
10 dages forespørgsel til besvarelse hos Teknik og Miljø: 
 
Fortsatte problemer med Babylonhuset 
I mere end et årti har naboer til Babylon Huset i Hasselager klaget til kommune såvel som 
Østjyllands Politi over støj, affyring af fyrværkeri året rundt, truende adfærd og ulovlige 
parkeringer. Huset er et ‘forsamlingshus’, hvor der især afholdes arabiske og tyrkiske 
bryllupper. På trods af påbud fra Aarhus Kommune og opsætning af støjværn, så fortsætter 
problemerne til stor gene for naboerne. 
 
Den nu afgående rådmand Steen Stavnsbo skriver d. 7. juli 2022 et brev til Politidirektør 
Kirsten Dyrman som opfølgning på et fælles møde mellem rådmanden og naboerne.  
 
I brevet skriver rådmanden blandt andet: Jeg har derudover bedt min forvaltning intensivere 
tilsynet med Babylonhuset. Hvis det ved tilsynene konstateres, at Babylonhuset spiller musik 
med åbentstående døre, vil Teknik og Miljø uden yderligere varsel foretage politianmeldelse 
af Babylonhuset.  
 
I påbuddet til Babylonhuset fremgår det ligeledes at, der skal installeres et musikanlæg som 
limiteres, til sikring af overholdelse af ovenstående. Anlægget skal slukke lyden, hvis der 
åbnes et vindue eller dør. Teknik og Miljø har efterfølgende modtaget dokumentation for, at 
dette musikanlæg skulle være opsat. 
 
Alligevel har flere naboer kunne konstatere, at forsamlingshusets hoveddør står åben, mens 
der afspilles højt musik. Naboerne har fremsendt videodokumentation for dette. 
 
Spørgsmål 1: Har Teknik og Miljø i forbindelse med sommerens tilsyns besøg konstateret, at 
der spilles musik på trods af, at dørene har været åben? Hvis ja, har dette så ført til 
politianmeldelse som nævnt i brevet til politidirektøren? 
Spørgsmål 2: Kan naboernes videodokumentation ikke bruges som dokumentation til en 
politianmeldelse? 
 
I brevet til politidirektøren opfordrer rådmanden desuden Østjyllands Politi til at deltage i et 
fælles møde med Aarhus Kommune, naboerne og Brabrand Boligforening. I brev til naboerne 
d. 26. august 2022 skriver rådmanden dog, at det aftalt, at politiet vil tage initiativ til en 
dialog med naboerne om deres oplevelser. 
 
Spørgsmål 3: Skal det forstås sådan, at Østjyllands Politi ikke ønsker at deltage i det 
foreslåede fælles møde mellem Aarhus Kommune, naboerne og Brabrand Boligforening? 
 
Spørgsmål 4: Hvilken dialog har Teknik og Miljø med ejeren af Babylonhuset om den 
vedvarende chikane af områdets beboere? 
 
Spørgsmål 5: Hvor mange og hvornår er der blevet afholdt tilsyn i 2022? 
 
Spørgsmål 6: Bliver der målt på lavfrekvent støj, som er dét, der er mest generende for 
omgivelserne? 
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