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Nej tak til Simseks plan om parcelhusgrunde på AIHs landbrugsjord
1138 mennesker har underskrevet denne indsamling.

# Navn City E-mailadresse Email
confirmed Comment

1. Jens Toft Hjortshøj jenstoft77@gmail.com Ja
2. Marie Pedersen Hjortshøj mortilthor@gmail.com Ja Fordi kommunens forslag er forfærdeligt for byens fremtid
3. Else Mikél Jensen Hjortshøj elsemikel@gmail.com Ja Jeg skriver under fordi det er mig en daglig glæde at se de

mange glade børn rundt om i andelssamfundet der nyder
friheden og alle de oplevelser området byder på.

4. Thomas Christensen Hjortshøj dis9fan.tc@gmail.com Ja
5. Jan Frederiksen Hjortshøj ostefantasten@hotmail.com Ja
6. Matilde Dueholm Hjortshøj mbdueholm@gmail.com Ja
7. Anne Marie Kjeldsen 8530 Hjortshøj annemariekjeldsen@gmail.com Ja Jeg skriver under, fordi andelssamfundet tilfører Hjortshøj

masser af energi, aktiviteter og faciliteter for byens borgere! O
dernæst har vi mere brug for beboelser ud af Skødstrupvejen o
cykelsti, der forbinder borgerne med lægehuset og fysioterapi
i Skødstrup!

8. Johanne Lund aarhus basning637@gmail.com Ja
9. Palle Mikkelsen Hårup palle.mikkelsen@sasemo.dk Ja
10. Camilla Nicollet Rønde camilla_hoegh@hotmail.com Ja
11. Katrine Faber Hjortshøj teaterviva@gmail.com Ja Jeg skriver under fordi den nødvendige udvikling for fremtide

indebærer at vi bevarer åndehuller og åbne rum til gavn for
jorden, dyrene, planterne og menneskene. AiH skal bevares so
selvforsynende landsby og inspirationssted for alle i Aarhus o
Danmark og internationalt.

12. Lars Djernes Hjortshøj larsdjernes@hotmail.com Ja
13. Freja Groth Hjortshøjparken

55
frejabrobygroth@yahoo.dk Ja

14. Pernille Jensen Lystrup soffy20@hotmail.com Ja
15. Allan Friis Hjortshøj bobfarlig11@gmail.com Ja Bevar perlen AIH som den er. Leve mangfoldighed
16. Helle Berner Hjortshøj helleberner@gmail.com Ja Byens veje kan ikke klare det. Hvis bilerne skal køre ad Gl.

Kirkevej. Den er ikke beregnet til mange biler.
17. Sarah Nordenbæk 8530 Hjortshøj sarahnordenbaek@gmail.com Ja
18. Stine Tulstrup Kejlstrup 8530 Hjortshøj stine.tulstrup@hotmail.dk Ja At det er vigtigt at Andelssamfundet kan fortsætte deres gode

arbejde på jorden, så udsatte kan beholde deres arbejde.
19. Kit Bøhnke Hjortshøj kit.ulrichsen@hotmail.com Ja
20. Heidi Theresa Cueto Hjortshøj heidi.cueto@gmail.com Ja
21. Jette Admiralshøi Hjortshøj jette.admiralshoi@gmail.com Ja
22. Louise Rosendal Hjortshøj lgrp@dr.dk Ja
23. Lizette Malling

Andersen
Hjortshøj lizette.andersen@soevejen.dk Ja

24. Lisbeth Lüdemann Rønde lisbeth.lydemann@gmail.com Ja
25. Stefanie Palmfeldt Hjortshøj steffi_schach@gmx.net Ja
26. Amalie Hansen Aarhus amaliewh@hotmail.com Ja Området har langt mere værdi for de mange som det er nu. Ve

at udstykke det, ville man give værdi til de få heldige og
frarøver flertallet, heriblandt mange børn, et uerstatteligt friste
med højt til himlen på flere parameter.

27. Mette Louise Graah
Rasmussen

Hjortshøj mlgr1234@gmail.com Ja Vi skal beskytte Hjortshøj som landsby og de grønne åndehul
som giver os alle stor glæde. Dertil kommer at AIH er et vigti
socialt, kulturelt og miljømæssigt aktiv for byen som helhed.
Hjortshøj har nået sin ekspansionsgrænse

28. Johannes Møller
Jørgensen

Aarhus johannes.tromme@gmail.com Ja Stilløse parcelhuse skal ikke have lov at ødelægge
andelssamfundet!

29. Gert Møller Hjortshøj dumpe2@gmail.com Ja
30. Anders Ebert Hjortshøj anders.ebert@gmail.com Ja Ønsker at AIH fortsat skal kunne benytte omtalte jordstykker 

natur og nytte/landbrug Til glæde for hele Hjortshøj
31. Gitte Simonsen Hjortshøj polimit@hotmail.com Ja
32. Bente Jensen Hjortshøj bente0701@gmail.com Ja
33. Laurits Rytter Hansen Aarhus laui1300@gmail.com Ja Jeg skriver under fordi det er det dummeste nogensinde, at ma

vil ødelægge noget så unikt for dumme parcelhuse, udelukken
for profittens skyld.

34. Karen Bach jensen Jægerspris karen.ib.jensen@gmail.com Ja Det vil ødelægge det skønne miljø
35. Else Bøll 8530 Hjortshøj elsevedel@gmail.com Ja Ønsker at bevare den nuværende natur herlighed og udsyn.
36. Anne Lindblad Johansen Aarhus lindblad-18@hotmail.com Ja Andelssamfundet og miljøet omkring det er så unikt, og tilføj

enormt meget til lokalsamfundet. At tage jorden fra dem, er så
forkert.

37. Tonny Bartram Hjortshøj tonbrew@gmail.com Ja
38. Nina Møller Hjortshøj dknina@hotmail.com Ja
39. Henrik Jensen Skødstrup henrik@fabricius-jensen.dk Ja
40. Ib Rønn Andreasen 8530 Hjortshøj hojager42@gmail.com Ja Hjortshøj er unik og Andelssamfundet er unikt.
41. Pia Edahl Aagaard Hjortsjøj pia@edahl.dk Ja
42. Louise Nielsen Aarhus V louisegaarn@gmail.com Ja Det er vigtigt at bibeholde et unikt samfund som

Andelssamfundet i Hjortshøj!



5/3/2021 https://www.skrivunder.net/signatures_print.php?petition_id=319157

https://www.skrivunder.net/signatures_print.php?petition_id=319157 2/28

# Navn City E-mailadresse Email
confirmed Comment

43. Helena Jessing Hjortshøj helenajessing@hotmail.com Ja Jeg elsker at gå en tur i andelssamfundet og besøge dyrene
derovre. Det giver byen et helt særligt frirum og ånd.

44. Kristian Eriksen Hjortshøj kristian_@outlook.dk Ja
45. Martha Fyrstenborg Hjortshøj marthafyrstenborg@gmail.com Ja Vi og vores børn holder utroligt meget af at gå ture i naturen

rundt om andelssamfundet. Gederne, hønsene og indimellem 
spændende grise skal altid besøges - og vi møder altid åbenhe
fra de, der passer dyrene og markerne. Og så er det ikke bare
skøn natur, men hele grundstenen i AIH, som jeg tænker smit
af på hele byen. Inklusion og økologiske og bæredygtige
livsværdier. Det var en af de vigtigste grunde til, at vi valgte
byen til for 4 år siden. Og til det er den bynære landbrugsjord
uundværlig. Der MÅ simpelthen være bedre steder, at bygge
flere huse.

46. Julie Platz Markersen Ikast j.p.markersen@gmail.com Ja
47. John Liebach Aarhus N john.liebach@gmail.com Ja
48. Ulla Helt Laursen Tranbjerg j ullahelt@gmail.com Ja
49. Jacob Steiner Hjortshøj stuk62@hotmail.com Ja
50. Rasmus Kordic Horsens rasmusbek@gmail.com Ja
51. Jette Nissen Hjortshøj jks.nissen@gmail.com Ja Jeg skriver under fordi jeg vil bevare det helt særlige ved

Hjortshøj med inklusion, bæredygtighed, tiltag der bidrager ti
klimadagsordenen.

52. Astrid Møller Hjortshøj astridmoller@hotmail.com Ja Fordi jeg bruger andelsamfundet tit sammen med min familie
Gederne, høstmarked, gåture og den rolige vej østergårdstofte
hvor man kan øve at cykle med ens barn. Jeg vil være rigtig k
af at der skulle bygges boliger så vi ikke kan få alle de gode
stunder i området længere.

53. Erling Pugflod Iversen 8260 Viby J pugflod@yahoo.com Ja
54. Trine Sørensen Hjortshøj trinebts@gmail.com Ja
55. Lone Wulff 4500 Nykøbing

Sjælland
lonewulff.lw@gmail.com Ja

56. Per Andersen Hjortshøj perkandersen@hotmail.com Ja
57. Jan Kølbæk Hjortshøj jan.kolbak@gmail.com Ja
58. Elisabeth Lehner 5700 beth@lehner.dk Ja Jeg kender Andelssamfundet og kan se, hvad det betyder for

hele Hjortshøj og ikke kun beboerne
59. Elisabeth Melchiorsen Hornslet edueholm@yahoo.dk Ja Fordi ingen skal røvrende andelssamfundet, ved at tage deres

jord
60. Ronja Terese Thomsen Aarhus V 052rtt3006@gmail.com Ja
61. Tobias Nielsen 8200 tobiasfogtmann@gmail.com Ja
62. Mette Marie Karlberg Aarhus C mm@medmere.com Ja Jeg skriver under fordi vi har brug for rollemodeller og

foregangskvinder og -mænd, når det kommer til grønt byg,
cirkulær tænkning og bare generel bæredygtig opførsel

63. Lilian Steimle Hjortshøj lilian.steimle@hotmail.com Ja
64. grethe hvam Hjortshøj gr.hvam@gmail.com Ja Jeg holder så meget af vores landbrug og vores dyr. Så mange

mennesker i Hjortshøj bruger området som inspirerende,
rekreativt område, også børnehavene. Vi skal tage vare på alle
de bløde værdier.

65. Jonathan Lüdemann Aarhus N j.lydemann@gmail.com Ja Opvokset i AiH - så det har en stor betydning for mig.
66. Elise Markersen Hjortsjøj e.markersen@gmail.com Ja
67. Yibin Zhang Aarhus yibin120196@gmail.com Ja
68. Helle Christense Hjortshøj infohejren@gmail.com Ja Besvarelsen af Åndehullet er essentielt for bevarelse af

Hjortshøjs egenart. Arealet er i sin nuværende form meget
vigtig for hele Hjortshøj.

69. Ea Marie Løfstedt Hjortshøj ea.marie02@gmail.com Ja Jeg er indbygger I AiH
70. Anne Zachariasen Hjortshøj annzac@live.dk Ja Jeg skriver også under fordi, jordstykket er altafgørende for

AiHs fortsatte indre liv og ikke mindst for stedets fortsatte rol
i Hjortshøj som et fristed og åndehul og stor kilde til inspiratio
fra mennesker fra nær og fjern.. Der er komme besøgende her
årtier - fra hele landet og hele kloden! De er blevet oplyste om
økologi, sociale eksperimenter og inklusion, i højere grad end
de fleste andre lokalsamfund i Århus kan bryste sig af.. Det vi
være en skamplet på Århus Kommunes ry - at ødelægge et så
unikt sted. Ganske utroligt at man overhovedet kan tænke
tanke..

71. Rikey Magnusdottir Lystrup toramaria@visir.is Ja
72. Pernille Stentoft Hjortshøj pernille@prebenstentoft.dk Ja
73. Birgitte Knudsen Hjortshøj birgitteknudsen@outlook.dk Ja Jeg er meget glad for at bo i en by, hvor AiH viser en alternati

vej. Der er mennesker, som gennem 30 år har arbejdet på at
udleve en vision om bæredygtighed, energi- og miljøbevidsth
Et sådan initiativ skal ikke stækkes men netop fremmes. De e
en del af løsningen på verdens miljøudfordringer. Jeg bor i
Hjortshøj men ikke i AiH. Jeg nyder meget at gå ture i områd
og er ydmyg over den inklusion der udvises over for alle
borgere i Hjortshøj og Aarhus. Hvis der er brug gor at udvide
udbudet af grunde i Hjortshøj, så er der andre alternativer på
Skødstrupvej eller ved Sortemosevej

74. asger steen boisen Hjortshøj asger.steen@outlook.dk Ja
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75. Marie Mikkelsen Hjortshøj mariehaahr@hotmail.com Ja Vores by er stor nok allerede og ikke indrettet til flere biler.
Landsbystemningen ender med at forsvinde. Simsek er
venstremand og derfor handler alt om penge.

76. Tove Jepsen Hjortshøj tovejepsen@gmail.com Ja Jamen, der er da ledig jord andre steder omkring Hjortshøj
77. Brita Setterberg Hjortshøj brita@aconi.dk Ja Aihs jorde er et værdifuldt grønt åndehul for hele byen, og AI

er desuden også kendt ud over landets grænser.
78. Alf Beedholm Hjortshøj alfbeed@gmail.com Ja
79. Ditlev Nissen Karise ditlev@levendelokalsamfund.dk Ja Skal vi komme godt ud af klima- og biodiversitets-krisen

forudsætter det, at vi udvikler en bæredygtig livsstil.
Andelssamfundet er et fremtidslaboratorie i udvikling af en
bæredygtig livsstil. I 2019 lavede Københavns Universitet en
undersøgelse der viste at: * Husholdninger i økosamfund har 
CO2 aftryk der i gennemsnit er 32 % lavere end den
gennemsnitlige danske husholdning. * Medlemmer af grønne
fællesskaber, der i gennemsnit har et CO2 aftryk på 8,4 ton pr
år, har en lidt større livstilfredshed sammenlignet med den me
forbrugende fjerdedel af danskerne, der har et gennemsnitligt
CO2 aftryk på 22,6 ton.

80. Gert Sørensen Hjortshøj gertlys@gmail.com Ja Andelssaamfundet i Hjortshøj og de åbne arealer til
selvforsyning og offentlig brug er en væsentlig del af Hjortshø
som et levende lokalsamfund. En udstykning og indhug i AiH
åbne arealer fjerner en stor del af den attraktion, som har gjort
Hjortshøj til et eftertragtet sted at bo og leve.

