ til byens øvrige grønne parker/- områder.
I den nye By- og Strandpark på Aarhus Ø kan man forstille sig mange
forskelligartede faciliteter. F.eks. en udendørs amfiscene, en grøn labyrint, en
markedshal i den eksisterende pakhusbygning og mange andre attraktive faciliteter.
En lokal initiativtager har beskrevet visioner for et sådant grønt område. På
Facebook har initiativtageren indsamlet 500 underskrifter fra borger som støtter
initiativet. Med Fællesrådets opbakning til idéen støtter mere end 2.500 borgere
således forslaget som er motiveret således:
Aarhus er med den omfattende bebyggelse af havneområdet ved at spille sit mest
værdifulde kort af hånden - men det er endnu ikke for sent at omprioritere og skabe
et unikt, rekreativt, grønt område, som ikke kun vil sætte Aarhus på verdenskortet,
men også skabe et enestående byrum for byens borgere og turister.
Udnyttes området fra Kystvejen og ud over moleområdet, hvor Mols-Linien ligger,
kan der etableres en park i Aarhus, som kan blive byens svar på Central Park i New
York og Hyde Park i London, endda med en beliggenhed ud til havet, som ingen af
de kendte parker kan matche.
En park udelukker ikke yderligere byggeri, men det bør begrænses mest muligt både
i areal og højde. Sats på små parceller i to til tre etager, og skab en mosaik by af
forskelligartet moderne arkitektur, inspireret af stemningen fra Latinerkvarteret. En
gågade ud til Aarhus Ø med en bladning af boliger, erhvervsdrivende, små butikker
og cafeer kan skabe det liv, mange af de nye bydele mangler.
Det vil også give mulighed for at ”brande” dansk by arkitektur og vise, at vi ikke kun
kan bygge stort, men også skabe liv. Samtidig bevares sammenhængen mellem
havet og byens gamle havnefront med de smukke historiske ejendomme.
15
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En oplagt mulighed kunne også være at etablere et museum på havnen, og her
ligger det jo lige for at overveje et Søfartsmuseum eller Naturhistorisk Museum
placeret centralt i eller op til parken. Evt. i pakhus 77.
Området kunne også rumme en amfiscene ud til bugten, et område med
markedsplads, direkte adgang til en lille strand, beachvolley, basket, klatrevæg
udover vandet, små byhaver, Dome of Visions og selvfølgelig strandbaren - kun
fantasien sætter grænser. Kort sagt, kopier det, der fungerer i andre parker og
bydele, og integrer det i området.
På den korte bane vil Aarhus selvfølgelig gå glip af indtægter fra salg af
byggegrunde, men det er vores overbevisning, at det på den lange bane vil være en
særdeles god investering, ikke kun økonomisk og markedsføringsmæssigt, men
også i form af livskvalitet.
Der er for os ingen tvivl om, at en rekreativ og grøn prioritering vil gøre byen
særdeles attraktiv i forhold til bosætning og turisme, specielt overfor udenlandske
turister, der kan bidrage med indtægter til byen og dens erhvervsdrivende.
Vi vil opfordre byrådets politikere til fordomsfrit at overveje forslaget og potentialet. Et
svar fra Aarhus på Hyde Park og Central Park kunne gå hen og blive byens bedste
investering nogensinde.
Her ses en visualisering af ovenstående idéoplæg

Figur 10. Illustrationen viser, hvor park og de rekreative områder foreslås etableret, men det
er selvfølgelig kun et forslag.
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Velfungerende infrastruktur og -trafikale forhold
Fællesrådet foreslår at flytte Molslinjen i 2018 til Østhavnen. Evt. fremskyndet i
forhold til nuværende plan ved, at Aarhus Kommune anlægger bolværk og faciliteter
til Molslinjen, så flytning af færgetrafikken kan ske hurtigst muligt. Den nuværende
situation er uholdbar, kaotisk og farlig trafiksikkerhedsmæssigt.
Nørreport krydset er et knudepunkt og særlig farligt for bløde trafikanter.
Bernhard Jensens Boulevard bør også udnyttes bedre. Fællesrådet er bekendt med
at der kun er et spor i begge retninger for at bilister ikke kører for hurtigt. Dette kan
løse på andre og mere hensigtsmæssige måder. Fællesrådet anmoder derfor Aarhus
Kommune om at finde en anden og mere optimal løsning, der også æstetisk pynter
på området.

Trivsel og miljø
Generelt ønsker Fællesrådet god trivsel og et godt miljø i hele området. Da antallet
af beboere på Aarhus Ø er øget markant (fra oprindeligt 3.500 til nu omkring
10-12.000 beboere), siden Helhedsplanens tilblivelse, finder Fællesrådet det vigtigt,
at der skabes gode rammer for et levende og mangfoldigt foreningsliv, som i nogen
grad allerede eksisterer med havne- og havrelaterede aktiviteter.
Disse rammer og faciliteter ønsker Fællesrådet udvidet og har en konkret vision for
området mellem bebyggelserne på Fiskerivej og Dykkerklubben Juggernaut.
Dvs. den store åbne plads fra hvilken der er mulighed for at sætte både i vandet.
Visionen for området er, at etablere en forbindelse mellem byen, stranden, vandet,
træskibshavnen, og det blomstrende foreningsliv, der udfolder sig omkring vandsport
på Aarhus lystbådehavn.
De eksisterende idrætsklubber har kæmpe potentiale til at skabe synergier på tværs
af generationer og grupperinger, som kan bidrage til nytænkte netværk og byens/
borgernes trivsel og adgang til vandsport. Derfor er det afgørende, at de fysiske
rammer understøtter dette.
Vi forestiller os et inviterende miljø af mindre klubenheder, paddle-boaders,
roklubber, kajak og kano klubber, dykker klubber etc., organiseret omkring et fælles
uderum, der ender i et slæbested til isætning og optagning af både. Da klubberne
naturligt henvender sig til forskellige grupperinger, som morgenroerne, seniorerne,
der bruger formiddagen på havet og på fællesskabet efterfølgende, de studerende
og de erhvervsaktive, vil en samling af klubberne give basis for et sprudlende miljø
med aktivitet dagen igennem og ud på aftenen når vejret tillader det. Dette miljø vil
kunne tiltrække forbipasserende borger, blive udflugtsmål for daginstitutioner og
dagplejemødre, tiltrække motionister fra skoven som bliver nysgerrige på
vandsporten og mulighederne. Den større synlighed af vandsportens muligheder vil
motivere flere borgere til at tilgå denne form for fysisk udfoldelse.
Derfor tænker vi, med reference til havnemiljøers foreningsbyggeri, herunder
træskibshavnens skala, en arkitektur i den lille og nære skala.
17
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Mindre bygninger i 1 - 1 1/2 etager, med saddeltag som sorte træhuse til opbevaring
af materiel herunder både. Disse bygninger organiseres omkring et fælles udendørs
opholds-, trænings- og arbejdsareal, hvor bygningerne placeres langs siderne mod
træskibshavnen og mod syd.
Derudover foreslås en fællesbygning for foreningerne indeholdende faciliteter som
fælles omklædnings- og toiletfaciliteter, mulighed for fester, events, forsamlinger,
undervisning, kulturarrangementer, vintertræning ol., hvilket kan give et større
råderum i det daglige for den enkelte forening. Et info-center med relation til
træskibshavnen og dens unikke skibskulturarv med aktiviteter omkring dette er en
oplagt mulighed.
Fællesbygningen og infocenter tænkes placeret ved ankomst til grunden således de
kan være med til at synliggøre dette særlige foreningsmiljø og skabe den rette
stemning for området og dermed tiltrække interesserede og nysgerrige borgere fra
hele stor Aarhus.

