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Høringssvar - DEBATOPLÆG - OVERDÆKNING OG NYT BYKVARTER OVER BANEGRAVEN 

Det kan give god mening at overdække banegraven - men ikke at bygge tæt og højt i byens hjerte. Den holdning er 
der vist rigtig mange århusianere, der deler. 

Tror byrådsmedlemmerne virkelig, at et stort flertal af århusianere - og især beboerne i nærområdet - der gerne ser 
dette område: 

 
erstattet med eksempelvis dette, som projektmaterialet lægger op til:   
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I en måling (Epinion 2018)  svarede de adspurgte århusianere, at det der gør Aarhus attraktiv først og fremmest er: 

KULTUR  - og derefter: NATUR OG GRØNNE OMRÅDER - nederst på listen kom: BOLIGMULIGHEDER  

  
Tror vores byrådspolitikere, at en sådan voldsom byfortætning i byens hjerte er et drømmescenarie? Er det ikke 

snarere potentielle bygherrers drømmescenarie?    

Noget tyder på, at det der især vil give "liveability" for de fleste århusianere i stedet vil være et grønt område i byens 

hjerte til gavn og glæde for alle borgere i vores by.   

Nu må politikerne leve op til deres fine ord: 

"Byrådet vil i samarbejde med bygherrerne og aarhusianerne, sikre at den vækst byen oplever, bruges til at give 

Aarhus bedre bykvalitet og liveability for alle".  

"I byudviklingen skal vi først gøre os klart, hvordan et by- og landområde bruges bedst – hvem vil vi gerne have til at 

bruge det og hvordan. Derefter skal vi indrette området – rummet – og eventuelle bygninger, så de medvirker til at 

fremme den ønskede anvendelse, det ønskede liv. Kort sagt skal vi tænke byliv før byrum og byrum før bygninger." 

"Men vi sigte mod, at Aarhus ikke blot skal være indrettet, så man kan leve mest effektivt – Aarhus skal være 

indrettet så man kan trives og føle sig hjemme”. 

KILDE: AARHUS KOMMUNEPLAN 2017 

Hvis der virkelig menes noget med de fine ord, må det foreliggende projekt være en ommer. Det må være på tide at 
tage Borgerinddragelse seriøst og byde borgere ind for at være med til at sætte et seriøst aftryk på et projekt, som 

borgerne i Aarhus - og i særdeleshed borgerne i nærområdet - kan føle ejerskab for.    

Med venlig hilsen, 
Flemming og Bente Bergmann 

(initiativtagere til beboergruppen Høje Hasle Fremtid) 