81. Pernille Kildsgaard Hjortshøj pkildsgaard@gmail.com Ja Uvurderlig for vores by
82. Lykke Møller Hjortshøj lykke72@mail.tele.dk Ja
83. Tove Willumsen Aarhus N tove.willumsen@gmail.com Ja
84. Christina Mariager

Dalsager
Hjortshøj christina.dalsager@gmail.com Ja

85. Emma Borup Hjortshøj emmakaroline@live.dk Ja
86. Cecil Pallesen Hjortshøj cecilmsp@yahoo.dk Ja Jeg skriver under fordi jeg ikke kan forestille mig at bo i

hjortshøj uden den nemme adgang til natur, dyr, vandudsigt o
plads. Min familie og jeg går tur i området flere gange hver ug
og børnehaven bruger området som tur-destination.

87. Karin Søgaard Hjortshøj seafarm@hotmail.com Ja At bevare AIH’s jord og Østergårdsparken er netop byudvikli
med fremtidsperspektiv. Det er jo netop en af de ting, der gør
det attraktivt at flytte til byen. Der er flere alternative områder
spil til parcelhuse.

88. Diana Thøgersen Hjortshøj dianapt1971@gmail.com Ja Jeg vil bevarer det grønne område ved Andelsamfundet i Hjor
høj.

89. Sarah Normann Hjortshøj sarahnormann@hotmail.com Ja
90. Louise Petersen Kjelds Kbh. S. lousen@gmail.com Ja
91. Anne Ørsted Hjortshøj anne.oersted@gmail.com Ja Vi bor i Hjortshøj og bruger området som et åndehul, et sted d

afstresser. Samtidig er andelssamfundet og deres projekter me
til at sætte en signatur på Hjortshøj, som gjorde at vi valgte at
flytte hertil for 7 år siden. Dette vil ikke være muligt med så s
indskrænkelse af de grønne arealer. For byen som helhed vil d
være virkelig ærgeligt at begrænse det frie rum så meget. Og
kan skolen og vejene seriøst bære det?

92. Kasper Friis Hjortshøj kasperfriis@gmail.com Ja
93. Katja Hammerbøl Skødstrup kh-hammer@hotmail.com Ja Jeg skriver under da vi har daglig gang i Hjortshøj og ønsker 

bevare andelssamfundet og dets værdier!
94. Marie Venderby Skødstrup marievenderby@msn.com Ja Det er et smørhul for alle
95. Charlotta de Miranda 8530 Hjortshøj charlotta@mirandafoto.dk Ja
96. Marie Poulsen Hjortshøj marielottrup@hotmail.com Ja
97. bjarke tornbjerg Skødstrup bjarketornbjerg@hotmail.com Ja
98. Anne Marie Sigsgaard Hjortshøj sigsgaard.a@gmail.com Ja Andelssamfundet har på smukkeste vis forvaltet de grønne

områder til gavn og oplevelser for såvel børn og voksne i
området. Her føler man sig altid velkommen og får fornyet
energi. Hjortshøj er blevet udbygget betragteligt i de senere år
så det er vigtigt at bevare de tilbageværende åndehuller.

99. Adrian Storgaard Huus Lystrup ahuus76@gmail.com Nej
100. Sezandra Vigh HJORTSHØJ sez.vigh@gmail.com Ja
101. Ann-Katrine Friis Hjortshøj akprivat@gmail.com Nej Jeg skriver under fordi jeg mener, at den grønne kile som

Andelssamfundet dyrker og passer er til gavn for alle vi borge
i Hjortshøj!

102. Else Brunbjerg Hjortshøj ekb70@hotmail.com Ja AIH er en del af Hjortshøjs DNA - fællesskabsånd, det nære o
bæredygtige. Markområdet er et sted som hele byen bruger so
udflugtsmål og hvis man får en naturlig tilknytning til AIH og
det som det står for - også for en som mig som ikke selv bor d
Hjortshøj har vokset så meget og det som vi holder af ved
landsbyen - det som er der særlige ved Hjortshøj skal ikke
udviskes.

103. Sine Madsen Hjortshøj sine_loekke@hotmail.com Nej Områderne omkring AIH har stor værdi for rigtig mange
mennesker i Hjortshøj. Desuden er jeg meget bekymret over d
øgede trafik de nye boliger vil give på de små veje, som vores
børn cykler på til skole og børnehave hver eneste dag. Vi ønsk
sikre skoleveje til vores børn... Ikke mere trafik i en i forvejen
alt for trafikeret lille landsby.
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104. Tina Beedholm Hjortshøj tina.beedholm@gmail.com Ja Det af mange grunde er et fuldstændig vanvittigt forslag, som
vil være ødelæggende for den helt særlige atmosfære, der er i
Hjortshøj. Har man overvejet, hvor den 150 børn, de nye bolig
vil bringe til byen skal gå i børnehave og skole? I Skødstrup
eller Lystrup mon?

105. Inger Isis Elton Jægerspris eltoninger@hotmail.com Nej Besøger tit veninde i Hjortshøj og sætter stor pris på det unikk
i stedet og naturen omkring

106. Søren Jepsen Hjortshøj soren@iraven.dk Nej
107. Anne Mette Kejser Hjortshøj amkejser@msn.com Nej
108. Jeanne Christensen Hjortshøj bayje@live.dk Ja
109. John Hansen Faarvang johnvonhansen@hotmail.com Ja
110. Steen Andersen Silkeborg steenmalling@post.tele.dk Nej Fordi området med Åbne jorder, dyrkede marker og

selvforsyning er et vigtigt fundament for ideen om
Andelssamfundet.

111. Silje Krogh Thomasen Århus silje.krogh.thomasen@gmail.com Nej
112. Søren Egge Hjortshøj soren.egge.rasmussen@ft.dk Nej
113. Louise Larsen Hjortshøj louise_larsen89@live.dk Ja
114. Marianne Nielsen Hjortshøj mirijanne@hotmail.com Ja
115. Mette Odborg Hornslet odborg@dadlnet.dk Ja
116. Helle Steiner Hjortshøj hellerask@hotmail.com Ja
117. Heidi Krei Hjortshøj lindersson-krei@mail.dk Nej
118. Lone Kaiser

lonekaiser@hotmail.com
Hjortshøj
Stationsvej 20
B Hjortshøj

lonekaiser@hotmail.com Ja Andelssamfundet er vigtig for byen.

119. Kirsten Lundorff Hjortshøj kirstenelsebethlundorff@gmail.com Ja Fordi, det helt indlysende , er områder, der bliver brugt
rekreativt, til gavn for et lille og helt unikt samfund. Og hvor
kortsigtet og begærligt er det at ville bruge området til nye
parceller, når der findes andre områder tæt på Hjortshøj...

120. Kirsten Sørensen Hjortshøj kmsmejlby@gmail.com Nej Vil gerne bibeholde andelssamfundet som med nu fungerer m
ØKO landbrug

121. Grethe Thomsen Hjortshøj gbt@soevejen.dk Nej
122. Lars Rise Hjortshøj lars.rise@gmail.com Ja
123. Joan Melin Hjortshøj joanmelin@gmail.com Nej Det er vigtigt at vi beholder de økologiske marker til dyrkning

af grøntsager.
124. Benedicte Kathrine

Besenbacher Kristensen
Hjortshøj bdicte75@gmail.com Ja Der er brug grønne åndehuller i de bynære områder.

125. Katarina Jonsson Hjortshøj katarina.jons@gmail.com Ja Jeg, blandt mange, vil gerne bevare dette vigtige og rekreative
åndehul og natur til byens borgere, børn, voksne o ældre
borgere. Denne store værdi vil ødelægges af parcelhusgrunde
Bevar vigtig bynær natur! ❤ 

126. Ina Marie Graneberg 8530 Hjortshøj inagraneberg@gmail.com Ja Vi ønsker at bevare det åndehul, Andelssamfundets
landbrugsjord er, som et rekreativt fundament for byen. Det er
ikke ”klog vækst” at bygge oven i det som danner fundament
for mange borgers velvære. Fjerner vi noget af
Andelssamfundets jorder, så fjerner vi også en del af det som
gør byen et attraktivt sted at bosætte sig med sin familie. Et
rekreativ område for hundeluftere, løbere, børnefamilier og
institutioner. Et grønsagsfællesskab for 100 personer fra
Hjortshøj og omegn. En socialøkonomisk arbejdsplads for
mennesker med særligt behov. En del af det der gør Hjortshøj
noget særligt 💚

127. Zezil Grøndal Aarhus cecilie.vg@hotmail.com Ja
128. Ulla Carl Hjortshøj ullacarl8@gmail.com Ja Jeg skriver under, fordi det virkelig er et absurd forslag at bru

AiHs landbrugsjord til parcelhuse. Lad nu dette åndehul for a
borgere i Hjortshøj bestå!

129. Anita Hartmann Jensen Hjortshøj anitahartmannjensen@gmail.com Ja
130. Else Marie Linneberg Hjortshøj elselinneberg@hotmail.com Ja
131. Mette Rise Hjortshøj frau.wiise@gmail.com Ja
132. Marie Louise Ipsen-

Niewald
Elev marielouisereinholt@gmail.com Ja

133. Thomas Stokholm Hjortshøj angermair73@gmail.com Ja Fordi ideen om parcelhusgrundene i det område er virkelig rin
og ødelæggende for lokalsamfundet.

134. Klaus Kaiser 8530 Hjortshøj kaiser@privatmail.dk Ja
135. Birgitte Huus Lystrup bridgetmadsen@gmail.com Ja
136. Charlotte Rasmussen Hjortshøj chra19@hotmail.com Ja
137. Majbritt Juul Olsen Hjortshøj majbrittjuulolsen@gmail.com Ja
138. Christian Rask Dissing Hjortshøj xcrpx@yahoo.dk Ja
139. Stine Rahbek Hjortshøj stine@klejsrahbek.dk Ja
140. Jytte Tybirk Hjortshøj jtybirk@live.dk Ja Der skal være åndehuller i Hjortshøj. Andelsamfundet er til st

glæde for resten af byen. Rent trafikalt er der ikke plads til fle
huse og Hjortshøj skal ikke være større!

141. Michael Petersen Hjortshøj michmuller78@gmail.com Ja Der findes meget få steder som Andelsssamfundet i Århus. Hv
nogen overhovedet. Hvorfor så ødelægge noget så særligt?

142. Marie Mikkelsen Aarhus mikkelsen_marie@hotmail.com Ja
143. Anne Nymann Pedersen Hjortshøj anne_nymann@hotmail.com Ja
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144. Charlotte Aaby Hjortshøj aabycharlotte@gmail.com Ja AiH er dynamoen i Hjortshøjs selvforståelse som en moderne
grøn landsby, herunder ikke mindst de bynære grønne arealer 
gavn for hele byen. Børn, unge og gamle. Beboere i og uden f
AiH. Ja, endda fra nabobyerne. Vælger Aarhus Kommune nu 
frasælge en del af disse grønne områder til udstykning til
parcelhuse, vil man ganske enkelt smadre essensen af Hjortsh
særkende som grøn landsby med fokus på økologi, biodiversi
og rekreativt fællesskab.

145. Lise Rønne Hansen 8530 Hjortshøj liroenha@yahoo.dk Ja
146. Viola Mejlby 8530 Hjortshøj violamejlby@gmail.com Ja
147. Halfdan Aaby Hjortshøj pokehalfdan@gmail.com Ja
148. Esben W. Lindroos Galten ewl_17@hotmail.com Ja Hvorfor skal vi alle være ens. Hvorfor må der ikke være

åndehuler til forskelighed og natur oplevelser. Hvorfor skal al
ligne hinanden som fx. dødsyge parcelhus kvarterer med meg
ens huse og uha vi har det så godt, og se hvor pænt vi bor. Vi 
næsten også ens ud alle sammen eller vi mener ihvertfald det
samme alle sammen.Lad der nu være plads til forskelighed!
Tak.

149. Leif Lüdemann Hjortshøj skrivunder.leif@lydemann.dk Ja Andelssamfundet og Hjortshøj er mit HJEM <3.
150. Carina Garney Hjortshøj carinagarney@gmail.com Ja Det vil være synd for Hjortshøj ,der er ikke mange åndehuller

tilbage.
151. Søren Esbjørn Hjortshøj sesbjorn@gmail.com Ja Det lyder som en bombe under hele idéen om Andelssamfund

mange års og mange menneskers ihærdige arbejde. Håber
virkelig at kommunen kan tænke og agere mere visionært og
langsigtet i denne sag end blot at indløse en kortsigtet
økonomisk gevinst ved salg af nogle byggegrunde.

152. Karen Scherfig 8530 hjortshøj karen@scherfig.dk Ja
153. Thomas Vinther

Andersen
Hjortshøj thomas@vintherandersen.dk Ja

154. Benjamin Skou Hjortshøj brskou@gmail.com Ja Ja tak til et antal parcelhusgrunde i Hjortshøj og gerne flere
børnefamilier. Nej tak til, at det skal ske på bekostning af et
rekreativt område, som har værdi for mange i Hjortshøj. Også
for folk der, som jeg selv, ikke bor i Andelssamfundet.

155. Henrik Lynbech Hjortshøj henrik@cordelia.dk Ja Der er så mange marker rundt om byen som ville være meget
bedre egnet til udstykning.

156. Kristian Beedholm Hjortshøj kristian.beedholm@bio.au.dk Ja Jeg skriver under, fordi landbrugsarealet er en vigtig del af
Hjortshøjs identitet, og en samlende faktor for hele byen.
Desuden vil der ikke automatisk følge 100
daginstitutionspladser eller skoleudvidelser med
udstykningerne, der vil tiltrække børnefamilier.

157. Jakob Buhl Marstal jakobbuhl@gmail.com Ja Jeg kender til Hjortshøj fra en gammel ven og synes det vil væ
ret ærgeligt at udstykke den omtalte jord til parcelhusgrunde.

158. Lissi Bagge Aarhus C lissibagge@hotmail.com Ja Fordi det giver Hjortshøjs borgere livskvalitet - og fordi vi sk
tænke os om hvor vi skal bygge nyt. Fordi vi bør skrue ned fo
det vanvidsbyggeri og det tempo vi bygger i.

159. Mette Adler Hjortshøj adlermette@gmail.com Nej
160. Camilla Toft Odder cmtoft@gmail.com Ja
161. Astrid Aaby Hjortshøj astrid.aaby@hotmail.com Nej Jeg synets det er noget svineri at Hjortshøj skal ændres
162. Nina Thomsen Frederiksberg ninalethfriis@hotmail.com Ja
163. Rikke Mosberh Hjortshøj rikkemosberg@gmail.com Ja Jeg synes, at Den jord Andelssamfundet forpagter til landbrug

er vigtig for hele Hjortshøj og for udviklingen af hele byen
164. Maria Kristensen Århus maria.mkk.dk@gmail.com Ja Jeg er med i fælles grøntsagsdyrkning
165. Gitte Batz Hjortshøj gitte.batz@gmail.com Ja Jeg mener området skal bevares. Det ER både et

landbrugsområde og et rekreativt område på samme tid.
Området er til gavn for alle i Hjortshøj. Prioriter den grønne
vision som udtrykt i temaplan fra 26/4- 2019. Heri udtrykker
Simsek ordret: “Vi har et stort fokus på at gøre plads til det
grønne i takt med at byen vokser.”