Her ses en visualisering af, hvordan området kan udnyttes – figur 11:
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5. Opsummering og konklusion
Fællesrådet for de bynære havnearealer ved Aarhus Ø ønsker med ovenstående at
påpege de åbenlyse udfordringer, der eksisterer i området. Samtidig ønsker
Fællesrådet at bidrage til en positiv udvikling af området og inviterer med dette skrift
til en konstruktiv dialog med byrådet og embedsværket omkring løsning af disse
udfordringer og gennemførelse af Fællesrådets mærkesager:




En By- og Strandpark på Aarhus Ø
Gode, sikre trafikale og logistiske forhold
Trivsel og miljø for alle i og omkring Aarhus Ø

Med venlig hilsen
Fællesrådet for de bynære havnearealer ved Aarhus Ø

Thomas Østergaard, formand
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Lokalsamfundsbeskrivelse for Hasselager-Kolt
Pr. april 2019

Udarbejdet af fællesrådet i foråret 2019

Kolt Hasselager Fællesråd

Vision og lokal udviklingsplan
for Kolt Hasselager og omegn

Forord

D

enne lokale udviklingsplan er udarbejdet af Kolt-Hasselager Fællesråd i 2019 efter tætte drøftelser i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både forenings- og erhvervsliv, skole og handelsdrivende. Den er udarbejdet på baggrund af flere borgermøder og workshops, hvor arbejdsgruppen og
fællesrådet har noteret ned. Temaerne for workshops var visioner for udviklingen af vores by og område. Derudover har Fællesrådet via sociale medier spurgt især områdets unge om ønsker til området.
Den lokale udviklingsplan er således et reelt udtryk for borgernes ønsker og vision. Fællesrådet opfordrer derfor byrådet og forvaltningerne i Aarhus Kommune til at indarbejde visionen for lokalområdet Kolt-Hasselager i det byplanarbejde, der foregår.
I arbejdet med den lokale udviklingsplan har Kolt-Hasselager Fællesråd både skabt stor lokal opmærksomhed og stor lokal deltagelse. Således er der debatteret ivrigt og også foretaget prioriteringer.

Indholdsfortegnelse
Vision og baggrund for den lokale udviklingsplan………

3

Lokalsamfundsbeskrivelse………………………………….
Uddybende afsnit

3

A. Aktiviteter for børn, unge, voksne samt
samlingspladser og mødesteder………………

5

B. Miljø, klima, grønne arealer og fællesskab……..

7

C. Veje, stier og kollektiv trafik…………………….

8

D. Byudvikling og byfortætning…………………..
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E. Erhvervsudvikling—butikstorv og lokal handel..
Lokal udviklingsplan omsat i otte principper

11
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A. Opsamlede ideer fra borgermøder
B. Undersøgelse af unges ønsker til område i Kolt-Hasselager

Side 2

Vision og baggrund for lokal udviklingsplan

D

en lokale udviklingsplan består af to dele. En beskrivelse af lokalsamfundet - områdets
særpræg og bestående kvaliteter.
Dertil kommer et væsentligt og
uddybende afsnit, der går i dybden med de konkrete områder,
som fællesrådet har valgt at tage
med videre efter mange input.
Der er altså tale om den retning,
som lokalsamfundet bredt ønsker, at Kolt-Hasselager skal udvikle sig i. Beskrivelsen af lokalsamfundet samt de uddybende
afsnit opsummeres i otte principper, som støtter omsætningen fra
vision til virkelighed.
Denne vision og lokale udviklingsplan beskriver det, som gør det godt at bo i Kolt-Hasselager og omegn
og peger på det, der kan blive endnu bedre. Den beskriver gode muligheder for udvikling baseret på
de kvaliteter, vi allerede har. Den skaber sammenhæng og struktur for det, vi mener, der er vigtigt.

Lokalsamfundet Kolt-Hasselager

G

eografisk omfatter Kolt-Hasselager i denne sammenhæng både Kolt-Hasselager, en række fritliggende områder samt landsbyerne Edslev, Lemming, Kattrup, Enslev og Bering. Kolt-Hasselager er
vokset sammen og er afgrænset til de nærmeste meget små bysamfund eller samlinger af huse. Faktisk
betyder bindestregen i Kolt-Hasselager, at det netop er ét stort fællesskab. Samtidig er vi tæt knyttet til
både Aarhus og landområderne. Området har en velfungerende skole, en række aktive foreninger og
aktive borgere, som har vist og viser stor interesse for områdets muligheder og potentiale. Vi ser gerne, at det lokale liv og områdets særegenhed blomstrer og udvikler sig. Vi er ikke blot en forstad til Aarhus, hvor områder - uden
hensyntagen til områdets
udtryk - kan udstykkes til
grunde og sælges. Samtidig lægger vi stor vægt på
fællesskabet med Aarhus
som en del af Aarhus Kommune. Målet er derfor, at
vores område udvikler sig
på egne præmisser og bliver understøttet heri,
samtidig med, at vi ser
vores udvikling i sammenhæng med Aarhus.

Side 3

Lidt historie om området

K

olt går helt tilbage til ca 1300-tallet. Navnet kommer af, at området ligger højt og oprindelig
var omgivet af meget skovbevoksning. Kolt Kirke er opført cirka 1100-1250. Ligesom andre
småbyer var her både handel og håndværk, smedje, skole og gårde. Fra omkring år 1460 kan man
finde navnet Hasselager i dokumenter. Måske var her engang en stor bevoksning af Hassel. I 1800tallet lå her både kro og købmandsforretning og den jyske længdebane mod Aarhus blev ført gennem byen, ligesom møllen var et vartegn.
Helt frem til 1970erne var Kolt og Hasselager to selvstændige byer, hvor de oprindelige gårde løbende blev udstykket. I 1953 blev Hasselager Skole bygget, og i 1980erne kommer Kolt Skole til. I
samme periode voksede byerne for alvor sammen. I en lang årrække har de to byer hver sin skole,
hvor Kolt Skole afgiver børnene til Hasselager skole efter
5. klasse.
Ofte bor her flere generatioSenere – i ’10erne bliver de to skoler fusioneret til Bavnener, for området egner sig godt
høj Skole. I dag skal man være her fra området for at vide,
til både at lade sin familie vokse
at der engang var tale om to byer.

”

op, flytte ud, komme hjem og
bosætte sig

Det er dog særligt karakteristisk, at Kolt ligger nord for
Skanderborgvej, mens Hasselager har bymæssig bebyggelse på begge sider af Skanderborgvej. Kolt-Hasselager
er kendetegnet ved sit sammenhængende stisystem, de grønne kiler, og at der maksimalt bygges i
to etagers højde. Børn og unge færdes trygt, går i skole og dagintitutioner, og kan møde hinanden
til aktiviteter i foreningslivet eller for sig selv. Det samme kan deres forældre. Området har mange
foreninger, en fælles og stor idrætsforening, en aktiv kirke, en valgmenighed og -kirke, et lokalt
orienteret handelsliv samt en række grundejerforeninger og borgerforening.
I de seneste 10 år er der sket en kraftig udbygning af Kolt-Hasselager, som har fået mange hundrede nye borgere. Ofte bor her flere generationer, for området egner sig godt til både at lade sin familie vokse op, flytte ud, komme hjem og bosætte sig, mens man typisk selv arbejder i enten Aarhus eller en af de andre større byer i området. Med tæt beliggenhed til motorveje og de store indfaldsveje, kan man fra Kolt-Hasselager-området nå mange arbejdspladser, ligesom her også er både industri- og erhvervsområder.

Som samfund har vi en række drømme og visioner for vores fælles område, ligesom vi også
har bekymringer i forhold til udviklingen og fremtiden. Det har vi derfor drøftet indgående
og har følgende vision og ønsker for området.
Side 4

Uddybende afsnit

A. Aktiviteter for børn, unge og voksne samt samlingspladser og mødesteder
Skolen:
Bavnehøj Skole går fra 0.-9. klasse. Den har potentiale til at blive et lokalt omdrejningspunkt, for
her ligger også Kombibibliotek og Lokalhistorisk arkiv. Men potentialet bliver ikke forløst fordi, der
mangler tilgængelighed. Det er svært uden for skoletid at finde ud af åbningstider, der er mørkt i
skolegården, og det skaber utryghed, når man skal benytte faciliteterne. Disse kan anvendes og
bookes, men informationsniveauet er for lavt.

Trafiksikkerhed og pladsmangel
Området er et af de hurtigst voksende i Aarhus Kommune. Derfor er der lokalt stor bekymring for
trafiksikkerheden ved skolen og for, at der om kort tid igen opstår pladsmangel på skolen. Vi lægger i særlig grad vægt på, at skolen
har plads og rum til at arbejde med
alternative klassedelinger og undervisningsrum. Det er vores drøm, at
en aktivitetsbane fra skolen udbygges til at følge ”vejen” mod hallerne, der ligger ved siden af. Skolen
ligger i dag fint placeret med gode
udenomsarealer. Det gør det muligt
at skabe en skolegang med bevægelse og at tilbyde faciliteter til det
lokale foreningsliv. Dette kan komme under pres, hvis skolen skal udbygges. Det vil derfor være væsentligt, at en eventuel udbygning sker
med nænsomt hensyn til de grønne Rundkørslen på Kolt Østervej—her går mange børn fra nye boligområder på vej til og
fra skole. Hastighedsbegrænsningen er 60 km/t.
arealer.

