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Høringssvar til udviklingplan for Bispehaven

Lad mig som nabo til Bispehaven prøve at komme med mine bud på svar til de stillede spørgsmål 
om Bispehavens udvikling, som er stillet i denne høring.

Hvad er de særlige kvaliteter i lokalområdet? 

Først og fremmest, så er der ingen særlige kvaliteter i lokalområdet. Sammenligner man med 
Gellerup/Toveshøj, så er der ikke et større særegnt butiksliv så som Basar Vest eller et center som 
City Vest. Der er heller ikke større arbejdspladser, som dominerer området. Bispehaven er kun 
kendt for at være et boligsocialt område. 

- hvordan kan vi bygge videre på disse i den kommende udvikling?

Der er ganske lidt at byge videre på. Der skal startes næsten fra nul. I butiksområdet mellem 
Bispehaven og Viborgvej dog et par lavprisbutikker og to velbesøgte spisesteder. Så hvis man vil 
gøre noget, så skal man bygge videre på dette område og tiltrække flere butikker i dette område.
Det er derfor en kæmpe fejl, at man har vedtaget lokalplan 1082, da den fastholder de spredte 
butikstilbud, der netop ikke har fungeret særlig godt. Den genintroducerer parkeringskælder netop, 
som kvarteret er ved at åbne op og skabe tryghed ved at afskaffe parkeringskældre. Den fjerner en 
gangbro, der sikrer sikker skolevej over Rymarken, lader midterpillen stå, så overblikket mindskes 
når vejen skal passeres og lægger op til et fælleshus for Bispehaven alene og ikke forsamlingshus, 
der kan binde et større område sammen med Bispehaven.
Så man bør:
1) samle butikkerne i området ud mod Viborgvej.
2) Lægge op til er forsamlingshus for hele området frem for en fælleshus kun for bispehavebeboere.
3) Lave sikre skoleveje. Det sikrer at børnene kan besøge hinanden i fritiden uden at forældre skal 
være bekymrede for passage af trafikerede veje.
4) Ikke lave lokalplaner der involverer parkeringskældre, der notorisk bliver utrygge og tiltrækker 
hashhandel.

Hvordan kan Bispehaven integreres bedre med de omkringliggende kvarterer?

Kigger man tilbage i historien, så hedder Hasle Centervej, jo sådan fordi man ønskede et 
butikscenter i området. Dette lykkedes ikke. I stedet kom senere et plejehjem/seniorboliger. Tidligt 
fik man bygget for meget i Bispehaven og lejlighederne stod tomme og kunne ikke lejes ud. For at 
redde økonomien blev der solgt jord fra. Senere er man igen presset på økonomien og denne gang 
forsøger man at bygge sig ud af problemerne ved at lave ungdomsboliger, der kan give mange 
enheder og dermed mange penge i kassen på få kvadratmeter. Naivt tror man at det også vil ændre 
kvarteret, at der kommer en masse unge der engagerer sig i området. I praksis ender man med et 
ungdomsmiljø, der lukker sig om sig selv og studielivet og hegner huset ind i pigtråd for at kunne 
være i fred for det øvrige Bispehaven. 
Hver gang, Bispehaven har problemer, så har de selv skullet finansiere en løsning ved at sælge jord 
fra eller lave fortætning. Fortætningen i dag er faktisk langt højere i Bispehaven end i 
Toveshøj/Gellerup.
Det er derfor tydeligt, at den armsomvredne aftale mellem Aarhus kommune og Østjysk Bolig, der 
ejer Bispehaven endnu engang kræver at Bispehaven betaler med salg af jord samt fortætning.
Når der tales så meget om den grønne kile fra Klokkerparken og helt til True Skov, så er det fordi 
man bliver nødt til at tale sig til alt det grønne areal, som man ikke længere selv har.
Så når der bliver planlagt ændringer i Klokkerparken uden, at spørge beboerne på Klokkerbakken 
og Klokerfaldet om det er en god ide, så glemmer man helt, at Klokkerparken er finansieret af 
jordsalg af netop Klokkerbakken og Klokkerfaldet. Det giver selvsagt ikke disse beboere eneret til 



denne offentlige park, men det viser tydeligt, at det er et kæmpe problem, at man ikke har fastsat 
præcist hvilket område man vil lave udviklingsplan for, og at man derfor ikke får hørt dem, som bør
involveres.
Jeg kan kun anbefale, at man straks får defineret præcist hvilket område man vil lave udviklingsplan
for. Det er allerede besluttet, at halvdelen af Bispehaven skoledistriktsmæssigt skal flyttes til 
Gammelgaardsskolens distrikt fra 2021/22. Hermed er hele Åbyhøj involveret.
Det kan ikke nytte, at man ønsker at Bispehaven skal integrere med bydelene omkring uden at 
spørge disse bydele om de gerne vil integrere mere med Bispehaven og i givet fald hvordan.
Området man skal lave udviklingsplan for skal dermed udviddes til hele det område man ønsker, at 
der skal ske integration med. Ligeledes skal der også spørges hen over Viborgvej til kvarteret, hvor 
Hasle Skole ligger og en del Bispehavebørn går i skole i dag og benytter de gode idrætsfaciliteter 
her. Måske vil disse beboere nær Hasle Skole gerne se en kommende Rema1000 flyttet fra deres 
villakvarter hen til butiksområdet mellem Viborgvej og Bispehaven?

Hvordan skaber vi en bæredygtig udvikling af området?

Det er simpelthen for floskelagtigt at benytte ordet bæredygtig sammen med et område man 
lovgivningsmæssigt kalder for en hård ghetto.
Det er derimod vigtigt at kommunens mange magistrater arbejder sammen og i samme retning for 
alle de mange projekter, der er i gang i og omkring Bispehaven. Det kan heller ikke nytte, at man 
ikke vil tale om elefanten i glashuset. Letbanen er projekteret til at løbe igennem området. Det får 
kæmpe indflydelse, men planerne er ikke koordineret selv om tidsrammerne er de samme og 
planerne skal vedtages af de samme politikere.

Hvilke potentialer har bydelen, og hvordan udnytter vi dem bedst i fremtiden?

I forhold til infrastruktur bør man tænke på hvordan man gør Bispehaven mere attraktiv at bosætte 
sig i? Kunne det gøres nemmere at komme til Århus Universitetshospital og hele erhvervsområdet 
der omkring? Det er altså ikke i midtbyen det hele foregår og alle arbejdspladser ligger.
Og vær lige sød at ikke at sælge Bispehaven på ”den grønne kile”. Det er simpelthen for pinligt at 
høre om alt det grønne der snart ikke er mere af i Bispehaven.
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