166. Tina Sølvgren Hjortshøj
stationsvej 24d

tina_justesen@yahoo.dk Ja

167. Mathilde Lykkegaard Hjortshøj mathilde.lykkegaard@gmail.com Nej
168. Trine Tornbjerg Skødstrup triaagaard@hotmail.com Ja
169. Clea Thastum Hjortshøj cleasen@hotmail.com Ja
170. Christoffer Bukh Hjortshøj klartfunk@gmail.com Ja
171. Annette Borup Jensen Aarhus annette@oversaetteriet.dk Ja
172. Johanne Bøggild Brabrand johannehedvig@gmail.com Ja
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173. Amanda Marie Somer
Christesen

Hjortshøj amandamarie8@hotmail.com Ja Hjortshøj er en helt unik by pga AiH og den aktivitet de mang
frivillige kræfter herfra bidrager med. Indskrænkes markerne 
de muligheder de giver for hele byens borgere vil Hjortshøj
miste en stor værdi og blive et mindre attraktivt sted at bo. Vi
valgte at flytte til Hjortshøj netop fordi denne lille perle ikke v
som de andre småbyer rundt om Århus men havde andet en
parcelhuse at byde på, ikke mindst AiH og de bynære frivillig
drevne marker og dyrene her og det positive dette medfører.
Hver dag ser jeg institutionsbørn og mange andre der går tur
her. Området er et meget attraktivt turmål og seværdighed for
både lokale Hjortshøjs borgere og folk længere væk fra. Det
store arbejde med borgerinddragelse ift. helhedsplanen virker
som varm luft og fuldstændig overflødigt hvis denne plan bliv
gennemtrumfet. Lyt til jeres borgere. Det er os der skal bo her
Der må kunne findes et alternativt sted til at bygge boliger end
lige der hvor Hjortshøj har et vigtigt særpræg som bidrager m
noget helt specielt til byen.

174. Bettina Hvingel Hjortshøj bettinagh@hotmail.com Ja Hold nu op med at ødelægge det gode vi har i Hjortshøj!
Andelssamfundet og de rekreative områder har kæmpestor
betydning for alle vi borgere i Hjortshøj, og vi vil beholde dem
Lad være med at komme og plastre vores natur til med nye
huse, vi elsker vores landsby og vi forlanger at beholde det go
i at have adgang til natur, som det er nu. At kunne nyde nature
og hilse på gode medborgere betyder at vores helbred er godt 
behovet for lykkepiller er mindre. Så hold fingrene fra vores b
rekreative områder, naturen og det særlige ved denne landsby
grunden til at jeg bor her. Mvh Bettina Hvingel

175. Holger Jensen Hjortshøj holger21jensen@gmail.com Ja Stedet er unikt og jeg ønsker at bevare det.
176. Anne Berg Hjortshøj anneberg61@gmail.com Ja Andelssamfundet i Hjortshøj er unikt, tiden har brug for det o

Århus Kommune kan være stolt af at have et sådant sted.
177. Peter Nygaard Lystrup pu.nygaard@gmail.com Ja
178. Kirsten Clausen Hjortshøj kicl@aarhus.dk Ja Jeg skriver under fordi jeg gerne vil bevare det betydningsfuld

og særlige ved min by
179. Inger Barslund Hjortshøj inger.barslund@hotmail.com Ja
180. Anders Berg København anders.berg.dk@gmail.com Ja
181. Victoria Klougart Hjortshøj vicdk@hotmail.com Ja Danmark har brug for fællesskaber som AIH, og det kræver li

plads. Desuden hungrer vi efter grønne åndehuller. Det ville
være et stort tab for alle i byen, hvis vi mistede disse

182. Rikke Kamstrup Hjortshøj rkamstrup@gmail.com Ja Selvom jeg bor så langt fra Andelssamfundet, som man kan i
Hjortshøj, så kommer jeg der hver eneste uge - og det samme
gør mine børn. Vi går ture i området, og vi nyder at købe æg f
de fritgående høns, at kigge til gederne og at være med i
grønsagsordningen, hvor vi dyrker marken sammen med ca. 1
voksne og tilhørende børn. De forpagtede jorder omkring AiH
har stor værdi for rigtig mange i byen; ikke kun dem, der bor 
AiH. De har betydning for det liv og den stemning, der
kendetegner Hjortshøj - og som for vores familie var en af de
væsentligste grunde til, at vi bosatte os i Hjortshøj for 12 år
siden. Jeg håber meget, at ideen om at bebygge områderne
skrinlægges, og at vi får lov til at beholde Hjortshøjs grønne
åndehuller.

183. Søren Feldbæk Vanløse feldbaek@gmail.com Ja
184. Luna Olesen Hjortshøj lunaolesen@hotmail.com Ja
185. Peter Slot Eriksen 8530 Hjortshøj petereriksen148@hotmail.com Ja
186. Tine Kirkegaard Hjortshøj tine.kirkegaard@gmail.com Ja Jeg bor ikke selv i AIH men påvtrods heraf kommer både jeg,

min mand og vires børn flere gange om ugen i AIH hvor vi
elsker at gå tur, klappe høns, se på grisene osv. Området er de
absolut mest attraktive ved hele byen og af væsentlig betydnin
for at vi flyttede hertil! AIH er en fantastisk sted, den skønnes
kontrast til byens store parcelhus- og rækkehusområder -og vi
føler os altid SÅ velkomne der:-) Fællesskab og bæredygtig -
noget så smukt skal vi virkelig værne om! Der må kunne find
andre marker..,,

187. Ronni Laursen Hjortshøj laursenronni@hotmail.com Ja
188. Emilie Henriksen Aarhus C emilieghenriksen@gmail.com Ja
189. Mette Marie Kronsted Hjortshøj mmkronsted@hotmail.com Ja
190. Birthe Plovmand Hjortshøj bplovmand@gmail.com Ja Fordi det er meget brugt rekreativt område for alle i Hjortshøj

og en meget brugt skolevej og vej til børnehaver. Der kører
rigtig mange små børn på vejen.

191. Eva Lausen Hjortshøj evalausen@webspeed.dk Ja
192. Pia Cisko Hjortshøj piacisko@hotmail.com Ja En inddragelse af jordene i Andelssamfundet vil betyde at det

idealistiske og værdimæssige grundlag grundlag for
Andelssamfundet ikke kan realiseres. Den aftale som Århus
Kommune indgik m. Andelssamfundet i start 90’erne, vedr.
adgang til jord for at kunne dyrke landbrug, bør ikke kunne
annulleres uden videre, uden hensyntagen til høje idealer, som
stadig er aktuelle og iøvrigt generelt er vejen frem mod et
bæredygtigt samfund! Der er også brug for grønne områder i
byerne!
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193. Michel Jespersen Hjortshøj de4istider@gmail.com Ja Jordene omkring Andelssamfundet er en vigtig forudsætning 
Andelssamfundet eksistens og er hvad der er resterne fra en
oprindelig aftale med kommunen om leje af 100 ha. Land
brugsjord. Området er desuden også blevet et vigtigt rekreativ
areal for mange andre i Hortshøj.

194. Josefine Hansen Viby j josefinerytterhansen@gmail.com Ja Fordi, der ikke skal bygges rundt om andelsssamfundet, bare 
! Slut prut

195. Birthe Moksha Hjortshøj moksha@moksha.nu Ja
196. Jesper Haahr Mortensen Randers NØ haahr14@gmail.com Ja
197. Alice Larsen Hjortshøj alm52@icloud.com Ja Jeg skriver under, ad samme grunde som nævnt i opslaget.
198. d International

vaccinpassport petition
Amsterdam bbb2021no@gmail.com Ja We have to make our law heard in a European way. See case

law Czech Republic 2 days ago when it comes to vaccines
passport in the EU without choice. Sign for you and your
country:
https://www.petities.com/bbb2021no_build_back_better_say_

199. Marianne Berg Hjortshøj debedsteverdener@gmail.com Ja
200. Jens Larsen Hjortshøj mail@jens-larsen.dk Ja De grønne områder og vider er noget af det der gør det

værdifuldt at bo i Hjortshøj. Uden dem ingen identitet eller
adskillelse fra andre ligegyldige smpbyssamfund.

201. Signe Hellemann Århus signeweiss@hotmail.com Ja
202. Kirsten Skjøt Andreasen Hjortshøj kisoe@privat.tdcadsl.dk Ja
203. Marie Andersen Hjortshøj mariemarolle76@hotmail.com Ja
204. Anette Hollesen Hjortshøj anettehollesen@gmail.com Ja
205. Helle Abel Lystrup psykolog@helleabel.dk Ja
206. Dorthe Ringgaard Risskov d.ringgaard.c@gmail.com Ja
207. Jonas Wildt Hjortshøj jonas.wildt@gmail.com Ja
208. Tania Elsborg Hjortshøj elkcastle@gmail.com Ja det er noget svineri!
209. Henning Lauridsen Hjortshøj doktorhenning@gmail.com Ja
210. Karen Jensen Hjortshøj folmertvermoes@webspeed.dk Ja
211. Grith Møller Hjortshøj grithdk@yahoo.dk Ja
212. Merete Christensen Grenå inge3212@ndjurs.dk Ja
213. Brian Adolph Hjortshøj bcadolph@gmail.com Ja
214. Annette Knudsen Hjortshøj annetteknudsen7@hotmail.com Ja Der må tages jord andetsteds fra ikke fra Andelssamfundet, de

er hele byens åndehul....
215. Mette Ellegaard 8530 metteellegaard8@hotmail.com Ja
216. Sophie Andersen Hjortshøj sophie@vintherandersen.dk Ja Det vil være et meget stort tab for byen og alle der færdes på 

omtalte område, hvis dette skønne område omdannes til endnu
et parcelhuskvarter. Hjortshøj er unik, fordi den netop har
skønne naturområder omkring Andelssamfundet - områder de
er omdrejningspunktet for inklusionsprojekter, udflugtsmål fo
børnehaver, skole, familier, lokale grøntssagsfællesskaber,
dyreliv og meget andet. Bevar naturområderne, så vi fortsat k
fremme det lokale fællesskab i naturen og således understøtte
samskabelse på tværs af byens borgere.

217. Elisabeth Hroot Hjortshøj elisabeth@nordenfra.dk Ja Parcelhuse har intet med moderne byudvikling at gøre .
218. Methea Skou Rydahl Mårslet msrydahl@gmail.com Ja
219. Heidi Eriksen Hjortshøj eifur2011@gmail.com Ja
220. Michael Larsen Hjortshøj mgtt@oncable.dk Ja
221. Mina Iranzad 8000 mina.iranzad@icloud.com Ja
222. Alexandra Hasdorf Hjortshøj alexandra.hasdorf@gmail.com Ja
223. Pia Larsen Hjortshøj piaguld2008@hotmail.com Ja
224. Lisbet Kristensen Aarhus C l@askw.dk Ja
225. Lone Vestergaard Egå lone@euh.dk Ja
226. Jonhild Vestergaard Aarhus C jonhildv@icloud.com Ja
227. Erling Deigaard Hjortshøj edeigaard@hotmail.com Ja Jeg vil gerne bevare AIH som den oprindelige idé. Det er mer

aktuelt nu, end nogen sinde før.
228. Matilda Gebert

Sutherland
Aarhus C sutherlandmatilda@gmail.com Nej

229. Mikkel Frej Eriksen Hjortshøj mikkel_frej@msn.com Nej Jeg mener ikke at infrastrukturen på østergårdstoften og
virupvej vil kunne bære den øgede trafik.

230. Lotte Koch bønløkke Hjortshøj lotte@bonlokke.dk Nej Jeg skriver under, fordi planen om at bygge huse på
landbrugsjorden ville ødelægge en grøn oase, der bliver brugt
mange mennesker fra hele byen, daginstitutioner m.m.

231. Pernille Grønnegaard 8530 lunaluna@posteo.net Nej Vigtig Sag Jeg vil foreslå at kommunen går ind i et samarbejd
om at lave en permakulturhave som et skridt ind i en bæredyg
fremtid med mere biodiversitet
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232. Gitte Larsen Holstebro gilarsen@mail.dk Nej Jorden omkring AiH er brugt så fantastisk til at skabe
meningsfulde oplevelser for både børn og voksne til gavn og
glæde for HELE byen. Ja endda folk udefra kommer for at
opleve det fantastiske set up der er lavet. Jordnrug, høns, gede
grøntsagsdyrkning til gavn for hele byen. Benjamin skal ud af
stenbroen i Aarhus midtby og se hvordan samfundet omkring
byen skaber værdi for alle. Folk kører langt for netop at besøg
AiH med dets muligheder. AiH er kendt langt ud over
kommunen grænsen. Der er meget den kære Bunjamin ikke v
noget om. At postulere at vil man ikke udvikling så skal man
flytte til Ringkøbing vidner om en mand der på flere områder
både har en arrogant holdning og samtidig slet ikke har finger
på pulsen, netop i forhold til udvikling og værdien af den i de
steder han er ude efter. Og nej jeg bor ikke i Ringkøbing.

233. Ina Krei Ringgaard Hjortshøj ina.ringgaard@dk.dlapiper.com Nej
234. karen Illeborg Knebel killeborg@gmail.com Ja
235. Thomas Laumark Them hrlaumark@hotmail.com Ja
236. Laura Carlsen 8000 laura@aarhusvolume.dk Ja
237. Jane Vinther Hjortshøj janerubachvinther@gmail.com Nej Jeg bor på Østergårdstoften og nyder dagligt området og

arealerne ved Andelssamfundet. Jeg støtter bevarelse af dette
unikke og skønne område.

238. Marianne Gissel Hjortshøj mgissel@live.dk Ja
239. Ulla Bording Lystrup ull@sol.dk Ja Det er et unikt område, der skal vedblive at være et rekreativt

område for Hjortshøj og de omliggende lokaliteter. I forvejen
bliver Aarhus by ødelagt af al for meget grimt arkitektur i sted
for bibeholdelse af smukke gamle bygninger. Så bibehold de
fredede steder i Aarhus omegn.

240. Emma Ladefoged
Rasmussen

Aarhus emmarasmussen@ymail.com Ja

241. Line Groot Kbh linegroot@gmail.com Ja
242. Cornelius Pisani Hjortshøj cornelius@pisani.dk Ja
243. Ditte Kamp Hansen Hjortshøj dittekamphansen@hotmail.com Ja Jeg er borger i Hjortshøj og ELSKER byens grønne åndehul v

AiH, hvor jeg klapper geder og høns med mine børn, går tur
med min hund og har været med i en grøntsagsordning, hvor j
er med til at dyrke grøntsager i fællesskab med andre. AiH og
området omkring det er en af de væsentligste grunde til, at mo
famile og jeg i sin tid flyttede til Hjortshøj. Det vil være et sto
tab for hele byen, hvis de grønne områder omkring AiH
bebygges med parcelhuse!