Idrætshallen:
Vi ved, at vores nuværende idrætsfaciliteter er under pres. Hasselagerhallen er en utidssvarende
bygning fra 1970. Samtidig mangler der arealer til tidssvarende idrætsfaciliteter. Kolt-Hasselager
Idrætsforening er netop kendetegnet ved at være en aktiv paraplyorganisation for en række forskellige idrætsgrene, men uden faciliteter og muligheder for at imødekomme nye tendenser og
behov i lokalsamfundets aktiviteter, er der bekymring for fremtiden.

Idrætsfaciliteter:
At der med provenu fra salg af Kolt Skole og efterfølgende udstykning anlægges kunstgræsbane
imødekommer alene et behov for at samle flere idrætsfaciliteter omkring hallerne. Men de utidssvarende og manglende idrætsfaciliteter medfører, at mange borgere drager mod nabobyer som
Hørning, Tranbjerg og Viby. Det presser fællesskabet og den fælles idrætsforening. Det er derfor
nødvendigt, at der tilføres væsentlige investeringer i eksisterende faciliteter, så disse kan moderniseres og nytænkes. Vi ønsker den gamle, kommunale hal udskiftet med en multihal, hvor der
også er plads til at sidde. Samtidig er det absolut nødvendigt, at der investeres i nye faciliteter,
ligesom det er nødvendigt at bevare sportshallen ved den tidligere Kolt Skole.
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Uddybende afsnit
Bering Ungdoms-og Gymnastikforening har en mangeårig tradition for især gymnastik i Bering Forsamlingshus. Et tilbud der henvender sig til både børn, unge og voksne. Ligeledes danner forsamlingshuset ramme for et traditionsrigt amatørteater. Vi finder det væsentligt at
bevare dette.
På Lokalcenter Koltgården foregår mange aktiviteter. Det er derfor væsentligt at bevare Koltgården som en kulturinstitution med stor social betydning for området på lige fod med de
mange aktiviteter i både Kolt Kirke og Bering Kirke. Vi ser caféområde og sal i Koltgården som
et aktiv, hvor der foregår alt fra ølsmagning til daghøjskole til generalforsamlinger i lokale foreninger.

Et samlet bysamfund:

K

olt-Hasselager er et af de hurtigst voksende bysamfund i Aarhus Kommune. Der bygges boliger i stor hast, og vi står midt i et skift mellem en identitet som "haveby" med lave bebyggelser og mange grønne og "frie" arealer til at blive et område med mange boliger, flere etager og
med risiko for øget utryghed. Boligbehovet og mulighed for at sælge byggegrunde sker i en hast,
der presser de grønne arealer, som efterhånden agerer "lager" for kommende byggegrunde. Borgerne oplever, at der bliver bygget boliger alle steder og, at plads til fælles områder er under kraftigt pres. Der er i lokalsamfundet kraftig modstand mod byfortætning og at fjerne vores karakteristiske udtryk i form af maksimalt to etager i højden i langt det meste af Kolt-Hasselager.

”

Borgerne oplever, at der
bliver bygget boliger alle steder og, at plads til fælles områder er under kraftigt pres

Samtidig mangler der samlingssteder for unge og et større
fælles, grønt område, der kan indbyde til fællesskab på tværs
af generationer, hvor de lokale borgere kan mødes.
Det er væsentligt, at der er fokus på kvalitet i det, der bygges
i Kolt-Hasselager og, at der i højere grad tænkes i at skabe
mulighed for flere aktiviteter.

Rundt om Kolt-Hasselager ligger som nævnt flere små landsbyer og samlinger af huse. Fællesrådet finder det væsentligt, at disse små, særegne landsbyer/
samlinger af huse kan bevare deres særlige islæt og ikke opsluges i områder udlagt til industri.
Vi har et særligt fokus på, at der skabes flere samlingssteder for vores unge mennesker, hvor vi
vil møde dem i deres interesser og i kombination med frivillige kræfter, der vil vores unge. Vi ønsker derfor i samarbejde med kommunen at udvikle de rette elementer - som fx skaterbane, shelters i skovene osv.
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B. Miljø, klima, grønne arealer og fællesskab

S

om lokalsamfund lægger vi vægt på biodiversitet og grønne områder. Vi oplever det som en
trussel, at der bliver placeret boliger højere, tættere og på arealer, vi gerne så anvendt i fællesskabets tegn. Mange boliger medfører manglende biodiversitet. Det er derfor både af væsentlig værdi og samtidig appellerende for potentielle nye borgere, at vi tænker i alt fra insekthoteller
til at værne om biodiversitet i beplantning og
bevoksning. Vi ønsker af princip, at fælles arealer beplantes med varierede arter af træer,
buske og ikke mindst også nytteplanter. Vi vil
værne om våde områder og ønsker yderligere
skovrejsning, hvis det overhovedet er muligt.
Vi sætter stor pris på, at regnvandsbassiner
etableres med fokus på biodiversitet og forskønnelse af området. Og vi lægger stor vægt
på at værne om vores miljø og klima og ser
gerne, at der ved nybyggeri er krav om regnvandsopsamling til brug i boligen.
Vi ønsker at bevare småskove og værne om
grønne pletter og kiler gerne i kombination med legepladser. Et eksempel er den grønne kile fra
arealerne bag skolen (ud mod Skanderborgvej) og op mod det grønne område ved Koltvej. Vi ønsker også at bevare det mere markante grønne, rekreative område bag Kolt Bydelscenter og den
tidligere Kolt Skole.

Et nyt , fælles, stort grønt område

B

orgerne i Kolt-Hasselager giver i høj grad udtryk for, at der opstår for mange små fællesskaber og grupperinger i et område, som vokser meget hastigt. Der udtrykkes et klart behov for
fælles samlingssteder. Her ønskes især et fælles areal i midten af byen. Dette fælles areal skal understøtte muligheden for at gå ture, opleve, løbe og mødes.
Det skal være et grønt område, som samler byen og både
Vi ønsker området udlagt
kan benyttes i fritiden og i naturundervisning. Der er et stort
som bypark med særlige tiltag til
og markant ønske i byen, at det grønne område, hvor der
engang lå en rideskole - og som neop er midt i byen, bliver
at fremme biodiversitet.
til et fælles, grønt område. Specifikt peges på området Kolt- Et"naturområde" for alle aldre.
vej 46 i Hasselager, der støder op til det mindre, eksisterende grønne område ud mod Koltvej. Det drejer sig altså om
området matr nr 8bz, 8g, del af 8 og del af 6f. I kombination med den eksisterende mindre park,
kan vi endelig få et større grønt, fælles område. Her skal være et mødested for os alle og på tværs
af alder. Her i vores nye, fælles grønne område drømmer vi både om shelters og bålplads samt
overdækket mødested. Vi drømmer om på sigt her at skabe noget fælles, måske endda et multihus drevet med vind- og solenergi - et sted, hvor vi frit kan mødes, understøtte foreningsliv og
samtidig have natur omkring os. Vi ønsker området udlagt som bypark med særlige tiltag til at
fremme biodiversitet. Et "naturområde" for alle aldre.

”

Vi drømmer også om skovarealer op mod de trafikerede veje som motorvejene og Genvejen og
gerne i dialog med private lodsejere.
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C. Veje, stier og kollektiv trafik

V

i sætter stor pris på det eksisterende stisystem og ønsker i endnu højere grad stierne forbundet med hinanden og med stier gennem landskabet. Det er et klart mål, at flere cykelstier
forbindes. I særlig grad er vi opmærksomme på at bevare kvaliteten i at kunne færdes sikkert via
stisystemer også efter, at der i løbet af få år er skabt mange nye boliger nord for Kolt Østervej.
Det er en særlig kvalitet i KoltHasselager, at man kan transportere sig via stisystemerne. Det bør
derfor ved nybyggeri /
udstykninger være et krav, at der
etableres sammenhæng til eksisterende stisystemer ikke bare på
langs af vejnettet, men også på
tværs af gennemgående veje.
Samtidig drømmer vi om, at stisystemerne udbygges, så der også er
adgang til f.eks. Pinds Mølle og andre naturområder længere væk.

