"Bidrage til velfungerende lokalsamfund"
Dette er en af de to begrundelser for temaplanen om aftaler for alle boligtyper som Århus Kommune har i
høring netop nu. Som privatperson med bopæl i landsbyen Hjortshøj har jeg følgende betragtninger. For at
skabe et velfungerende lokalsamfund kræver det efter min mening både mulighed for udveksling mellem
de lokale beboere og mulighed for udveksling med naturen. I Hjortshøj har vi en helt unik landsby som
Århus Kommune så visionært var med til at støtte grundlaget for for næsten 30 år siden. Her er der netop
udviklet muligheder for samvær med plads til at mødes på tværs af diverse grupperinger i grønne områder
med udsigt til mark og eng. De områder der er i spil til bebyggelse vil på væsentlig måde forringe det
landsbyfællesskab som de sidste 30 år er bygget op omkring de marker Andelssamfundet gennem al denne
tid har drevet økologisk og som har været kerne i en lang række fællesskabsprojekter med mennesker fra et
stort opland. Fællesskaber som en økologisk grøntsagsmark med 100 deltagere. Spor i landskabet- en sti
rundt langs hegnet som omkranser de økologisk drevne marker og som benyttes af mange forskellige
personer året rundt hvor årstiderne skiften kan følges. De lokale dyrehold på den lejede jord hvor høns,
klappegeder og frilandsgrise er til stor glæde for alle besøgende- ikke mindst børnene har en unik oplevelse
med levende dyr i nærområdet. En gruppe af mennesker med særlige behov lever her og nyder dagligt at
være en del af det møjsommeligt opbyggede samvær mellem mennesker, dyr og jord.
Alt dette vil forsvinde hvis der bebygges som foreslået. Lad os leve op til Århus Kommunes smukke tanke
om at støtte og videreudvikle velfungerende lokalsamfund og ødelæg ikke det som så mange mennesker
har bygget op over så mange år og som så mange har glæde af hver eneste dag!- Venlig hilsen Ida Gyde