244. Lone Klausen Hjortshøj lonehjortshoj@gmail.com Ja
245. Mads Wedel-Ibsen RØDEKRO mads@wedel-ibsen.dk Ja Vi skal have naturen ind i folks hjem, decentral forsyning og

meget mere bæredygtig og nær produktion til jordens og
menneskehedens bedste.

246. Marianne Madsen Hjortshøj mariannenykjaermadsen@gmail.com Ja
247. Heidi Nielsen Hjortshøj hgnpsy@gmail.com Ja Jeg oplever at andelssamfundet bidrager med meget positivt o

helt unikt til vores by. Vi udvider med en del paracelhuse mm
selvfølgelig, vi bor tæt på Aarhus. Men der skal også være pla
til andelssamfundet. Og jeg synes der skal være mulighed for,
de kan udvide. Altså bestemt ikke reducere.

248. Rene Yderholm Risskov reneyderholm@live.dk Ja Bevare økobyen, stop kapitaliseringen.
249. Martin Madsen Aarhus X nulnuldut@gmail.com Ja
250. Ida Gyde Hjortshøj ig@via.dk Ja Det er et meget vigtigt at hele byen har et grønt åndehul hvor 

kan nyde naturen og dyrene og møde hinanden. Her er en
grøntsagsordning hvor folk fra byen møder hinanden i et
gensidigt arbejdsfællesskab. Dette foregår på det område man
nu vil bygge på. Det er helt forkert at fjerne dette fællesskab.
Det kan ikke bare flyttes et andet sted hen.

251. Inge-lis Marchant Grenaa ingelism@hotmail.com Ja
252. Bettina Harslev Vordingborg bettinah@outlook.dk Ja
253. Ulla Frederiksen Hjortshøj ulla121261@gmail.com Ja Jeg ønsker at bo med de åbne tilgængelige arealer , og i et lill

landsbylignende samfund. Byen behøverikke atvokse og ligne
Skødstrup. Andelssamfundet bidrager til mangfoldighed,
biodiversitet og et dejligt mindset til byen.

254. Camilla Christoffersen Hjortshøj camilla.christoffersen@gmail.com Ja Jeg ønsker ikke at bo i Hjortshøj hvis de grønne områder
forsvinder. Er også flyttet til Hjortshøj pga det særlige liv der 
som bl.a. skyldes Andelssamfundet.

255. Simon Larsen Hjortshøj simonbolarsen@gmail.com Ja Man bør i stedet bygge boliger på områder der ikke har
opbygget lige så stor kulturel værdi.

256. Stig Pedersen Årslev kontakt@viridius.dk Ja
257. Marianne Friis Esbjerg marianne_friis@hotmail.com Ja Fordi vi skal blive grønnere❤ 
258. Lottis Åberg Kbh lottisa@hotmail.com Ja
259. Maria Iversen Søborg rul@aol.dk Ja Jeg finder det vigtigt
260. Thomas Karlsen Rønne saxzis@gmail.com Ja
261. Susanne Jeppe Gørlev s.jeppe58@gmail.com Ja
262. Rosabella Bernadett Hjortshøj rosabellabernadett@gmail.com Ja Fordi de selvfølgelig skal beholde deres jord.
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263. Max René Lund Varde 20572038max@gmail.com Ja Fordi økobyen udover hvad der er skrevet er en del af dansk
kultur og dansk selvopfattelse. Der er så mange andre steder
man kan bygge og forny.

264. Gudrun Nielsen 8400 Ebeltoft gudrunkirstinekurtz@gmail.com Ja
265. Thea Lempert Holbæk thea.lempert@gmail.com Ja
266. Louise Laursen Silkeborg welcome@louisegrandjean.com Ja
267. Liz Hansen Nykøbing Mors lizhansen65@gmail.com Ja
268. Dorte Krog Viby J dortejuliuskrog@gmail.com Ja
269. Bolette Holm Solrød bolette@familie.holm.dk Ja Jeg ønsker frihed til at bevare og genoprette økpsystemer
270. D Nielsen Odense devikragh@gmail.com Ja
271. morten finderup Them mf-marketing@mail.dk Ja
272. Tove Kaa Horsens tove.kaa@gmail.com Ja Danmark har brug for sådan bo steder
273. Line Funder Bruxelles linefunder@gmail.com Ja
274. Sarah Thrane Risskov sthranes@gmail.com Ja
275. Simon Ege Dahl

Kjærsgaard
Aarhus C simonkjrsgaard@gmail.com Ja

276. Lauge Pedersen København SV laugefelix@gmail.com Ja
277. Freya Lynggaard København freyalynggaard@hotmail.com Ja
278. Celine Eskesen Lystrup celine.ve@outlook.com Ja
279. Maria Jæger Tune maryajaeger@gmail.com Ja
280. Vini mai Christensen Silkeborg vinimaichrist@gmail.com Ja
281. Rasmus Madsen Viby J rekmwhy@msn.com Ja Jeg har været der ude et par gange og det er et initiativ der ska

have lov til at bestå i sin nuværende form
282. Trine Kristensen 8000 trine.s.k@hotmail.com Ja
283. Christian Christensen Næstved chr_c@hotmail.com Ja
284. Dorte Bjerring Hjortshøj dorte@bjerrings.net Ja
285. Maria Østerbye Hjortshøj ma.bye@hotmail.com Ja Jeg skriver under, fordi jeg mener området har en uvurderlig

værdi på en lang række områder for en stor del af Hjortshøjs
beboere. En stor del af Hjortshøjs unikke sjæl er at finde netop
på disse arealer. Jeg bruger dagligt området til rekreative form
Udstyk grunde i en anden by i stedet, hvor det ikke både
ødelægger byens DNA og et uundværligt rekreativt område!

286. Harald Hans Vindum
Kögler

Aarhus hvindum@hotmail.com Ja

287. Iise Larsen Hjortshøj lise-larsen.lise@hotmail.com Ja Der er brug for mangfoldighed i alle små byer og et social
økologisk bosted som andelssamfundet er med til, at netop
børnefamilier vil flytte “på landet” Så Simsek du modsiger di
selv når du siger du ønsker at få børnefamilier hertil og så
samtidig smadrer det der får folk til at flytte på landet. Der er
masser af andre muligheder for bebyggelse i Hjortshøj end lig
netop der hvor dyrkes økologisk og der hvor der er ønske om,
og planlagt økologisk byggeri, som en del af AIH.

288. Nikolaj Thomsen Esbjerg niko6060@yahoo.dk Ja
289. Jakob Krogh Hjortshøj jakob@kroghs.net Ja
290. Jette Grønborg 9690 Fjerritslev groenborgjette@gmail.com Ja Det er ikke ok at nedlægge velfungerende projekter, blot for a

bygge by/vej. Vi bør værne om og bibeholde disse oaser i vor
lille land.

291. Birgit Breüner Aarhus bbreuner@gmail.com Ja
292. Charlotte Kjærsgaard Hjortshøj charlottekp62@gmail.com Ja
293. Karina Jensen Horsens karinasj@gmail.com Ja
294. Martin Munkholt Aakirkeby martinthebrave@gmail.com Ja
295. Janne Andersen Haslev fiespost1@yahoo.dk Ja
296. Sofie Lind Nørre Alslev gittebrochhorst@gmail.com Ja
297. Susanne Jacobsen Aarhus sjac54@gmail.com Ja Det er fuldstændig urimeligt at inddrage denne jord som er

grundlaget for jorddyrkning - det ligner chikane🤬
298. Jette Hagensen København K jette.hagensen@gmail.com Ja Hjortshøj er et foregangssamfund der viser nye veje for det go

liv
299. Kirsten Kokholm Assens kirstenkokholm@gmail.com Ja Fordi der skal ikke bygges i dette område
300. Emmeline Ayaskov Storvorde emmelineayaskov@gmail.com Ja
301. Tine Wenrich Ulstrup tinewenrich@gmail.com Ja Jeg støtter jeres fantastiske arbejde 💚🙏
302. Isnail Özokcu Odense i_ozokcu@live.dk Ja
303. Vanessa Toeroek København Ø vanessatoeroek@hotmail.com Ja
304. Lene Rhodes Taastrup lene.rhodes@gmail.com Ja
305. Daniel Jørgensen København NV ddjoergensen@gmail.com Ja
306. Dorthe Fischer Skjern ladyhawkdk@hotmail.com Ja
307. Psykolog Tinna Kjær

Pallesen
Aarhus frupallesen@gmail.com Ja Synes, at den jord er hellig. Aarhus kommune har havn af at d

er fredet jord.
308. Annette Kjærulff

Davidsen
8680 Ry jaungydegaardbutik@mail.dk Ja

309. Brian Fjordholm Roskilde brianknap1@gmail.com Ja
310. Karen Reiths Arden k.e.reiths@gmail.com Ja
311. Morten Hjertholm Helsimgør morten@storyboardfilm.dk Ja Det er vigtigt at respektere og støtte disse individuelle

initiativer.
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312. Stine Thuesen 4050 tullethuesen@hotmail.com Ja
313. Christian Agerholm Højbjerg chretter@live.dk Ja
314. kasper strube Skanderborg kasper_strube@hotmail.com Ja
315. Trine Schouborg Aarhus trineschouborg@yahoo.dk Ja
316. Kirstin Nørgaard Hjortshøj kirstinrikka@gmail.com Ja Det vil ødelægge vores økosystem i andelssamfundet, og et

rekreativt område som alle i Hjortshøj har glæde af og ofte
benytter

317. Martin Jensen Hjortshøj bisgaard68@icloud.com Ja
318. Bøje Nielsen Rønde boeje1805@gmail.com Ja
319. TIna Fjordholm Roskilde fjordholm@hotmail.com Ja
320. Yakup Kilic Roskilde yakup346@hotmail.com Ja
321. Carina Pedersen Ruds Vedby carina.frydendalp@gmail.com Ja Jeg skriver under fordi jeg selv har boet i andelssamfundet og

det vil ødelægge hele ideen heri hvis jorden fratages.
322. Anna Hansen Vadum anna.g@mail.dk Ja
323. Gunner Sørensen Gedsted firhoje@gmail.com Ja
324. Peter Styrbæk de Lasson Grenaa peterdelasson@styrbaek.net Ja Jeg er modstander af ethvert neoliberalt tiltag der vil kapitalis

fælles værdier, til fordel for nogle få.
325. Anette Cecilie Skriver Ry frunette64@gmail.com Ja
326. Tine Marcussen Aarhus tmarcu@hotmail.com Ja
327. Inge Liivå Løgstrup plejlen37@mail.dk Nej
328. Helle Kristensen Kolding heask@hotmail.com Nej
329. Vilhelm Vahle Ramten vilhelmvahle@live.dk Ja Simsek’s plan er utidssvarende og stik imod det samfund som

både befolkningen og de fleste politikere ved, er fremtiden. Fr
offentlig side hylder/støtter man igangsætningen af netop
sådanne projekter - der samler folk omkring
fællesskaber/landsbyklynger mv. Byg parcelhusene et andet s
istedet for, at ødelægge fremtidens fællesskab som på fantasti
vis gennem 29 år har vist vejen frem ......

330. Ida Johansen Århus 4utoo55@gmail.com Ja Folk skal da ikke smides ud af deres boliger fordi nogen har f
en smart idé til at tjene penge. Ikke tale om. Stedet er unikt, o
alene af dén grund skal det bevares

331. Hasse Schneidermann Thorsager hasse.schneidermann@gmail.com Ja
332. Ingrid Jakobsen Struer ingrid-jakobsen@post.cybercity.dk Ja
333. Kresten Jørgensen Hammel krestenmj@hotmail.com Nej Vi gør så meget for miljøet i Danmark og når en by har gjort s

meget for det lokale økosystem, og er næsten selvforsynende,
må kommunen også acceptere at det er et lokalt ønske og de
derfor må flytte de parcel planer et andet sted hen ellers må de
ekspropriere og det er møg dyrt og ikke forsvarligt økonomisk

334. Birthe Nielsen Bryrup birtheblomkvist@gmail.com Ja Mere selvforsyning er ønskeligt frem for ensrettede boliger
335. Camilla Borré Ringsted tholcana@gmail.com Ja Jeg er imod at ødelægge naturen med for meget byggeri. Imod

at man fjerner et smukt stykke natur og fjerner de dyr og
insekter der lever der. Tænk nu på klimaet. Vi har i forvejen f
lidt natur i lille Danmark.

336. Lene Nielsen Aarhus lenex@mail.dk Ja Der bør ikke bebygges på alle grønne pletter i Arhus
337. Elisabeth Majland Hjortshøj elisabeth-m@sol.dk Nej
338. Signe Helbo Mårslet signe_helbo@hotmail.com Ja Jeg skriver under, fordi jeg mener, at det er uhyre vigtigt at

bevare landbyernes alt for få grønne åndehuller.
339. Laura Aalbæk Kbh laura.aalbaek@gmail.com Nej
340. Sussi juhl hansen køge sussi@jubii.dk Ja
341. lotte jessen Aarhus C lotjessen@gmail.com Nej
342. John Krøll Lyngby john.kroll@gmail.com Nej
343. Helle Koch Silkeborg jakob.helle@os.dk Nej
344. G Jscobsen Herning 3gjacobsen@gmail.com Ja Det er helt uacceptabelt
345. Mark Ruben Kyed

Nielsen
Esbjerg kakimc@live.dk Nej Folk skal have ret til at være selvforsynende og bæredygtige,

uden at staten prøver at ødelægge det.
346. Henning K. Thomsen Østbirk henning@spirit-innovation.dk Ja Jeg skriver under fordi det er sund fornuft at støtte borgere de

selv tager ansvar og skaber noget nyt og bæredygtigt ... på all
planer, og fordi borgerdrevne tiltag i almindelighed er væsent
bedre og mere engagerende end statsdikterede.

347. Lilye Vestergaard Jægerspris lmv@lilyemirra.dk Nej Vi skal bevare disse økoområder til glæde og gavn for
mennesker, dyr, natur og klima. Og forskelligheden i vort
samfund.

348. Nina Haugaard Hjortshøj nj2016@hotmail.com Ja
349. Linda Thomsen Hadsten linda@a1link.dk Nej At man ødelægger et samfund der er bæredygtig i sig selv og

som har taget mange år at oprette. Og for hvad? Igen en flok
parcelhuse. Så i kan få flere penge i kassen istedet for at bifald
et samfund der kan klare sig selv.