Det er et særligt opmærksomhedspunkt, at der er behov for at skabe mere sikre overgange på
Kolt Østervej. Som konsekvens af for få overgange bliver for eksempel flere og flere børn kørt i
skole. I løbet af kort tid vil det være nødvendigt at sikre bedre trafikafvikling til byens primære
centerområde (Kolt Østervej ved Superbrugsen og Netto). Der er også behov for en sti langs
Fuglekærvej, som i høj grad anvendes af mange gående og hvor der må køres 80 km. i timen, ligesom vi mangler en sammenhængende cykelsti langs Kolt Skovvej.
Det er også et særligt opmærksomhedspunkt, at der er stadigt færre busser, som
kører til og fra Kolt-Hasselager både til beboelsesområderne og erhvervsområderne.
Der er således ikke mulighed for offentlig
transport til fx. Torshøjvej, hvor BeringBeder Vejen i fremtiden også vil udmunde.
Torshøjvej er allerede i dag problematisk i
forhold til til- og afkørsel til motorvejene.
Det er en vision for borgerne i området, at
Hasselager Station bliver åbnet for togpassagerer. I forhold til letbane, peger borgerne på, at BRT-busser eller elbusser er en
mere fleksibel løsning.

Side 8

Fuglekærvej - her går og cykler
mange for lige om hjørnet ligger
masser af rækkehuse og parceller.
Hastigheden er 80 km/t.

Uddybende afsnit
I forhold til den kommende Bering–Bedervej samt Torshøjvej er det nødvendigt med en cykelsti, der følger vejen - hele vejen, og giver mulighed for sikkert at krydse de to motorveje samt
indkørsel til Hørkram. Den cykelsti vil både kunne bruges af ansatte på virksomhederne samt
som sti til Pinds Mølle.
For at føle sig sikker i området, bør der i højere grad være lys i parken mellem Koltgården og
butikscenteret

Vi ser følgende som problematisk:
Skal flere bruge cyklen, skal det være sikkert. Det er i dag for farligt at cykle ”ud af området” specielt i myldretiden. Der er også meget få steder, hvor man sikkert kan krydse Skanderborgvej.
Det vil være problematisk, hvis Kolt Østerparken eller Fuglekærvej føres igennem til Genvejen.
Genvejen er i forvejen overbelastet, og der er derfor stor bekymring for, at der kan opstå meget
farlige situationer ved til- og frakørsel til fremtidigt boligområde og nuværende boligområde.
Det er problematisk, såfremt tilslutningsanlæggene til motorvejene bliver underdimensionerede, og trafikken ”sander til” i endnu
højere grad end, den allerede gør. Med Bering-Beder vejen færdig vil der opstå et stort
pres på tilslutningsanlæggene specielt morgen og aften. I Hørning bygges mange boliger og mange vil fremover bruge tilslutningsanlægget ved Torshøjvej. For at tage højde
for udviklingen bør der være to spor i hver
retning fra start.
Trafikalt er Kolt Hasselager karakteriseret
ved at blive gennemskåret af Kolt Østervej
og Skanderborgvej. Begge steder er hastighedsbegrænsningerne 50 km/t i det meste
af den bymæssige zone, men gennemsnits- Kolt Østervej, hvor mange børn krydser for at komme i skole.
hastighederne bliver målt til væsentligt højere. Dette er bekymrende - ikke bare på grund af støj, men især på grund af risikoen for bløde trafikanter.

Støj:

K

olt-Hasselager udbygges. Et væsentligt antal boliger er under opførsel, eller områder er under planlægning. Samtidig anlægges Bering-Beder-Vejen, ligesom Genvejen og motorvejen
skærer tæt forbi. Der er således en stor opmærksomhed på støj og ikke mindst, at bebyggelse,
hvor der før var roligt, pludselig befinder sig i områder, der plages af en stigende trafikstøj. Det er
derfor ønsket, at det er et klart princip, at man tager særlige forholdsregler for støj. Det er sådan i
dag, at man ikke længere kan gå en tur i Kolt-Hasselager uden at høre trafikstøj uanset, om det er
hverdag eller helligdag. Naturligvis er vi som borgere i området klar over, at der vil være meget
støj i nærheden af større veje. Men vejene bliver udvidet, nye veje og områder anlægges, og støj
er en faktor, som kræver foranstaltninger. Dette er et særligt opmærksomhedspunkt.
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D. Byudvikling og byfortætning
Som allerede nævnt, er der udlagt flere arealer til boligformål. Antallet afhænger af boligtype og
højde, men det forventes, at der i løbet af de næste fem år vil komme 3-500 nye boliger. De største arealer er udlagt mellem Hasselager og Genvejen. Vi ønsker et stop for at bebygge nuværende grønne områder, at kaste en fem-seks høje
rækkehuse ind mellem eksisterende bebyggelse
og at bygge alt for ens. Vi ønsker et varieret udtryk og arkitektonisk kvalitet. Det er et princip
for os, at høj bebyggelse ikke hører hjemme i
Kolt-Hasselager. Her bør max være to etager.
Kolt-Hasselager egner sig ikke til massiv byfortætning - det matcher ikke områdets udtryk. Det
er væsentligt for os at holde fast i områdets udtryk som "haveby". Det er ikke en haveby, hvis
det eneste nye, der bygges, er rækkehuse eller
tre-etagers byggerier. Vi ønsker et mix af tæt-lav
og parcelhuse og dermed også diversitet i boligmassen og befolkningsdiversitet. Når der bygges, skal det sikres, at der holdes fast i grønne områder og grønne kiler.

S

amtidig har vi et stort fokus på, at der i takt med flere boliger også tages højde for, at der er
en tilsvarende kapacitet i børneinstitutioner og fritidsfaciliteter. Det er derfor væsentligt, at
der også er fokus på at sikre, at der fortsat er mulighed for at udbygge Bavnehøj Skole, sådan at
der er gode klasseværelser til alle klasser. Skolen har været udsat for et massivt pres først af fusion, dernæst af ombygninger og er allerede nu igen udsat for pres på ordentlige pladsforhold. Det
bør i den sammenhæng bemærkes, at indbyggerne i Kolt-Hasselager for nuværende bakker op om
den lokale skole. Dette er ikke nogen naturlov, og efterhånden som der opstår pladsproblemer, vil
en del af befolkningen køre deres børn ud af
området. Dette er en trussel for sammenhængskraften.

Vi betragter det som en trussel for
vores fællesskab, at der mangler
lokale plejehjemspladser, seniorboliger og plads til bofællesskaber for
ældre - både leje og eje. For nuværende kan vores ældre medborgere
ikke blive i området, hvor der er
tradition for at blive i flere generationer, men presses ud på grund af
mangel på boliger.
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E. Erhvervsudvikling—butikstorv og lokalhandel

V

i arbejder for én fælles bykerne ved Kolt Østervej med mulighed for "one-stop" shopping og
et stisystem, hvor der er ubesværet og sikker adgang til alle hjørner af Kolt-Hasselager. Vi er
opmærksomme på, at der for øjeblikket er udlagt to bydelscentre i Kolt-Hasselager, ét omkring
det nuværende "Kolt Butikscenter" og et andet "langs hovedvejen i Hasselager". Skal vores område for alvor blive fælles - nu hvor det er vokset sammen - så er det væsentligt, at vi sikrer et kundeunderlag i et samlet centerområde, som kan tiltrække flere butikker og måske en café en dag.
Vi er derfor ikke enige i, at der for øjeblikket er udlagt områder to steder til bydelscentre. Vi ønsker ét område udlagt som bydelscenter, og det bør være "Kolt Butikscenter". I dette ene centerområde vil vi arbejde for en udvidelse af bl.a. torv og mulighed for specialbutikker, samt at en del
af området ved den gamle Kolt Skole kan inddrages til butiksområdet.
Vi har en bekymring for, at flere dagligvarebutikker i vores område vil medføre, at ingen af butikkerne får en tilstrækkelig omsætning. Dette har i forvejen været en udfordring i det eksisterende
Kolt Butikscenter. Vi er opmærksomme på, at der er planer om en dagligvarebutik i det udlagte
område ved Elmevej/Hovedvejen og kan ikke anbefale denne udvikling. Kommer den alligevel,
kræver det en omlægning af adgangsforholdene.
VI er også opmærksomme på en mulig planlægning af yderligere en dagligvarebutik på grund ved
Kolt Skovvej/Hovedvejen. Denne ønsker lokalområdet får en anden anvendelse.
Der er ret store erhvervsområder udlagt flere steder i lokalområdet bl.a. mellem Hovedvejen og
banen omkring landsbyen Kattrup, langs Hovedvejen og ud til den ny Beder-Beringvej. Ligeledes
er der erhvervsarealer i området mellem Hasselager og Tranbjerg. De udlagte arealer er velegnede til mindre og mellemstore virksomheder, ligesom der er potentiale for lokaler til netbutikker.
Vejnettet i industriområderne er nedslidt, og der er behov for en målrettet indsats for at tiltrække
mere erhverv. Samtidig bærer mange af industribygningerne præg af stor nedslidning. Det er vores drøm, at der i samarbejde med erhvervslivet og ejerne af bygningerne gøres en indsats for at
"rydde op" og øge områdets tiltrækningskraft på erhverv.

