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Høringssvar om butikker i Sydhavnen og ved Mindet i Aarhus  

 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
JP/Politikens Hus A/S har vurderet det fremsendte materiale og fremkommer hermed med vore ideer og 
forslag: 

Forhold til gældende planer 

På det udsendte bilag er med rødt angivet det område, som høringen omfatter. En del heraf – nærmere 
bestemt området mellem Den Rekreative Forbindelse og Sydhavnsgade – er omfattet af bestemmelserne 
i den gældende lokalplan nr. 1067, §3 som bl.a. fastlægger, at området (P1 og P3) skal udlægges som et 
større samlet parkeringsareal på terræn. 

Lokalplanens ekstensivt udnyttede parkeringsarealer sikrer at der, fra Den Rekreative Forbindelse og fra 
ejendommene Mediebyen og Filmbyen, er attraktive udsigter over havnen og vandmiljøet. Tove Storchs 
store, nyetablerede keramiske kunstinstallation med de blå fliser, som danner en vandret spejlende flade, 
vil lide ubodelig æstetisk skade, såfremt værkets relation til havnebassinet og vandfladen reduceres. 

Som udgangspunkt mener vi, at lokalplanens bestemmelser bør overholdes, med mindre der udarbejdes 
en samlet, overordnet ny helhedsplan for disse store arealer. I forhold til en sådan plan kunne det være 
attraktivt at inkorporere mindre, lave pavillionbygninger som f.eks cafe’er, småbutikker m.v. 

Mediebyen 

Vi er sympatisk indstillet overfor kommunens tanker om at omdanne området ved Mindet 6 og Sydhavns-
kvarteret til en ny bydel, med kontorerhverv, udstilling, undervisning, spillested, restaurationer og nogle 
mindre butikker. 

Det foreslås derfor, at det i bilaget angivne område udvides vest for Den Rekreative Forbindelse, så der 
tillades mindre udvalgsvarebutikker m.v. i ejendommen Mediebyen. I forbindelse med Jyllands-Postens 
hus, vil der således kunne etableres en mindre boghandel, kunstgalleri eller tilsvarende udvalgsvarebutik-
ker, som har relation til avisens virke. Disse tiltag evt. sammen med en mindre café i huset, vil skabe øget 
publikumsinteresse og bidrage til et mere aktivt og tryghedsskabende miljø med attraktive opholdssteder 
langs Den Rekreative Forbindelse. 
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