350. Marie Ravn-Ellestad Ebeltoft m.ravnellestad@gmail.com Ja
351. Joan Jensen Gråsten joannhj64@yahoo.dk Ja
352. Orla Finn Pedersen kolding orlafinn45@msn.com Ja
353. Majbrit Laursen Hjortshøj majbritlaur@gmail.com Ja
354. janne junker århus jannerebo@hotmail.com Ja
355. Hans Hjort 8462 Harlev J hans.hjort@gmail.com Ja Fordi vi skal begrænse brugen af kvadratmeter til beboelse.
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356. Sabina Krøigaard Hjortshøj sabinagalatius@gmail.com Ja Små økosamfund er en model for grøn omstilling af samfunde
og skal vise vejen frem

357. Diana Jeppesen Solrød dudi1302@hotmail.com Ja Jeg skriver under fordi det er utrolig vigtigt at vi bevare de
grønne oaser og natur. Der skal ikke bygges på hver en bar ple

358. hans barfod 4736 kbm hansbarfod@gmail.com Ja
359. Ann-Kathrin Bentzen Hjortshøj annkathrinaa@gmail.com Ja
360. Jonas Ljunggreen Horsens ljunggreen@live.dk Ja
361. Maj Sandberg Lystrup maj_sand@hotmail.com Ja Der ikke skal placeres huse på dette fantastiske område - det e

en stor af Hjortshøjs sjæl som ville forsvinde...
362. Lena Albertsen Vammen 8520 Lystrup lenasmail@hotmail.com Ja
363. Lisbeth Hansen Hjortshøj hansen.lisbeth@live.dk Ja
364. Judit Szoleczky Hjortshøj judit.szoleczky@gmail.com Ja
365. Kasper Andreasen København Ø compagniadelsud@gmail.com Ja
366. Sofie Frandsen Lystrup sofiecbfrandsen@gmail.com Ja Selvom jeg bor i Lystrup, har jeg jævnligt haft fornøjelsen af 

besøge området. Derfor støtter jeg denne
underskriftsindsamling.

367. Anne-Mette Larsen 7140 a-larsen@hotmail.com Ja
368. Lene Knight Egå leneknight@hotmail.com Ja
369. Jonas Andersen Hvidovre jonas.kazem.andersen@gmail.com Ja
370. Jakob Hjort Bønløkke Hjortshøj j.bonlokke@dadlnet.dk Ja
371. Stinne Poulsen Hjortshøj mellemnavne@hotmail.com Ja Bynært landbrug er en unik mulighed for hele lokalsamfundet

og til daglig glæde for daginstitutioner og alle os der ikke bor
aih

372. Tanja Dornby Haslev tanjadornby@gmail.com Ja
373. Lasse Madsen Ringsted lasse_k_madsen@hotmail.com Ja
374. Karen Murhart Nakskov karenmurhart@hotmail.com Ja
375. Kirsa Aagaard Nykøbing kirsa.aagaard@outlook.dk Ja Fordi det lyder som et fantastisk sted.
376. Soffi Olesen Aarhus C soffi.ester@gmail.com Ja
377. Lone Andersen Aarhus C lonean@aim.com Ja
378. Lone Larsen Løsning lonechristensen1964@gmail.com Ja
379. Inga Bjørt

Vilhjalmsdottir
Karise inga.v97@gmail.com Ja

380. Bodil Agdrup Hjortshøj bodilagdrup@gmail.com Ja Jeg skriver under, fordi jeg som borger, der ikke bor i
AIH,bruger området rigtig meget. Det er dejligt med et åndeh
i byen, og indbyggerne i AIH er altid meget imødekommende

381. Line Friis Hjortshøj ninaline@live.dk Ja Jeg er vild med andelssamfundet, som ikke kun er til glæde fo
beboerne i AiH, men også for resten af byen samt nabobyer.

382. Henny Mikkelsen Højbjerg hennymikkelsen@mail.dk Ja
383. Inger Just Hjortshøj ingermariejust@outlook.dk Ja jeg har fra min bolig udsigt til gedestald/fold og ser hver dag

grupper af børneinstitutioner /familier besøge gederne. En hel
unik mulighed for at børn får direkte fysisk kontakt med dyr.o
om sommeren kan de se levende grise tæt på.

384. Andrea Wiwe Kjær-
Hansen

Aarhus andreawiwekjaerhansen@gmail.com Ja Jeg skriver under, fordi jeg selv er opvokset i Hjortshøj og ger
vil bevare Andelssamfundet

385. Rosa Ejrnæs Aarhus C rosadalsgaard@yahoo.dk Ja
386. Jesper Bøhnke Hjortshøj bohnke@outlook.com Ja
387. Sina Heile Sæby sinaheile@gmail.com Ja
388. Susanne Lymann

Hansen
Hjortshøj susannelymann@outlook.dk Ja

389. Morten Pedersen Hjortshøj mortenp007@gmail.com Ja
390. Sylvie Søndergaard Sønderborg dahson@gmail.com Ja
391. Zofia Karen Enevoldsen Hjortshøj zofiaenevoldsen@gmail.com Ja
392. Marie Birkholm 8530 mariebirkholm@hotmail.com Ja
393. Kenn Jørgensen Esbjerg kenn@havely.org Ja
394. Martin Opstrup Herning m.opstrup@hotmail.com Ja
395. Anne Sophie Larsen Hjortshøj anne.sophie.meyer.larsen@gmail.com Ja Landbrugsjorden er et fantastisk areal, som bruges af mange i

og udenfor AiH
396. Axel Thomsen Hjortshøj microspan@gmail.com Ja
397. Anne Grethe Munk Hjortshøj agmunk@gmail.com Ja
398. Jan Hyldig Skødstrup jan.hyldig@gmail.com Ja
399. Marie isira Havndrup Århus mariehavndrup@yahoo.dk Ja
400. Tony Morecat Søborg tony@morecat.com Ja ...det er vigtigt...
401. Henrik Skov Olesen Århus henrikskovolesen@gmail.com Ja
402. Peach Melba Aarhus C melbasum@gmail.com Ja
403. Daniel Holm Hjortshøj danieldholm@gmail.com Ja
404. Cecilie Hansen Brædstrup cecilie.hansen20@gmail.com Ja
405. Johanne Ejbye-Ernst Hjortshøj johanne.ee@googlemail.com Ja Jeg skriver under fordi andelssamfundets åbne jord bliver bru

af hele byen og noget af Hjortshøj sjælen forsvinder med den
hvis der bygges der

406. Flemming Hüttel Hjortshøj flemming.hyttel@gmail.com Ja
407. Pia Christensen Toronto piachristensen@live.ca Ja
408. Cecilie Pedersen Hjortshøj cilleharbo@hotmail.com Ja
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409. Mikael Hermansson Hjortshøj mikael@veryfunny.dk Ja
410. Anne Morsø Århus annemorsoe@hotmail.com Ja
411. Kim Grønborg Aarhus C ktg911@gmail.com Ja
412. Kirsten Stevens Hjortshøj kstevens.dk@gmail.com Ja Jeg ser gerne, at dette skønne grønne område bevares med al

den dynamik, imødekommenhed og engageret og engagerend
arbejde til glæde for mennesker ikke blot i Hjortshøj, men ogs
for andre interesserede.

413. John Salomonsen Hjortshøj johnsalomonsen@hotmail.com Ja
414. Troels Hovgaard 8260 Viby troels.hovgaard@gmail.com Ja
415. Gøsta Hansson Harlev J goesta@gefiberpost.dk Ja
416. Ann-Charlotte Knudsen Hjortshøj kkfagjournalist@yahoo.dk Ja Fordi det er en helt blind og åndløs handling at ødelægge 30 å

udvikling af bære- og væredygtige livsformer, som vi i
fremtiden har endnu mere brug for end nogensinde.

417. Runa Panduro Hjortshøj runapanduro@hotmail.com Ja
418. Ryan Juhl holsted anry@stofanet.dk Ja
419. Kathrine Lai Aarhus kat.1234@live.dk Ja
420. Kirstine Fuglsang Hjortshøj kirstinefugl@hotmail.com Ja Flere boliger i det område vil ødelægge områdets unikke

karakter.
421. Tine Hejbøl Vinter Hjortshøj vinter.tine@gmail.com Ja Det helt unikke ved Hjortshøj er netop dette sted, og vores

familie bruger området meget. Det var en grund til at vi flytte
til netop Hjortshøj.

422. Trine Berg Helsinge trine.b79@gmail.com Ja Selvforsyning og økologi er afgørende for vores eksistens på
den lange bane 🙂

423. Jette Fogj Tranbjerg j@fogh.dk Ja
424. Tina Madsen Tølløse tina@nsf-aps.dk Ja Jeg skriver under fordi det vigtigeste er muligheden for

rekreation, åndehuller og selvforsynende bæredygtighed i en
storby for folkets trivsel, ve og vel

425. Jørn Larsen Horsens jornlarsen60@gmail.com Nej Jeg gør det for at bevare det fantastiske lokal samfund der er
omkring det

426. Sarah Reimann Aarhus c spir@live.dk Nej
427. Nicklas Sieck Lundby nicklas.sieck@gmail.com Ja
428. Inge Marie Pallesen Hjortshøj ingemariepallesen@gmail.com Ja Jeg synes det er væsentligt, at Andelssamfundet har jord.

Lisbjerg vil gerne have flere boliger..
429. kirsten abelsen 6600 Vejen kirsten.abelsen@gmail.com Ja Jeg skriver under fordi det er glaedeligt, at folk vil lave et

positivt samfund med hinanden. Plads til forskellighed.
430. Bettina Bruun 8530 Hjortshøj bettina@bobbob.dk Ja
431. Hanne Fabricius Slangerup hk-f@hotmail.com Ja
432. Marie Christensen Hjortshøj mariezwergius@hotmail.com Ja Jeg skriver under fordi, det er vigtigt at bevare de områder der

ikke er huse på i området. AiH har kæmpe stor betydning for
hele byen, og de er meget gæstfrie i forhold til at byens borge
komme på deres områder. Jeg synes, at det ville være synd, hv
det de har arbejdet med i mange år, skal laves til boliger.

433. Benedicte Rodell Aarhus benedicte.rodell@gmail.com Ja
434. Laura Hegelund Aarhus laura_hegelund@live.dk Nej
435. Kathrine Brorholt-

Petersen
Aarhus C kathrine-00@hotmail.com Nej

436. Tim Lambæk Aarhus timlambaek@gmail.com Nej Igen har godt af alt det byggeri!
437. Linda Michaelsen

Michaelsen
Viby J lindamichaelsen@hotmail.com Nej Jeg hylder de frie områder med plads til dyrkning m.v.

438. Alva Stentoft hjortshøj alvahelberg@gmail.com Nej
439. Iben Bohr Frederikssund i.b.ejendomsservice@gmail.com Ja Jeg støtter da selvfølgeligt et spændende projekt, fordi der ska

være plads til disse projekter.
440. Mads Malthesen Hjortshøj m.lynet@hotmail.com Ja Det er et fristed for båd3 børn og voksne. Der er ikke kapacite

til mere trafik inde i Hjortshøj, trafikken skal ledes udenom
byen og sikre at vi stafig har vores sikre skolevej. Byg byen u
af og ikke ind af, det giver mening.

441. Mette Damgaard Sejthen Hjortshøj mette.sejthen@hotmail.com Ja Skole, dagtilbud og infrastruktur kan ikke klare så mange nye
beboer. Virup skolen er i forvejen den skole i Aarhus, hvor de
er færrest kvadratmeter pr. barn.

442. Jette Meinike Hjortshøj jem@soevejen.dk Nej Jeg bakker fuldstændig op om beskrivelsen af andelssamfund
som et sted med stor værdi og livskvalitet for rigitg mange
mennesker, børnehaver,vuggestuer m.m. i Hjortshøj.

443. Tamara Mosegaard Brøndby tathemo@gmail.com Ja Jeg gerne vil støtte menneskers mulighed for at danne
bæredygtige og selvhjulpne grønne samfund.

444. Nicco Hansen Kbh armaredi@gmail.com Ja
445. Nina Baltsersen 6640 ncnimbus@hotmail.com Nej
446. Marjun Haraldsen Great Grimsby marjun.haraldsen@gmail.com Nej
447. Marlene Roager 6500 symtomet@gmail.com Ja
448. Jeanette Andersen 8543 j-stoltenberg@hotmail.com Nej
449. jytte klie københavn klie@hotmail.dk Nej
450. Tage Thomsen Vesløs ojgoe@live.dk Ja Mennesker som dyr har brug for natur.
451. Þóra María Erlingsdóttir Lystrup toramaria123@gmail.com Ja
452. Tina Christiansen Odense tina.emil@hotmail.com Ja
453. Josefine Valler Aarhus C josefinehv@gmail.com Ja
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454. Vibeke Rikke
Rosenkilde

Vojens vibekerikke@gmail.com Ja

455. Rose-Marie Mollerup Hjortshøj roseji9@gmail.com Ja Det ødelægger et velfungerende likalsamfund.
456. Sissel Iversen Aboagye København sissel_aboagye@hotmail.com Ja
457. Lise Fauslet Hjortshøj epostlisen@gmail.com Ja
458. Michael Hornung-

Nissen
Hjortshøj mhornungnissen@gmail.com Ja

459. Ann Sophie Pedersen Jystrup annsophiepedersen@gmail.com Ja
460. Signe Andersen Skovlunde signe@vejgaard.com Ja
461. Jeppe Juul Egå jeppe11juul@gmail.com Ja Jeg har boet i AIH og anerkender landbrugets kæmpe betydni

for byen og faktisk for hele Århus
462. Mette Søby Ringsted skaljohaen@gmail.com Ja Vi har ikke brug for mere beton, men mere natur og mere

bæredygtighed.
463. Ditte Ohlsson Bottrup dohlsson@live.dk Ja
464. Mikael Glud Hadsten mikaelglud@hotmail.com Ja
465. Kristina Møller Samsø kridekk@gmail.com Ja
466. Line Sparvath Hjortshøj linems@hotmail.com Ja Jeg ønsker at vi beholder Andelssamfundet i sin nuværende

form, da det er et fantastisk område til glæde for alle beboere 
Hjortshøj.

467. Bjørn Nielsen Hobro bearlund@gmail.com Ja
468. Cathrine Hedegaard Hjortshøj cathrine_9@hotmail.com Ja Det vil være katastrofalt, hvis Hjortshøj mistede noget så

værdifuldt som Andelssamfundet, noget som er SÅ unik i en
skøn landsby tæt på storbyen. Et sted som belyser en diversite
af beboere og samler byens folk.. Det er et åndehul i byen, som
alle byens beboer har stor glæde af!