Tilblivelse af lokal udviklingsplan:
Tak til de mange, mange borgere, som engageret er mødt op og har deltaget i debatter om de
enkelte emner.
En særlig stor tak til Fællesrådets arbejdsgruppe: Torben Mejsner og Finn Tønnesen (Hasselager
Borgerforening), og Jan Kruse (Lions Club), Hanna Thinesen (Ormslev Kolt Lokalhistorisk Samling),
Søren Quist (Kolt-Hasselager Idrætsforening), Finn Iversen (Hørkram), Frank Knudsen og Daniel
Schoenebech (SuperBrugsen), Kirsten Hedegaard (Kolt Nyt og Lokalcenter), Hans Tranberg
(Hasselagerhallens Cafeteria), Annette Roed (Bavnehøj Skole) og Mogens Lyngby (seniorboliger)
og Kolt Kirke.

Fællesrådets bestyrelse, marts 2019.
Lars Nielsen (næstformand), Kirsten Vork Nielsen (kasserer), Ulla Korsgaard (sekretær), Thomas Bent Andersen (best.medlem), Hans Karl Christensen (best.medlem) og Karen Balling
Radmer (formand)
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Lokal udviklingsplan omsat i otte principper
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ét samlet bysamfund i Kolt-Hasselager med omkringliggende
mindre byer. Ét centerområde.
Her skal fortsat være grønt. Grønne arealer og kiler skal bevares, ligesom vi ønsker et stort fælles grønt område i midten af
byen. Vi vil fremme bæredygtighed og biodiversitet. Varieret
beplantning og mere skov og gerne bevarelse af småsøer.
Tidssvarende og moderne idrætsfaciliteter understøtter fællesskab.
De kulturelle omdrejningspunkter udgøres af skole, forsamlingshus, kirker, lokalcenter og idrætsfaciliteter – som tilsammen skaber stor diversitet.
En haveby - max to etager og et mere varieret udbud af boligformer og kvalitetsbyggeri
Fællesskab - et fællesskab på tværs af alder.
Trafiksikkerhed, sammenhæng i stisystem og med klar adskillelse af trafikveje for erhverv og beboelse.
Velfungerende kollektiv trafik som også går til større erhvervsvirksomheder, et trinbræt til toget og BRT busser frem for letbane.

Appendix A og B
Vision og lokal udviklingsplan
for Kolt Hasselager og omegn

Kolt Hasselager Fællesråd

Appendix A - opsamlede ideer fra borgermøder
Sådan gjorde vi: På to borgermøder i efteråret
2018 blev borgerne klædt på til at vide, hvilke
områder indenfor Kolt Hasselager Fællesråd, der
stod foran forandringer via lokalplaner, udstykninger m.v. Derefter blev der afholdt arbejdsgruppemøde med en første drøftelse af hvad der
bekymrer os og hvilke muligheder, vi har. Dette
med afsæt i overordnede emner. Dernæst endnu
et borgermøde hvor hver arbejdsgrupperepræsentant sad for bordenden for et bord med
et enkelt af emnerne. Hvert emne havde mindst
to borde med mindst 10 deltagere. Alle input fra
dette borgermøde er opsamlet i appendix A. På
baggrund af dette appendix mødtes arbejdsgruppen igen for at udarbejde udkast til en lokal ud-

viklingplan. Udkast blev herefter drøftet i Fællesrådets bestyrelse, redigeret og lagt tilbage til et
arbejdsgruppemøde. Herefter en endelig redigering og vedtagelse i Fællesrådets bestyrelse og
siden præsenteret for generalforsamlingen i Fællesrådet den 27. marts 2019.
Emnerne for drøftelser var: Aktiviteter for børn,
unge og voksne. Samlingspladser og mødesteder.
Miljø og klimaforandringer. Grønne arealer. Veje, stier og kollektiv trafik. Byudvikling og byfortætning. Erhvervsudvikling. Butikstorv og lokal
handel.
I det følgende er afskrift af alle input fra borgere
på borgermøderne samt fra arbejdsgruppen.

AKTIVITETER FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE .
SAMLINGSPLADSER/MØDESTEDER

Skolen

Hvad bekymrer os

Hvilke muligheder har vi?

Tilgængelighed er svær, når man ikke har
børn på skolen.
Åbenhed uden for skoletid og for alle
Utryghed - når man fx skal gennem skolegården om aftenen.
Obs på at der skal være udenomsarealer til
eleverne i frikvartererne.
For få institutioner. Trafiksikkerhed ved skolen. Manglende tilgængelighed.
Antallet af kommende elever bliver en stor
trussel for skolens nuværende størrelse.
Uigennemsigtighed ved booking af lokaler.
Hvem faciliterer det?

Et muligt omdrejningspunkt
Borgerhus for området
Infoskærm som alle kan se
Ønsker 2 skoler.
Opstart Kolt Skole igen - for de små klasser /
årgange.
Areal til daginstitutioner bør bebygges på
Kolt Skovhøj.
Skolens faciliteter kan anvendes og bookes
til lokalsamfundet.

Idrætshallen Utidssvarende bygning. Gammel hal.
Manglende arealer til idrætsfaciliteter i forbindelse med hallerne.
Bedre idrætsfaciliteter i nabobyerne som
Hørning, Tranbjerg og Viby.
Bom ved hallen så fartbøller fra Grus-ppladsen ikke får kørt børn ned, der kommer
rundt om hjørnet på cykelstien.
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Koltgården - Byen bliver delt.
forsamlingshuse - sognegården o.a.

Multihal.
Renovering af hal så den bliver et samlingssted. Cafeteria, venteområde.
Foredrag i hallen.
Mulighed for både idrætsfaciliteter samt fx
mødelokaler/håndarbejde/musik, så hele
familien kan være af sted og aktive samtidig.
Fælles borger/kulturhus. Ved siden af
"universet" eller "rideskolegrunden".
Det er vigtigt at bevare Kolt Forsamlingshus
som er en kulturinstitution for området.

Hvad bekymrer os

Hvilke muligheder har vi?

Fritidsaktiviteter - frie steder

At der bliver bygget boliger alle steder og ikke er plads til fælles område.
Manglende samlingssteder for de
unge gør, at de hænger på gader/
stier. Det kan skabe utryghed med
store grupper unge, selvom de er
søde :-)
Manglende samarbejde mellem
"huset" og "KUK".

Det grønne område hvor rideskolen lå - det skal være fællesskabets område. Det ligger i centrum af
byen. Fælles sted at mødes til en kop kaffe/o.lign.
Mulighed for skovrejsning langs Bering-Bedervejen.
Grønne områder
Byg bedre boliger.
"Ungdomshus" for unge, der er gået ud af folkeskolen. Samlingssted - skaterbane etc. SKateboardbane,
parkour og mere musik.
Kolt skole kan anvendes til samlingssted/beboerhus.
(overordnet vision).

Hvad drømmer
vi om?

Manglende samarbejde i området.
For mange små grupper
Helhedsplan for området omkring
hallen og fodboldbanerne.
Samling et sted. Ikke lave mange
cirkler - hvis de er der, skal det meldes tydeligere ud. hvad mulighederne er.

Multihal
Fællesskab - at vi ikke har så mange forskellige
cirkler, men oplever, at vi er én cirkel.
Fælles hjemmeside / facebook for områdets foreninger.
Flere legepladser og grønne områder.
Samlet info om alle muligheder et sted.
Muligheder / tilbud meldes ind til og spredes af Fællesrådet. Andre muligheder/tilbud end idræt.

MILJØ– OG KLIMAFORANDRINGER. GRØNNE AREALER

Biodiversitet

Regnvandsbassiner. En robust
by når det styrter ned

Hvad bekymrer os

Hvilke muligheder har vi?

At placere boliger, der hvor rideskolen lå. Mange boliger medfører
manglende muligheder for biodiversitet. Flere mennesker slider mere
på naturen.