469. Julie Tromborg Jensen Hjortshøj sonnejensen1@hotmail.com Ja
470. Camilla Lotus Borg Stenlille lys@camillalotus.dk Ja
471. Jeanne Debess Hjortshøj jeanne.debess@gmail.com Ja
472. Katrine Nielsen Aarhus katrinebechsgaard@gmail.com Ja
473. Helle Kay Risskov 5xkay@os.dk Ja Det giver overhovedet ingen mening at stjæle jord fra

Andelssamfundet, for at tilgodese bygherrer og fortætning i
Risskov og andre bydele i Århus. Rådmanden ved godt, at
Århus Kommune mister unge familier til andre kommuner, fo
alt hvad der bygges i Århus er kubiske betonhelveder, som
ingen unge familier ønsker at bosætte sig i. Kan vi snart få de
nye stadsarkitekt på banen? Helhedsløsninger for Århus og ik
hovedløse beslutninger, som alene tilgodeser pengestærke
bygherrer.

474. Maiken Amstrup Hjortshøj amstrup4@yahoo.dk Ja
475. Berit Hjortshøj

Ammitzbøll Nielsen
Østbirk nielsenberit3@gmail.com Ja Fordi jeg synes godt om jeres sag, og med mit efternavn, kan

man da ikke andet.
476. Vinzent Zazsi

Eleosandari Raïswill
Frb fb@how2get.it Ja Nok er nok. Jeg ville ikke blive forundret hvis det viste sig at

der var "lobby midler" / "smørelse" involveret i forhold til at d
overhovedet er kommet på tale.

477. Jette Vork Hjortshøj supervork@gmail.com Ja
478. Agnethe Avlund Hansen Hjortshøj agnethe0802@gmail.com Ja Der er så mange mennesker, som har brugt ozeaner af tid på a

få dette område til at blive et enestående areal med dyrkning a
grønsager og til at blive et økologisk grønt område til gavn fo
AIH ‘ s beboere og alle andre i Hjortshøj, som ønskede at gør
brug af disse åbne arealer. Lad os bevare de frie og åbne areal
til glæde for os alle. Det nytter noget, at befolkningen nyder
deres landsby og på den måde fortsætter med at yde deres
bedste til gavn for alle i området, også for at bevare
indbyggertallet. Mit ønske er at I politikere ser med respekt på
folks indsats og ønsker, for de ved, hvad der er bedst i
lokalområdet.

479. Ida Marie Bønløkke Hjortshøj idamkb64@gmail.com Nej
480. Camilla Hertz Hjortshøj camhertz@gmail.com Ja
481. Connie Christensen Sønderborg conchrist29@gmail.com Ja I er denne planets reelle fremtid - så selvfølgelig skal I fortsæ

og dermed være sund inspiration for mange andre
482. Gry Hinrichs Århus hinrichsgry@gmail.com Nej
483. Thirajane Aurora Ebeltoft thirajane@hotmail.com Ja Vi mangler mere natur end boliger i Danmark, og det giver

ingen mening at ødelægge et allerede bevidst etableret
naturområde til nye boliger!

484. Inger-Marie Kjærgaard
Vigh

Bjerringbro imsvigh@gmail.com Ja

485. Victoria Trolle-Millbrath Århus vic2ria.tm@gmail.com Ja Jeg skriver under, fordi der for meget længe siden er givet grø
lys fra kommunen til projektet med landsbyen, og det har vær
et forbillede for andre steder. Netop nu, hvor vi gerne skulle
begrønne vores kommune ekstra, som modtræk til de mange
store byggeprojekter i midtbyen, virker det tåbeligt og meget
uigennemtænkt at trække tæppet væk under et sundt og
bæredygtigt samfund.

486. Miriam Beedholm Aarhus miriambee@outlook.dk Nej
487. Birgit Brink Lorenz 6630 Rødding bbrinklorenz@gmail.com Nej Selvfølgelig skal et andelssamfunds selvforsyning jord ikke

inddrages til byggeri. Hele Danmark taler om biodiversitet og
åndehuller. Her har vi et, det skal ikke ødelægges.
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488. Asger Sommer Knudsen 2200 asgersommer@startmail.com Nej
489. Anja Larsen Rønnevej 3 anjawlarsen@gmail.com Ja Der er fantastisk at nogen kan og vil og går op i at klare sig se

på alle måder. Det kan kun støttes.
490. Charles Kay Risskov cdomkay@gmail.com Ja
491. Olivia Buhl Brønshøj olbnice@gmail.com Ja
492. Vibeke Pristed Odense C flybirden@hotmail.com Ja
493. Lisa Østerhegn Allerød lisa@oesterhegn.com Ja
494. Jørn Heckmann Hjortshøj joernheckmann@hotmail.com Ja Der er så mange andre muligheder for at bygge andre steder i

Aarhus Kommune. F.eks. i Lisbjerg vil de gerene have flere
parcelhusgrunde.

495. Preben Laursen HJORTSHØJ prelau@hotmail.dk Ja
496. Milie Mouritsen Dragør fru.mouritsen@gmail.com Ja
497. Lotte Springborg 8530 Hjortshøj loles@privat.dk Ja Det betyder meget for mig og mange andre, at have naturen tæ

på min bopæl.
498. Marianne Lehner Allerød marilehner@gmail.com Ja
499. Thor Damsgaard Lehner 5762 tl@ollemus.dk Ja Jeg underskriver fordi jeg gerne vil støtte det unikke

andelssamfund i Hjortshøj
500. Martin Reiter Brædstrup martinreiter8740@protonmail.com Ja
501. Lene Stokholm Hjortshøj lene.angermair.stokholm@gmail.com Ja Jeg synes det er synd at bygge på det område. Det giver utroli

meget til hele byen, og udstykninger bør lægges andre steder.
Desuden mener jeg ikke der er kapicitet i institutioner og skol

502. Marie-Louise Laursen Hjortshøj m_l_hansen@hotmail.com Ja
503. Ninae Hammer København ninnahammer@hotmail.com Ja
504. Maria Torstensson Præstø marcecia@yahoo.dk Ja
505. Lærke Børresen Holm Langå laerkebh@gmail.com Ja
506. Mia Foltved Silkeborg miafoltved@gmail.com Ja
507. Kirsten Illeborg Knebel grobelli@gmail.com Ja Det er en hån mod andelssamfundet og deres store arbejde, og

alle de mennesker hvis liv det iøvrigt berører. Lad ikke magt- 
pengebegær overvinde menneskelighed.

508. Claus Borggreen Aabenraa clausborggreen@hotmail.com Ja
509. Jon Lehner Hjortshøj jonlehner@outlook.com Nej Stedet er unikt. Har stor betydning for mange mennesker. Der

kan findes alternative steder at bygge.
510. Kit Nielsen Valby fazeday21@protonmail.com Nej
511. Janus Jørgensen Hjortshøj janusmartin@gmail.com Nej
512. Helle Lehmann 4420 helle.lehmann@pm.me Nej
513. Jeanette Maglegaard

Maglegaard
København V jmaglegaard@gmail.com Ja

514. Liza Jensen Hinnerup panterpizza@hotmail.com Nej
515. Troels Græsholt-

Knudsen
Højager 52 troelsgk@gmail.com Ja Andelssamfundet var en væsentlig del af grunden til at jeg ble

så glad for Hjortshøj efter vi flyttede til for et par år siden - al
åbne arme, altid ro, altid plads til børn. Tager man den jord
Andelssamfundet skal bruge, fjerner man en væsentlig grund 
at de nye tilflyttere overhovedet skulle have lyst til at komme
her.

516. Helle-Helene B.K.
Eriksen

København Ø helle-helene@hotmail.com Ja Jeg skriver under fordi jeg som grund værdig synes vi i DK sk
værne om de små lokale og anderledes samfund - så alt ikke
bliver ens!! Og fordi vi ikke skal ødelægge et lille
velfungerende og banebrydende øko samfund, men istedet
anerkende og lærer af dem!!… Og nå ja, så håber jeg selv at f
en bolig i Andelsfællesskabet om et par år, - hvis det da ikke e
degraderet inden da!?…

517. Majken Trosborg Harlev livfuld@hotmail.com Nej
518. Johanne Bønding Aarhus johanneb100@gmail.com Nej
519. Anette Mortensen Risskov franseskaa@gmail.com Ja
520. Merete Mensink Sorø meretemensink@live.dk Ja Jeg skriver under fordi jeg er skarp modstander af at ødelægg

fine åbne kig med endnu flere parcelhuse - når det så oven i
købet betyder at man æder sig ind på jord, der bruges til fælle
bedste og i den sammenhæng økologisk dyrkning, er det skud
helt ved siden af!

521. Mannah Sommer Odense mail@mannahmargueritte.com Ja
522. Heidie jørgensen NAKSKOV trillesille@hotmail.com Ja
523. Toke Ernstsen Randers the59@live.dk Ja Det er vigtigt at udvikle selvforsynende lokalsamfund i en tid

hvor arbejdsmarkedet er under store forandringer og klodens
økosystemer er under voldsomt pres fra den kapitalistiske
udbytning af hele naturgrundlaget, dyreriget og menneskehed

524. Anne Holtegaard Viby J anneholtegaard@gmail.com Ja
525. Rikke Louise Jensen Slagelse rikkeursin@gmail.com Ja
526. Simon Frank Hjortshøj simonfreiheit@gmail.com Ja
527. Peter Lund Hjortshøj peterhaahrlund@hotmail.com Ja Vi skal bevare grønne områder
528. Lilian Klausholm

Dolleris
Hjortshøj liliankdolleris@gmail.com Ja

529. Iben S. Lyhne Tilst ibenlyhne@gmail.com Ja
530. Lene Vestergaard Hjortshøj livvest99@gmail.com Ja
531. Margrete Madsen Hjortshøj margretemadsen@hotmail.com Ja
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532. Benedicte Therkelsen Konnerud hanquist72@gmail.com Ja Jeg har boet i andelssamfundet og elsker naturen omkring
stedet!!

533. Lene Christensen Hjortshøj lenechristensen@me.com Ja
534. Lotte Dalgaard

Christensen
Hjortshøj dalgaardchristensen@gmail.com Ja Jeg bor i AIH og sætter enormt stor pris på området.

Landbrugsjorden var en af grundene til at jeg flyttede hertil m
min familie i sidste måned

535. Juliane Hjorth Århus hjorthen95@gmail.com Ja
536. Gert Ludvigsen 2000 gert@schau-ludvigsen.dk Ja
537. Christina Sjørup Hjortshøj cam6330@hotmail.com Ja
538. Kamilla Greve Hjortshøj kamillagreve@hotmail.com Ja
539. Dagmar-Kristine

Gellert-Jespersen
Hjortshøj dagmarkristine@hotmail.dk Ja

540. Marlene Mikkelborg 9700
Brønderslev

m.mikkelborg80@gmail.com Ja Fordi : det er det rigtige at gøre., at hjælpe naturen mod
fremmarch

541. Trille Malling Søborg trilletink@hotmail.com Ja
542. Inge Petersen Holte imbp@cr8.com Ja Fordi jeg går ind for selvstændighed ogfrie valg og imod tyran
543. Kai Fransen Tranbjerg J. kaifrans@hotmail.com Ja
544. Karin de Neergaard Charlottenlund kunstkurser@gmail.com Ja
545. Marlene Møllet Højbjerg rosengaard@hotmail.com Ja
546. Merete Rask Uhrskov Ulstrup merete_rask@hotmail.com Ja Andelssamfundet er noget helt unikt. Med mulighed for

dyrehold, er Andelssamfundet i den grad frontløber for
bæredygtighed i lokalsamfundet.

547. Laila Sølager Sørensen Silkeborg lailasoelager@mail.dk Ja Det er bekymrende at al jord, der bliver anvendt på en
bæredygtig måde, kan inddrages til parcelhuse og nye
udstykninger. Hvor der bliver kæmpestore huse på små grund
så hele det fundament, der i årevis er dyrket frem af
Andelssamfundet i Hjortshøj, forsvinder.

548. Martin Brix Hjortshøj martbrix@hotmail.com Ja
549. Nelly Amoi Lunderskov nellyamoi@icloud.com Ja
550. Kira Bang-Olsson Aarhus N imitable.kira@gmail.com Ja
551. Jannie Kronborg Horsens jskronborg@gmail.com Ja
552. Mette Jensen Skævinge mette.rask@mail.tele.dk Ja Kender området og den unikke ideologi, som økolandsbyen

bygger på. Sådanne områder bør have større prioritet i
samfundet.

553. Maiken Bruun-Aamodt København maikensmailbox@gmail.com Ja
554. Benedikte Hørlyck Hjortshøj benediktehoerlyck@gmail.com Ja
555. Birgitte Kroer Grenaa birgittekroer@gmail.com Ja
556. Edvard Korsbæk Bramming edvard@bb-soft.dk Ja Jeg skriver under, fordi jeg har familie i andelssamfundet, og

holder meget af området.
557. June Kolbye Nielsen 8530 junekolbyenielsen@gmail.com Ja
558. Jette Bille Hrenaa jettebille@gmail.com Ja
559. Stine Lauth Hou stine1973lauth@gmail.com Ja
560. Anne Christine Dissing Hjortshøj ac_lauridsen@hotmail.com Ja
561. Sanne Hansen Østervrå s_betteski@hotmail.com Ja
562. Freja Steffens Århus N frejasteffens@gmail.com Ja
563. Mirete Keinicke Korsør mirete.keinicke@hotmail.com Ja
564. Anne Schøler svendborg annemettesch@gmail.com Ja
565. Katerina Graneberg Aarhus N katerina.hausildova@gmail.com Ja
566. Rikke Rasmussen Hornslet rikkesvesken@gmail.com Ja
567. Agnete Jørgensen Hjortshøj netej@mail.dk Ja
568. Tina Nielsen Hjortshøj tollestrup@gmail.com Ja
569. Sidsel Lykke Theil Lystrup sidsellykke90@gmail.com Ja
570. Aksel Striim HJortshøj akselstriim@gmail.com Ja
571. Andrea Koch Bønløkke Hjortshøj andreabonlokke@gmail.com Ja
572. Jane Borlev Silkeborg jane@mitlivminkrop.dk Ja Fordi det ikke giver mening at blive ved med at nedlægge alt

jord til fordel for at bygge. Vi mangler jord i Danmark. Og for
politikerne snart mål begynde at lytte til borgerne

573. Vibeke Stenberg Hjortshøj vibekestenberg1@hotmail.com Ja
574. Sofie louise Søndergaard Fuglebjerg soffilou@hotmail.com Ja
575. Malene L Thomassen 8250 msthomassen@yahoo.com Ja
576. Connie Henriksen Egå connie.henriksen1@gmail.com Ja
577. Jakob Ehlers Hjortshøj jhehlers@hotmail.com Ja
578. Josefine Søe Ehlers Hjortshøj josefine.christensen@hotmail.com Ja
579. Kristine Eriksen Hjortshøj maikee23@hotmail.com Ja Vi skal bevare det natur vi har og der er absolut ikke behov fo

flere huse i Hjortshøj. Infrastrukturen kan ikke holde til det og
den gode gamle landsbystemning skal der ikke rykkes mere v
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580. Randi Pisani Hjortshøj randi@stellanostra.dk Ja Andelssamfundet har de sidste 30 år arbejdet for at skabe
eksempler på bæredygtig og social udvikling til inspiration og
glæde for det omgivende samfund. Det er indtil videre sket i e
tæt samarbejde med Aarhus Kommune – både når det har drej
sig om bebyggelse, energiforsyning og leje af landbrugsjord, 
når det har drejet sig om at skabe inkluderende bo- og
arbejdsfællesskaber for medborgere med udviklingshandicap.
Der ydes dagligt store frivillige indsatser fra beboere – ikke b
fra Andelssamfundet, men fra hele Hjortshøj – både på
arealerne, så både dyrkning, dyr og stier er tilgængelige og
inviterer til oplevelser for store og små, og med sociale og
kulturelle fællesskabsfremmende initiativer både for byen som
sådan og for særligt udsatte. Det er derfor usædvanligt
kortsigtet, hvis man vælger at se bort fra det potentiale, der
ligger i at inddrage og lytte til engagerede borgere.