En stærk værdi, som er væsentlig for yngre mennesker og os alle. Noget vi gerne vil mere af. Rideskoleområdet og mose - det er oplagt. Insekthoteller.
Passe på vores drikkevandsinteresser. Flere skove/
naturområder vil "sprede slidet" på arealerne.
Slå græsarealer med le for at fremme biodiversitet.
Fælles arealer beplantet med varierede arter, træer,
buske. Engarealer, mose etc. Fredskov.
Mere skov - udvide eksisterende småskove ved Kolt
Østervej.
Mere lokal håndtering af regnvand. Bruge regnvand
til at forskønne natur og øge byforskønnelsen.
Mose/engområder omkring regnvandssøerne vil
give mere biodiversitet.
I stedet for fliseterrasser bør der etableres træterrasser med regnsvandsfaskiner under. Vil kunne lede
en hel del regnvand væk.
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MILJØ– OG KLIMAFORANDRINGER. GRØNNE AREALER—fortsat

Side 4

Hvad bekymrer os

Hvilke muligheder har vi?

Hvordan passer vi på vores
miljø og vores
natur?

Boligbehovet - byfortætning. Inddragelse
af grønne vente-arealer udbydes til byggeri. De få tilbageværende grønne områder inddrages til boliger eller institutioner. Kommunal kassetænkning.
Uden en vision ender det med rentable
områder som er tætbebyggede. Samme
udtryk af rækkehuse (fx Vibehuse)
For meget fokus på at bygge meget i
stedet for at byforskønne + sikre balance
af beboersammensætning. Der er risiko
for, at der ikke er balance.

Oasen mellem kirken og ældrecenter. Kunnerupvej-Pilegårdsvej, KoltØstervej - et eksempel til
kopiering.

Skal vi have
flere rekreative
områder og
samlingssteder?

Kolt HAVEBY - visionerne - er de opgivet?
Brabrand Boligforening - køber af skovområder? (har option på to arealer). For
mange "kassehuse", rækkehuse, belaster
kloaksystemet og udfordrer natur og
diversitet. Parceller = større matrikler.

Ønske om at bevare småskovene og udvikle som
grønne områder.
Flere stier gennem landskabet. Udvide områdets
småskove.
Flere forbundne cykelstier under Kolt Østervej og
reducere trafik på Kolt Østervej.
Flere grønne områder rundt om byen - i sammenhæng med stisystemer.
Rekreativt område ved den gamle gård Kildeagervej evt. motionsredskaber.
Færre men ordentlige samlingssteder - ikke mange små og dårlige.

Bysamfund

Manglende kommunikation om hvad der
foregår - uden den får vi ikke noget igennem i fællesskab.
Parken omkring bytorvet og Gl. Kolt skole må ikke bebygges. Er vigtig som rekreativt område.
Hasselager syd for Hovedvejen kunne
godt forskønnes lidt. Blandt andet ved at
fjerne ukrudt m.m

Et selvstændigt bysamfund - det vil vi være. Vi
skal værne om vores særkende - stisystemer, hvor
man kan gå ture, opleve diversitet, løbe, cykle
sammen eller hver for sig.
Én bykerne - et udvidet Koltcenter. Mulighed for
"one-stop" shopping = godt for miljøet.
Stisystem hvor der er ubesværet adgang til alle
hjørner af Kolt og Hasselager.
Sti mellem Fuglekærmose og Kunnerupvej.
Ved nybyggeri krav om/ønske om regnvandsopsamling til brug i boligen som kummeskyl og tøjvask

Kolt Hasselager HAVEBY.
Holde mosen ved lige. Bedre naturmæssig udnyttelse af åbne/grønne områder. Skov i stedet for
græsmark. Sprednings-korridorer af småbiotoper.

Hvad drømmer vi om?

Et fælles multihus - med regnvand i toilettet og vind/sol energi. Placeret hvor rideskolen var.
Hvor man frit kan gå ind og mødes. Supergod ide med multihus ved Rideskolen
Ko- eller får-græsserlaug.
Unge have mulighed for at komme på banen. Ansvarlighed i fællesskab. Rideskolen udlægges til bypark med miljøtiltag i stedet for bebyggelse. Et sted at gå hen. Et "naturcenter" for
børn. Kaniner, høns etc. Kan Riis' gård bruges til det formål? Tænke i støjskærme i form af
høj bebyggelse mod Genvejen = mindre støj for bagved liggende beboelse.
Etablering af insekthoteller ved parkerne. Vil kunne hjælpe på genopretning af insektbestanden som i forvejen lige nu er skræmmende lav.
Flere nyttetræer, hyldetræer, nøddetræer.
Flere steder til unge mennesker i 14-20-årsalderen.
Sti langs med Fuglekærvej
Bænke/træer og/eller lave buske i forbindelse med regnvandsbassinerne omkrikng de nye
regnvandsbassiner.
Bistader i parken ved Bavnebakken.

VEJE, STIER og KOLLEKTIV TRAFIK
Hvad bekymrer os

Hvilke muligheder har vi?

Kollektiv trafik

Forringelse af antal afgange med bus 1A og
de blå busser mod Århus.
Ingen busser til beboerne længst ude i området, bl.a. Edslev. Vanskeligt for medarbejdere hos virksomheden HØRKRAM at komme med bus til arbejde. Langt og farligt at gå
fra f.eks. endestationen for bus 1A. Begrænser for rekruttering af medarbejdere.
Lang til bussen for nye boliger, Vibehuse,
Fuglekærvej.
Problemer med hundelorte i hele det nye
område nord for rundkørslen ved Kolt Østerparken, ønsker skraldespande så poser med
lort ikke bare bliver smidt på eller ved stierne.
Flere busser til at transportere nye borgere
ind til byen.
Problemer med løse hunde. Ønsker skilte
med "hund i snor" på stisystemet omkring
Kildeagervej m.v. og stien bag Kildeagertoften.

Forlængelse af bus 1A , f.eks. enkelte afgange
morgen og aften.
Shuttlebusser med pladser til biler fx ved afkørsler.
Flytte 1A til Hørkram.
Åbne Hasselager station - p-pladser.
BRT busser i stedet for letbane til Hasselager.
Ønske om at letbane skal køre på 1As rute.
Elbusser i stedet for letbane - m busbaner hele
vejen ind til byen.
Udvidelse af letbanenettet så det også kommer til Kolt - Hasselager, - måske kan banen
helt eller delvis følge den nuværende rute for
bus 1A.

Tilslutning af
BeringBedervejen til
motorvejen
mod Århus og
A45

At tilslutningsanlæggene bliver underdimensioneret og trafikken ”sander til”. Med Bering-Beder vej færdig vil der meget pres på
tilslutningsanlæggene specielt morgen og
aften. I Hørning bygges mange boliger og
mange vil fremover bruge tilslutningsanlægget ved Torshøjvej. Huller i vejen.
Det skal være to spor i hver retning fra start.

At tilslutningsanlægget laves tilstrækkeligt
stort både til nuværende og fremtidig trafik.
En sti langs Aarhus Sydmotorvejen fra Buggegårdsvej til Hørkram.
Torshøjvej udbygges til 4-sporet helt ud til
motorvejen.
Ønske om trafiklys eller rundkørsel.
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VEJE, STIER og KOLLEKTIV TRAFIK—fortsat
Hvad bekymrer os?

Hvilke muligheder har vi?

Stianlæg

Skal flere bruge cyklen skal det ske sikkert. Det er i dag alt for farligt at cykle
”ud af området” specielt i myldretiden.
Gangtunneller Koldt Østervej ved Rundkørslen og under Bavnegårdsvej.
Udvide cykelstierne samt at de skal holdes - sne/is-ryddes.

Fortov på Bavnegårdsvej og Pilegårdsvej. Gadelys.
Der ønskes cykelstier langs den kommende Bering
– Bedervej samt Torshøjvej. En cykelsti der er følger vejen og giver mulighed for sikkert at krydse de
to motorveje samt indkørslen til HØRKRAM. Den
cykelsti vil både kunne bruges for ansatte på virksomhederne samt til det rekreative område i Pinds
Mølle. Tunnel ved Bavnegårdsvej - sikker skolevej/
hjem. Fint med cykelsti men gerne lidt væk fra vejen til bilerne fx som Stavtrup/Ormslev. Cykelsti
der følger Kolt Østervej + Kolt SKovvej så man ikke
skal krydse vejen.
Cykelsti langs Buggegårdsvej fra Kolt til Ormslev.
Separeret cykelsti/gangsti langs Kolt Østervej. Lys i
parken rundt om Koltgården.

Hvad drømmer vi om?