581. Helle Helledie Hjortshøj hellehelledie48@gmail.com Ja
582. Anne Christine

Bandholm
København cb@spacecare.dk Ja

583. Mette Telling Bredsten mettetelling@gmail.com Ja
584. Peder Meyhoff Hinnerup peder@meyhoff.com Ja
585. Verner Jensen Hjortshøj vernerb@matrixit.dk Ja
586. Gitte Jensen Aarhus gittelj@matrixit.dk Ja
587. Dorte Eggersen Risskov doeg@via.dk Ja
588. Camilla Sørensen Hjortshøj milles77@hotmail.com Ja
589. Carsten Kusk Mortensen Hou kuskmo05@gmail.com Ja Det har jo vist sig at de tanker ( bl.a. byggeri, giftfri dyrkning

jorden og naturgenoprettelse) som førte til oprettelse af
andelssamfundet, absolut er en del af den vej som vores
samfund bevæger sig imod. Ved at fjerne jorden fra
andelssamfundet fjerner man også grundlaget for dets eksisten
og den viden og de tanker som ligger til grund herfor.
Parcelhusbyggeri kan opføres alle andre steder hvor det ikke
nødvendigvis ødelægger noget.

590. Christa Lange Årslev christadhh@gmail.com Ja Naturen er det vigtigste at passe på lige nu, hvis vi mennesker
fortsat vil bo her.

591. Kirsten Dahl Mortensen Hou kirstdam@gmail.com Ja
592. Rasmus Ejrnæs Hjortshøj rasmusejrnaes@gmail.com Ja Det giver enestående muligheder for fællesskab for børn og

voksne at have et inkluderende økologisk landbrug med leven
dyr midt i en by som Hjortshøj.

593. Max Vittrup Jensen Klokkarstua maxvjensen@gmail.com Ja
594. Tanja Svarre Hjortshøj tanjasvarre@hotmail.com Ja
595. Kirsten Mindegaard

Nielsen
8000 Aarhus C kirstenmindegaardnielsen@gmail.com Ja

596. Signe Hansen Odder signe.over-randlev@hotmail.com Ja Viahr i 100 år vidst at sundhed og trivsel hænger sammen med
lys, luft og natur. Den aktuelle politik for fortætning strider m
borgernes velfærd.

597. Linda Oddershede Skæring oddershede.linda@gmail.com Ja Bevar grønne områder, især hvor lokale beboere dyrker
grøntsager til ikke-kommerciel brug.

598. Peter Kjoge Coín peter.kjoge@gmail.com Ja Det er altid sundt for fremtidige generationer at få jord under
neglene. Dette læres ikke i skolen.

599. Lars Peter Karlsen Viborg lp_turong@hotmail.com Ja
600. Jesper Cetnie

Rasmussen
Hjortshøj cetnie@gmail.com Ja Der skal være rekreative grønne områder.

601. Robert Klujeff Aarhus C rkl@ok.dk Ja Mere selvforsyning, flere øko-tiltag, mindre af at gøre som vi
plejer, eller gøre som alle andre. Tænk nu "out-of-the-box" ba
for en gangs skyld!

602. Sigrun Lena
Ingvarsdottir

Hjortshøj siglening@hotmail.com Ja

603. Lene Terkelsen 8530 Hjortshøj lene.t2901@gmail.com Ja Området betyder meget for hele Hjortshøj.
604. Liselotte Lauritsen Ryomgård lottelauritsen@gmail.com Ja
605. Benjamin Riise Hjortshøj benjaminriise@gmail.com Ja
606. Peter Grønlund Hjortshøj plushuset@gmail.com Ja
607. Johanne Algren

Jørgensen
Hjortshøj johanneaj17@gmail.com Ja

608. Louise Carl Århus louise.carll@gmail.com Ja
609. Xenia Gissel Durup xeniavinckx@gmail.com Ja
610. Niels-Peter Henriksen Solbjerg nphenriksen@gmail.com Ja
611. Ronja Haslund 2860 ronja.haslund@gmail.com Ja
612. Lis Pedersen 8530 Hjortshøj pedersen.steimle@hotmail.com Ja Jeg synes det er vigtigt at bevare de rekreative områder områd

i vores by.
613. Gustav Rinfeldt Nibe gustavrinfeldt@gmail.com Ja Jeg er imod omlæggelse af andendelssamfundet
614. Kira Kofoed Skov Ringsted kofoed.kira@gmail.com Ja
615. Olaf Rabenschlag Hjortshøj rabenhau@gmail.com Ja
616. Annette Petersen Højbjerg ap@events.dk Ja
617. KH Wulff Kgs Lyngby karenheleneh@yahoo.dk Ja
618. Lars Nørgaard Hansen Hjortshøj pinoculars@gmail.com Ja
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619. Janne Danielsen Hjortshøj jadan@aarhus.dk Ja
620. Jens Steenberg Allingåbro jensos58@hotmail.com Ja
621. Laura Gry Steffensen Hjortshøj lauragrysteffensen@hotmail.com Ja
622. Miguel Mikkelsen Hjortshøj romeros@hotmail.com Ja
623. Jan Feil Hjortshøj jpf@nepcon.org Ja Der er ikke brug for uhæmmet vækst. men for dialog omkring

mere bæredygtighed og trivsel for alle!
624. Mette Heide Hjortehøj mette.heide.aarhus@gmail.com Ja
625. Henrik Nielsen Hjortshøj henrikjuul3@gmail.com Ja
626. Jørgen Holm Aarhus V jxrgen@gmail.com Ja
627. Trygve Bjerkø 8550 trygveb@live.dk Ja
628. Tao Andersen Hjortshøj taoandersen@gmail.com Ja
629. Ivan Damgård Århus ivan@cs.au.dk Ja
630. Ursula Søholm 8541 skødstrup ursula.soeholm@gmail.com Ja
631. Eva Høymark Hjortshøj 0707eva@gmail.com Ja
632. Lise Reinholdt Kbh. S lisereinholdt@hotmail.com Ja
633. Stine Hrlt Ringsted stinerhelt@gmail.com Nej
634. Tine Krogh Hansen Hjortshøj tinekrogh@hotmail.com Ja
635. Neel Holm Hjortshøj nelus@worldonline.dk Ja Det bynære landbrug i Andelssamfundet bidrager til unikke

oplevelser for store og små og med den hastighed og i det
omfang der brygges i Hjortshøj er det vigtigt for byen at der e
områder, der friholdes. Især områder der i sin funktion danner
værdi for en stor gruppe borgere og som er med til at Hjortshø
bevare sin profil som et spændende sted med økologi,
fællesskaber og et grønt image.

636. Hellemai Toft V. Skerninge info@hellemaitoft.dk Nej Det skal ikke kun være forbeholdt dem med penge, at bo de
lækre steder. Og det er vigtigt med små skønne pacer for sjæle
og naturen, tak ❤ 

637. Tanja Tychsen Aarhus tanjat@hotmail.com Ja
638. Gunnar Boye Olesen Hjortshøj gunnar.olesen@eposts.dk Ja Det er et svigt at Aarhus Kommune, hvis man går væk fra

planerne om tæt-lavt byggeri, kombineret med plads til natur 
bynært landbrug, som mange børnefamilier er glade for

639. Lise Hansen Dalby lise3@mail.dk Nej
640. Jesper Jensen Randers jesperjensen@webspeed.dk Nej
641. Lene Thuesen Auning lene.thue@gmail.com Nej Jeg støtter Andelssamfundets idegrundlag!
642. Frode Vinter Hjortshøj frodevinter@protonmail.com Ja Jeg skriver under fordi området er en stor del af dét der gør

Hjortshøj til Hjortshøj. Muligheden for at opdyrke egne
grøntsager på mark giver børnene (og de voksne) unik indsigt
landbruget. Muligheden for dyredrift tæt ved, hvor børn kan
komme og være en del af har været helt utroligt sundt for vore
unger. Jordene der skal inddrages til parceller er en del af
arbejdsgrundlaget for de handicappede der også bor i
Andelssamfundet. De har et arbejde og et grundlag for at
arbejde, tæt ved hvor de bor, og er en aktiv og naturlig del af
lokalsamfundet. Til gavn for os alle i området. Hjortshøj er en
landsby, og skal ikke dækkes til af parceller, men bevare noge
af den landlige idyl, der giver vidder og åndehuller.

643. Vita Duus Vejle vita.duus@gmail.com Nej
644. Lea Bro Nielsen Kæbenhavn lea_bro@hotmail.com Nej Jeg kender andelssamfundet indgående gennem min veninde,

der er født og opvokset der. Jeg har nydt at besøge området og
fundet så stor ro i, hvordan den lille landsby har et tæt
naboskab, plads til forskellighed og giver plads til natur, både
med landbrug men også på naturens egne præmisser. Vi har
simpelthen ikke brug for flere parcelhuse frem for natur. Byg
smartere i byerne, skal vi endelig have flere huse.

645. Niels Aagaard Hjortshøj niels@detfaellesbedste.dk Nej Vi har hårdt brug for grønne kiler, for natur, dyr, planter,
biodiversitet. Området er vigtigt som et rekreativt område der
samler folk i Hjortshøj. Det skaber fællesskaber og god fritid 
børn og voksne. Det giver meningsfulde aktiviteter, fra at kun
deltage i den fælles grøntsagsordning, besøge geder, få æg fra
vores høns til at gå ture og nyde natur med mark og skov.

646. Ashti Ali Hassan Århus ashtialihassan@gmail.com Nej
647. Bodil Dahl jensen Hjortshøj bodil@vimby.dk Ja
648. Karin Morsbøl Skanderborg karin.morsboel@gmail.com Ja Jeg synes, at Andelssamfundet er en fantastisk ide, som ikke

skal forringes af, at der bygges yderligere i området
649. Sejr Hermansen Raita 8920 sejrhermansen@hotmail.com Ja
650. Birgitte Lund

Christiansen
Helsingør birgittelc@outlook.dk Ja

651. Marie Stein København N mariestein@gmail.com Ja
652. Alis Madsen Åbyhøj alismadsen@gmail.com Ja
653. Nidzara Sacic 8530 Hjortshøj didi_00ns@hotmail.com Ja
654. Tine Lykke Fredensborg tine_lykke@hotmail.com Ja Området er unikt og bør bevares
655. Povl Noe-Nygaard Åbyhøj povlnoe@gmail.com Ja
656. Ulla M. Mogensen 8530 ulla.m.mogensen@gmail.com Ja
657. Frederik Sørensen Hjortshøj frederikhesthaven@gmail.com Ja Hjortshøjs beboere også i fremtiden kan have et rekreativ

område, samt AIH beboere kan beholde dyrehold,
grønsagsfællesskab og planteavl.
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658. Anne Louise Eriksen Harlev J annelouiseeriksen@msn.com Ja
659. Signe Thorsen Hjortshøj signe_rump_thorsen@hotmail.com Ja Jeg bor ikke i andelssamfundet, men jeg bruger det ofte. Jeg

synes det er en ubeskrivelig tragedie, hvis man vælger at bygg
parcelhuse på et af de få åndehuller, der er i byen.