Lysregulering eller tunnel ved Kolt Kirkevej/Hovedvejen.
Rundkørsel ved ind/udkørsel ved bytorvet. Lastbilerne skal IKKE køre gennem
Svanlevvej. Byzoneskilt ved Fuglekærvej
fjernes - max hastighed på Fuglekærvej
40 km/t, Vejen bliver i dag meget brugt
af gående og der er dårlige oversigtsforhold.
Dårlige oversigtsforhold ved indkørsel
til parkeringspladsen ved bytorvet. Ønsker fjernelse af hæk, så det bliver nemmere at se modkørende.
Kolt Østerparken må IKKE føres igennem til Genvejen. Genvejen er i forvejen overbelastet, så det vil give vanvittigt farlige situationer ved til- og frakørsel til fremtidigt boligområde og nuværende boligområde.

Lukke Svanlevvej for tung trafik.
Cykelstier fra HOvedvejen ind til Kolt. Pilegårdsvej,
bavnegårdsavej
Udjævning af Svanlevvej og udretning.
Hæk ved Pilegårdsvej og vandværk fjernes. Gøre
Hovedvejen sikker for skolebørn + gående der vil
fra Gl. Hasselager til resten af byen. Tunnel under
vejen eller chikaner på Hovedvejen.
En cykelsti langs vejen fra Kolt til Ormslev.
Chikaner på Hvoedvejen - sikkert for skolebørn at
krydse vejen.
En lokal person stiller op til byrådet.
Fortorv langs Bavnegårdsvej - farligt at gå på vejen.
Ved bebyggelse ved Gl. Kolt Skole ønskes adgang
via Kolt Østervej ved Brugsen.

BYUDVIKLING—BYFORTÆTNING

Afgrænsning
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Hvad bekymrer os?

Hvilke muligheder har
vi?

At de nuværende grønne områder inddrages til byggeri. At
der nye boligområder ikke indlægges tilstrækkelig grønne
områder.
Det er vigtigt, at der udlægges stier som sikre adgang til
omkringliggende grønne områder, f.eks. Pinds Mølle
At støjgenerne fra motorveje og Genvejen imødegås med
støjværn.
Stop bebyggelse af de grønne områder.

I lokalområdet er der udlagt
flere arealer til boligformål.
Antallet afhænger af boligtype
og højde. Men 300 – 500 boliger. De største arealer der er
udlagt ligger imellem Hasselager og Genvejen

BYUDVIKLING—BYFORTÆTNING—fortsat
Hvad bekymrer os?

Hvilke muligheder har vi?

Højde og tæthed

At områdets præg som ”haveby” ikke
ændres. Det sker, hvis der bygges højt
dvs. højere end 2 etager .
At der ikke udlægges tilstrækkeligt grønne
arealer og stier i området.
Max 2 etagers boliger.
Øget trafik pga nye boliger.
Høj bebyggelse hører ikke hjemme i KoltHasselager. Max 2 etager.
Område 5 (igangværende sager) max 1,5
etage i byggeri.
En haveby er ikke en haveby kun med
rækkehuse, uanset højde.

Der ønskes et varieret og arkitektonisk spænde boligbyggeri.
Grønne arealer skal sikres, bl.a. den grønne kile fra
Hasselager til Kolt, samt arealerne ved den tidligere
rideskole og skovarealerne nord for Kolt Østervej.
Skovarealer op mod de trafikerede veje - motorvejen
og genvejen.
Grønne områder med shelters og bålplads f.eks. ved
området, hvor rideskolen lå.
Mix lav tæt og parcelhus.
Bolig (befolknings)diversitet.

Byudvikling

At der ikke sikres tilstrækkeligt med børneinstitutioner og fritidsfaciliteter.
Ikke 3 forskellige centerområder.
Obs på at grundvandsdepoter trues af at
der bygges meget tæt på fx ved Genvejen.
Der er risiko for giftnedsivning. Ikke
plads i skole og institutionerne. Mangler
overordnet helhedsplan for byen. Rækkehuse skævvrider den demografiske diversitet. Vigtigt også at tiltrække familier, der
køber villaparcel.
At der ikke planlægges skoleudvidelse og
institutioner før der bygges nyt.

Mulighed for yderligere udbygning af Bavnehøj Skole.
Arealerne ved Vangsbovej og Skovhøjvej kan bruges
til børneinstitutioner.
At hallen på Kolt Skole fortsat kan bevares og anvendes af gymnastik- og sportsforening.
Stisystemerne omkring Bering Kirke over Thorshøjly
under motorvejen (langs åen) til Pindsmølle området.
Gerne blandet småt erhverv i byen uden larm.
At Kolt SKole bevares og ombygges til beboer/
multihus for alle generationer.
Brug for kulturhus/multihal i område 5
(igangværende sager)

Ældreboliger plejehjem

Der mangler boliger til ældre i området.
Det gælder både plejehjemspladser og
varierende typer ældreboliger, - seniorboliger, olle-kolle både til leje og ejerboliger.
Mangel på plejehjemsplads lokalt. Manglende institutionspladser.
Plads til skoleudvidelse.

Over for ældrecentret i Kolt ligger et areal vil være
velegnet til både ældreboliger af forskellig typer.
Nye ældreboliger på boldbanerne ved Kolt SKole (nr
2) + seniorboliger.
Ældreboliger tæt på Koltgården og plejeboliger er et
stort ønske i rødt område. Seniorboliger og olle-kolle
er nr. 1.
Seniorboliger/ollekolle så man kan blive boende i
området. Tæt på ældrecenter hvis der er behov for
ekstra pleje. Længere åbningstid i lokalcentrets cafe,
så fx unge familer kan komme og købe middagsma-

Hvad drømmer
vi om

Flere boliger vil betyde øget trafik, hvilket
hverken det nuværende vejnettet eller
den kollektive trafik kan klare. Risiko for
meget støj i boligområder som Kolt Østerparken og Skovvænget, hvis Letbanen
etableres langs Kolt Østervej.
Fortsætte kollektiv buskørsel med den
hyppighed vi har nu. Så vil folk fortsat
vælge bus frem for bil. Igen offentlig trafik
igennem. Manglende infrastruktur - skolevej, cykelstier og fortove.

Bedre tilkørselsforhold for bilisterne til motorvejsnettet. En letbaneforbindelse f.eks. langs Kolt Østervej
med direkte forbindelse mod Århus.
Et spændende centerområde med flere indkøbsmuligheder og måske fælleshus og cafè.
Andet: En svømmehal, motionsstier, ridesti og mere
skovrejsning.
Ønsker tilstrækkelige pladser til at de lokale ældre
kan komme på Koltgården, hvis de ønsker det. Mere
liv i byen. Muligheder for nye forretninger/
foreninger.
Lav bebyggelse og flere parcelhuse.
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ERHVERVSUDVIKLING. BUTIKSTORV. LOKAL HANDEL
Kommuneplanen beskriver to bydelscentre i lokalområdet Kolt - Hasselager. Et omkring det nuværende ”Kolt Butikscenter” samt et andet ”langs hovedvejen i Hasselager”.
Ret store erhvervsområder udlagt flere steder i lokalområdet bl.a. imellem hovedvejen og banen omkring landsbyen Kattrup, langs Hovedvejen og ud til den ny Beder – Beringvej. Ligeledes er der erhvervsarealer i området imellem Hasselager og Tranbjerg. De udlagte arealerne er velegnet til mindre
og mellemstore virksomheder. Arealerne dækker behovet for erhvervsjord en del år ud i fremtiden.

Butikstorv bydelscentre

Hvad bekymrer os?

Hvilke muligheder har vi?

To bydelscentre vil gøre det vanskeligt
at udvikle de pågældende centre. Specielt for Kolt Butikscenter er der et
ønske om udvikling / udvidelse med
bl.a. torv og specialbutikker.
Manglende plan = manglende udvikling.
Øget nethandel kan betyde tomme
lokaler.
Spredning/opdeling med to centerområder.
Ordentlige skoleforhold så nytilflyttere
ikke som det første tænker på at sende
deres børn på privatskole udenfor vores område.

En udvidelse af centret i Kolt kræver efter alt af
bedømme, at arealerne over mod Kolt Skole inddrages.
Med dagligvarebutikker i bydelscentret ved hovedvejen i Hasselager bliver det lettere at handle for
beboerne i Hasselager og bebyggelserne omkring
Skovhøj.
Handel skal samles ved nuværende Koltcenter. Inddrag Kolt skole.
Super støtte fra SuperBrugsen til det lokale "liv".
Hvordan tiltrækker vi de unge familier og hvad skal
gøre det attraktivt butikstorv, idrætsfaciliteter, cafe, plads til fællesskab.
Ønske om et større butikscenter i Kolt + flere specialforretninger.
Sundhedscenter i Kolt
Grønne arealer, skov, aktivitetsruter - bevarelse af
naturen.

Beliggenhed - Dagligvarebutik ved Elmevej / Hovedtilgængelighed vejen kræver væsentlig omlægning af

Grønt område ved rideskolen med mulighed for
fælles aktiviteter.

adgangsforhold.
Et udvidet center i Kolt kræver ligeledes bedre adgangsveje.
Trafikale problemer på Hovedvejen i
myldretiden.
Forsyningsveje ved handel på Hovedvejen er problematisk.
Vi ønsker ikke 2 bydelscentre

Mere eller
mindre lokal
handel
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Vi mangler EN samlet udviklingsplan
for handel. Lav 15-20års plan.
Hvis Brugsen + Rema får 1500 kvm
betyder det så butiksdød for NEtto +
den nye på Bulls grund?

Skal dagligvarehandlen udvides er det ønskeligt
med større butiksareal, - en udvidelse fra de nuværende 1000 kvm til 1500 kvm.
Mere specialhandel
Anvende Kolt-skole-arealet til butikker/borgerhus.
Nedsætte et butiksudvalg, der har visioner for et
samlet Kolt-Hasselager.
God ide med udvidelse.
Samle butikker og borgerhus ét sted, så det bliver
et kraftcenter i Koltcenteret.

ERHVERVSUDVIKLING. BUTIKSTORV. LOKAL HANDEL—fortsat
Hvad bekymrer os?

Hvilke muligheder har vi?

Industri

Vejnettet er utilstrækkeligt.
pladser.
Bliver der for meget industri og boliger Større kontordomiciler.
i forhold til hvad vi kan bære, der bliTæt samarbejde med skoler
ver færre grønne arealer.

Hvad drømmer vi om?

Der skal være udeareal til skolebørn i
frikvartererne.

Koltcenteret skal være midtpunkt. Byens hjerte.
Aktivitetshus/kulturhus ved/i Koltcenteret.

UDEN FOR TEMAER
Vi ønsker en beskrivelse af Kolt-Hasselager Fællesråd.
En form for "Velkommen til Kolt-Hasselager", aktiviteter, foreninger o.lign i byen. (information om byen)
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Appendix B: Undersøgelse af unges ønsker til område i KoltHasselager
Undersøgelsen er lavet via Facebook siden Kolt-Hasselager og med ”reklame” i Kolt-Hasselager gruppen på Facebook, hvor mange unge også afsøger information.
Den 23. august 2018 blev følgende opslag lagt ud:
Er du 13-15 år eller mellem 16-19 år? Så svar meget gerne på disse spørgsmål:
Drømmer du og dine venner om at have et sted at mødes her i Kolt-Hasselager?
Hvad mangler I for at have det fedeste sted?
Og hvor kunne I godt tænke jer, at stedet ligger?
Skal det være indenfor eller helst udenfor?
Svar gerne her i tråden. Del med vennerne så flere svarer. Husk at fortælle om du er mellem 13-15 eller
mellem 16-19 år. Vi spørger her i Fællesrådet, fordi vi har en oplevelse af, at unge mangler et sted at
hygge sig sammen her i området. Nogle mødes på en daginstitutions-legeplads, andre mødes måske
andre steder. Men hvad nu hvis I fik mulighed for selv at pege på, hvor det kunne være. Giv lyd og
DEL gerne med dine venner.
Statistik pr. 04.09.2018. Nået ud til 3538 personer. 32 kommentarer. 16 delinger.
Fællesrådet vurderer derfor, at mange i aldersgrupperne har set opslaget. Man må derfor antage, at dem der ikke
har kommenteret har været enige i kommentarerne, vi har fået.

Input pr 04.09.2018.
Voksen-afsender: Et sted som Huset, hvor de unge må komme som 16-19-årige i hverdagene og om
aftenen og i weekenden. Uden indmeldelse. Og hvor der er aktiviteter, mad, tv, spil og hvor de også
kan sidde udenfor i både regn og sol. KUnst bruger de også ofte - så en kombi af alt det.
Voksen-afsender: Godt initiativ.
Voksen-afsender: Måske fællesrådet kunne arbejde for, at klubben kan blive bag ved centret og ikke
flyttes på Bavnehøj Skole?
Voksen-afsender: Hvis der havde været penge til det, kunne det være fedt at indrette Fakta-bygningen
til et værested for unge. Drømmetænkning.
Christoffer: Jeg er 14 år og tror det er bedst med et udendørs sted. (2 bakker op)
Martin: Jeg er 17 år og jeg er sikker på, at det ville være en rigtig god ide med et sted, vi kunne mødes
her i Kolt-Hasselager. Det vi mangler for at have et sted at samles er jo netop et sted, hvor vi kan samles og så nogle borde og bænke. Jeg synes et godt sted kunne være ved parken, der hvor den gamle
rideskole lå. Jeg synes det bedste ville være et sted, som var indendørs, eller et sted, som er udendørs
men med et tag. (3 bakker op)
Nikoline: Mega fedt initiativ og god ide, som mange af os unge ville blive glade for. Og som nævnt
ovenfor. Et par bænke udenfor med et tag over gør underværker. (2 bakker op)
Kirstine: Jeg er 17 år og jeg synes det kunne være fedt med at sted at mødes her i Kolt-Hasselager. Det
vi mangler er et udendørs sted med et tag, nogle bænke, borde og muligvis en bålplads. Det sted kunne være oplagt at ligge som forlængelse af parken, der hvor den gamle rideskole lå. Så ligger de jo også i midten af Kolt-Hasselager. (4 bakker op)
Emma: Jeg er 16 år. Jeg synes det er en mega fed ide at lave et sted til os unge. Bare et par bænke og
borde med tag over kunne være helt fantastisk. Som andre har skrevet kunne en mulig placering fint
være der, hvor den gamle rideskole lå i forlængelse af parken (4 bakker op)
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Louise: Jeg synes den skal ligge ved den gamle rideskole (5 bakker op)

Input pr. 04.09.18—fortsat
Khadija: Den gamle rideskole ville være et super fedt sted at ligge den som forlængelse af parken (3
bakker op)
Signe: Jeg er 17 år gammel og jeg synes det kunne være super fedt, hvis vi fik et udendørs sted med et
tag, nogle borde, bænke og evt. en bålplads, der hvor den gamle rideskole lå. (2 bakker op)
Cecilie: Det ville være mega fedt at ligge den som forlængelse af parken (4 bakker op)
Frederikke: Jeg er vild med ideen om, at der skal være et sted for os unge, hvor vi kan hænge ud (3
bakker op)
Jeppe: Jeg er 17 år og jeg synes det kunne være en god ide at have et sted, hvor vi unge kunne mødes.
Som andre har nævnt, synes jeg det kunne være fedt at have et sted med borde og bænke og læ. Jeg
vil gerne have det der, hvor det gamle ridehus lå. (4 bakker op)
Melissa: jeg er 17 år og synes at et sted, hvor vi kunne mødes, kunne være fantastisk, især hvis det
kunne ligge der, hvor det gamle ridehus lå. (4 bakker op)
Jakob: Jeg er 17 år, og synes at et sted, hvor vi kunne mødes kunne være fantastisk, især hvis det kunne ligge der, hvor det gamle ridehus lå. (3 bakker op)
Jens: Jeg er 17 år og kommer meget i Hasselager. Mig og mine kammerater mangler også et sted, vi
kan sidde i læ, i fred og ro, hvor vi kan passe os selv. Det havde været fedt med et par borde-bænke
sæt og i hvert fald noget læ. Har ingen ide om, hvor det kunne ligge henne. (3 bakker op)
Anne: Jeg er 17 år. Jeg synes det kunne være så fedt med et sted,vi kunne mødes. Helst et udendørs
sted med tag og ellers steder at sidde. Det ville være en god placering, hvis det lå der, hvor den gamle
rideskole lå i forlængelse af parken, så er det tilgængeligt for alle (2 bakker op)
Stine: Jeg synes den skal ligge der hvor den gamle rideskole lå. Det kunne være SÅ fedt. (3 bakker op)
Kennara: Jeg synes det kunne være fedt med et mødested for unge, som lå ved den gamle rideskole.
(3 bakker op)
Helene: jeg er 17 år gammel og synes det kunne være fedt med et udendørs sted med nogle borde,
bænke og læ. Jeg synes det er en super god ide at ligge det der, hvor ridehuset var. (2 bakker op)
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