660. Annemarie Kofoed Them karajaal@blaaplanet.dk Ja
661. Jonna Nøttrup Søborg jlno@ucsyd.dk Ja
662. Søren Mosberg Hjortshøj smosberg@gmail.com Ja
663. Anne-Marie Ejrnæs Køge am.ejrnaes@gmail.com Ja
664. Peter Lassen Skødstrup peterslassen@gmail.com Ja
665. sune bruun olsen Hjortshøj sune@bruunolsen.dk Ja
666. Anders Kernel København N anders.kernel@gmail.com Ja
667. Jørn Justesen Nibe hjortensgyde@hotmail.com Ja
668. Charlotte Pedersen Erslev angel666th@gmail.com Ja
669. Elly Barstad Randers ellybarstad@gmail.com Ja Det er urimeligt at fratage, disse mennesker deres fristed
670. Kristina Kiettelmann

Jensen
Randers NØ augustogelliotsmor@gmail.com Ja

671. Sofie Vulff Albertslund sfvulff@yahoo.dk Ja
672. Thomas Wagner næstved troubaduren123@hotmail.com Ja
673. Diana Bergholz Holbæk dianabergholz@hotmail.com Ja
674. Karina Jensen Højbjerg karina.j.e.jensen@hotmail.com Ja
675. Morten Alsholm Skørping mortenalsholm@gmail.com Ja
676. Britta Kristensen Frederikshavn brittaglinvad@gmail.com Ja
677. Svend-Arne Surland Hjortshøj svend@svendsurland.dk Ja
678. Anders Pedersen Randers NØ andersp74@gmail.com Ja
679. Marianne Grann Randers SV grann3@gmail.com Ja
680. Karin Myatt 8530 Hjortshøj karinmyatt@hotmail.com Ja
681. Martin Thing København N martinthing@outlook.dk Ja
682. Tine Spang Olsen Beder tso@havetegn.dk Ja
683. Trine Jensen Randers NØ trunte69@gmail.com Ja Moderne mennesker har brug for åndehuller i pagt med nature

fremfor mursten og beton
684. Lone Thomasen 8930 Randers

nø
lone_thomasen@hotmail.com Ja Fordi jeg ønsker det

685. Marie Kilde 8544 Mørke marieskilde@hotmail.com Ja
686. Peter Myatt Hjortshøj myattpeter@hotmail.com Ja Forslaget fra Aarhus kommune betyder meget mere trafik

igennem hjortshøjs smalle gader og forringer forholdende for 
af Aarhus vigtigeste social og miljømæssige initiativer
Andelssamfundet i Hjortshøj

687. milena hasdorf Hjortshøj milena.hasdorf@gmail.com Ja Det er aftalebrud fra kommunen.
688. Tanja Dahl Drejer Lemvig tanjus@hotmail.com Ja
689. Erik Findalen Bjert erikfindalen@icloud.com Ja Vi skal have meget mere økologisk landbrug
690. Piaalycia Fischlein Viby J pfischlein@gmail.com Ja
691. Johan them Steffensen Odense johanthem@gmail.com Ja
692. Dorte Pedersen Ebeltoft dorte68@gmail.com Ja Det skal ikke bygges på de få fri steder / natur vi har tilbage
693. ole søderquist slagelse sailor@undermaatten.dk Ja
694. Hanne Nielsen Allinge hanne@humledal.dk Ja
695. Anette Bendixsen Hjortshøj abendixsen09@gmail.com Ja
696. Lene Jensen Låsby dahl_jensen@hotmail.dk Ja
697. Anemone Samy Tilst anemonesamy@gmail.com Ja
698. Henrik Udengaard

sørensen
Tranbjerg henrik.udengaard.1@gmail.com Ja

699. Ralf Jensen Gråsten ralfhj64@yahoo.dk Ja
700. Anne Kilden-Pedersen Byagervej 110d

8330 beder
anne.kilden.pedersen@gmail.com Ja Jeg skriver under fordi det er horribelt at et fællesskab skal

ødelægges for at kommunen skal have lidt penge i kassen. Og
med lidt mener jeg i forhold til det store økonomiske billede.
Gid politikerne kunne værdisætte livskvalitet i stedet for kun 
se kroner og øre

701. Mads Enevoldsen Aarhus mbe@hotmail.dk Ja
702. Charlotte Andersen Næstved charlottepiaandersen@gmail.com Ja
703. Bodil Joergensen Skødstrup bodiljoergensen@c.dk Ja Jeg skriver under fordi vi også som Skødstrupborgere også

nyder godt af Andelssamfundets naturområde med bla.a
dyrehold👍

704. Hanne Jensen Fårvang chokopigen10@live.dk Ja
705. Stine My Sand Pedersen Ulstrup stine.mig@hotmail.com Ja
706. Lena Wohlert Brædstrup lenawohlert@gmail.com Ja Vi skal være miljø beskyttende. Området er lukrativ i sin

formåen ved at vise hvad Århus kan skab. Lad område forbliv
som den er og lad dermed Århus være forgangsmand for det
sunde luv og levevis.

707. Britta Balle Skødstrup brittaballe@gmail.com Ja
708. Henrik Pedersen Arhus V. hped@hotmail.com Ja Er en hjortshøj!!!
709. Lise Baastrup 8930 Randers

NØ
lisebaa@hotmail.com Ja Jeg har en stor del af mine venner i Århus, hvor jeg har boet i

over 40 år. økologiske grønne områder, så tæt på byen som
muligt, er det vigtigt at bevare
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710. Mette Hoffmann svendborg hoffmann67@live.dk Ja
711. Henrik Kjærsgaard Hjortshøj henrikonumkjaersgaard@hotmail.com Ja
712. Sidsel Kirketerp Århus sidskirk@hotmail.com Ja Der ikke er grund til at ødelægge økolandsbyens grundlag .
713. Anne Pedersen Aarhus annekallesoee@gmail.com Ja
714. Anette Kjærsgaard EGÅ kallesoekjaersgaard@gmail.com Ja
715. Susanne Stein Aarhus sste@via.dk Ja
716. Charlotte Bøving Kvistgård charlotteboving@gmail.com Ja
717. Torben Bjerre

Kjærsgaard
Hjortshøj gt2@webspeed.dk Ja

718. Finn Grøn Nielsen Årestrup,
Skørping

finn@himmerlandsbyen.dk Ja

719. Eberhard Bechtle Frederiksberg eberhardfranzaugust@gmail.com Ja Et lille bynært økologisk landbrug er fremragende egnet til at
demonstrere et alternativ til industrialiseret landbrug for både
børn og voksne.

720. Jeppe Østberg Aarhus jeppeeastberg@gmail.com Ja
721. Karin Essenbæk Skødstrup karin@essenbek.dk Ja
722. Matawa Baio Hundested matawanb@gmail.com Ja Jeg synes Hjortshøj skal få lov til at beholde den miljømæssig

og sociale balance de har bygget på deres jord. Jeg støtter der
principper og idéer.

723. Sidsel Kerstens Risskov plovmandkerstens@mail.dk Ja Der skal være plads til forskellige leveformer i Aarhus, og
Andelssamfundet er mere end blot en samling af huse. Det er 
helt unik boform, som rummer så meget mere end et
villakvarter, og som skaber meget værdi for beboerne og hele
Hjortshøj. Kommunen bør sælge jorden til Andelssamfundet,
eller som minimum leje jorden ud til dem så længe
Andelssamfundet eksistere.

724. Ole Davidsen Ry ole@davidsen.mail.dk Ja
725. Dicte Kjærsgaard Hjortshøj dictebk2000@gmail.com Ja
726. Jan Rasmussen Kolind janmejer@gmail.com Ja
727. Keld Hvalsø Sabro k.h.nedergaard@gmail.com Ja Andelsamfundet er værdifuldt for dem der bor i det, og det er

værdifuldt alle andre i kommunen der støtter lokaløkologisk
produktion og en mangfoldig bydel hvor også mennesker med
udviklingshandicap kan bo, arbejde og udfolde sig

728. Daniel Espeland København daniel.espeland@gmail.com Ja Bevar urban og andelsjord til fællesskabets interesse
729. Thomas Otzen Hvidovre otzendk@gmail.com Ja
730. Anne-Marie Ejsten Randers anneejsten@gmail.com Ja Vi skal bevare jorden, der er også bebygget nok. Vi har brug f

vores landjord.
731. Bertel Dehn-Andersen Hjortshøj bertel.da@gmail.com Ja
732. Suzannah Crusell 5771 Stenstrup sus.kst@gmail.com Ja
733. Anne Holmstrand Tranbjerg anneholmstrand@hotmail.com Ja
734. Mona-Lisa Mortensen Fanø monalisamortensen2@gmail.com Ja
735. Tina Faldn Skørping tina@ecolife.dk Ja
736. Lars Berndt Ringsted lars.frederik.berndt@gmail.com Ja
737. Thea Katrine Larsen Esbjerg theakatrinelarsen@gmail.com Ja
738. Carsten Thougaard Aarhus orakel@stofanet.dk Ja
739. Søren Hammerlund Græsted virelai@virelai.dk Nej
740. Hans Bruun Jensen Aarhus C hansbruunj@gmail.com Ja Det ville virkelig være trist, hvis dette grønne område blev

bebygget.
741. Line Kirstine Tanderup Harlev J line.tanderup@hotmail.com Ja
742. Yrsa Sand Andersen Aarhus V yrsasand@gmail.com Nej
743. Susan Hach Lausen Broager susanhach@gmail.com Ja
744. Karin Alsgård Jensen Tirstrup karin@aebletoften.dk Nej
745. Rune Tingskov Ebeltoft tingskov@live.dk Ja Jeg har tidligere boet iHjortshøj, og syntes at det vil blive et ta

for hele området. Det ville være bedre at udvide byen uden om
området.

746. Rebecca Sørensen Hvalsø rebella.sorensen@gmail.com Ja Der er meget tale om biodiversitet og landbrugets betydning f
kline og dyreliv. AIH er et af de alt for få initiativer der driver
anderledes og mere bæredygtigt landbrug som er åbent for
resten af byen og som skaber levesteder til naturen. Det er uni
Et nyt villa kvarter er ikke unikt!

747. Svend erik Dahl jensen Mundelstrup svend.erik@mail.dk Ja Fordi Bodil siger det
748. Heydi Baltzer Næstved heidi-ba1@hotmail.com Nej
749. Ida Pedersen København S ida.juulp@hotmail.com Nej
750. Dennis Nielsen Randers broderh77@outlook.dk Nej Fordi det er det helt rigtige at gøre, både for miljøet. Men &så

for den brede befolkning, der har glæde af dette område hver
dag.

751. Bente Laursen Ugerløse bente1004@gmail.com Ja
752. Lisbeth Sand Pedersen Randers lmsp59@hotmail.com Nej
753. Søren Lundgaard Viuff Roskilde sorenviuff@gmail.com Nej
754. Maja Ejrnæs København ejrnaes.maja@gmail.com Ja Jeg er vokset op i AIH og sætter stor pris på stedet som unikt

fællesskab og inspiration for fremtidige bæredygtige bosteder
Holder meget af at besøge stedet med jævne mellemrum

755. Lise REOL Aarhus N lisereol75@gmail.com Nej
756. Ditte Gry Berg Jensen Århus dittegry21@gmail.com Nej
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757. Camilla Nielsen-Englyst Ringsted cenglyst@gmail.com Ja
758. Helene Feilberg Ringsted helenefeilberg@gmail.com Ja
759. Sarahmaria Fuglsang

Hansen
Risskov sarahmaria.fh@gmail.com Ja

760. Patrick Christensen Flauenskjold ve_musiker@hotmail.com Ja
761. Gitte Brix Frederikshavn gitte_brix@yahoo.dk Ja Et 29 årigt arbejde på et rekreativt åndehul, et fundament for

udviklingsprojekter i byen. Der må kunne findes andre
alternativer til udstykning af parcelhusgrunde.

762. Stine Sørensen Århus N my_er@hotmail.com Ja Jeg skriver under fordi, andelssamfundet varetager den jord p
en ansvarlig, fremtidssikret og inspirerende måde, der oveni
inkluderer lokalsamfundet og skaber merværdi for borgerne.
Værdien opnåes fordi, andelssamfundet deler naturskøn jord
med lokalsamfundet, og viser at vi borgere kan leve langt mer
bæredygtigt, i større pagt med naturen og samtidig gøre det, s
det skaber merværdi for lokalsamfundet. Andelssamfundet
viser, at vi kan gøre noget for at undgå den tunge CO2
udledende transport af fødevarer. De er dermed med til at gøre
Århus grønnere. Dette burde honoreres og udstilles som
eksempel på et fremragende borger-initiativ, der viser en mere
bæredygtig livsstil, der endog tilbyder stedets nydelse-værdi t
lokalsamfundet. At sælge jorden til parcel-bebyggelse vil vær
et fravalg af økologisk landbrug og at bremse et inspirerende
initiativ der viser en grønnere vej. At ville bygge parceller på
jord, der pt både er økologisk landbrug og et rekreativt og
anderledes område åbent for alle kan ses som et kraftigt slag
mod initiativer og livsformer, der ikke følger den gængse norm
Men uden fornyelse og forsøg, der prøver på at ændre ved nog
af de ting i danskernes livsstil, som slider enormt på naturen,
opretholdes status que og livskvaliteten i Århus forringes - Li
nu giver jorden velvære og pleje til borgerne uden regning for
kommunen. At inddrage og bygge på jorden vil være at
underminere borgeres behov for andet end parcelhuse. Nogle
må vise andre måde at leve, for den måde vi danskere lever pt
er uholdbar for klima såvel som for sundheden. Den lejede jor
udnyttes nu bæredygtigt; det er med til at indfri klimamål, og
andelssamfundets initiativ burde vække inspiration for Venstr
politikere fremfor at vække et ønske om at gå tilbage til det, d
er blevet gjort længe. Politikerne kunne i stedet opkøbe
landbrugsjord, der pt enten står brak eller som varetages
‘konventionelt’ - altså hvor der benyttes sprøjtegift,
ukrudstbekæmpelse m.v. som i dag er med til at reducere
bestanden af insektet og dermed den essentielle biodiversitet.
Jorden som andelssamfundet driver er et et konkret eksempel
samt et symbol på menneskets behov for diversitet og nuance
livet, på klimavenligt landbrug, og på lokale initiativer der
skaber fællesskab, og et konkret billede på en mere bæredygti
fremtid.

763. Sofie Arlien-Søborg Aarhus C s.soeborg@gmail.com Ja
764. Kasper de Miranda Århus kaspermiranda@hotmail.com Ja
765. Karsten Kamstrup Hjørring karstenkamstrup@gmail.com Ja Jeg bakker op om de lokale kræfter for at begrænse

paracellernes udbredelse på steder hvor de af miljø og
naturhensyn ikke bør opføres.

766. Ditte Marie Plovmand Hjortshøj dmpl73@gmail.com Ja
767. Inge Sloth Århus C isloth65@gmail.com Ja
768. Lotte Rauschenberg Skødstrup lotteogpeter@mail.dk Ja Jeg skriver under fordi det er vigtigt at bevare steder som dett

Det tager 20+ år at starte et andet sted, med dyrelivet og
insekterne som mister deres verden og sansynligvis dør. Find 
andet sted..

769. Ena Egelund Rønde mail@enaegelund.dk Ja
770. Anne Marie Løbner Aarhus fuglene@live.dk Ja
771. Charlotte Valløe Ry cvalloe@gmail.com Ja
772. Niels Bandholm Gammel

kirkevej58
niels.bandholm@gmail.com Ja

773. Katrine Lindahl Hjortshøj k.l.p@hotmail.com Ja
774. Lone Nielsen Hjortshøj tullelykkenielsen@gmail.com Ja
775. Anders Pedersen Aarhus C anderskallesoee@gmail.com Ja Andelssamfundet i Hjortshøj er et særligt sted for mange

mennesker med stærke idealer om fællesskab og bæredygtigh
Siden det blev etableret, har beboerne i andelssamfundet
arbejdet passioneret og med stor succes for, at skabe et sted hv
de idealer bliver praktiseret. Det lægger man hurtigt mærke ti
når man besøge stedet. Landbrugsaralerne er en grundsten for
anddelssamfundet, som er delvist selvforsynende med
bæredygtige fødevare. Det vil naturligvis være et stort tab, hv
de beskæres.

776. Charlotte Bülow Hjortshøj charlottelund88@gmail.com Ja
777. Per Abildgaard Præstø permandel@outlook.dk Ja
778. Julia Karstensen 8250 julle.k@mail.dk Ja
779. Esther Brakl Aarhus ebrakl@gmail.com Ja
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780. Bjarke Skov Hjortshøj skov@dadlnet.dk Ja Villaer rundt om Andelssamfundet ødelægger hele ideen.
Desuden ødelægger det et fint rekreativt område for alle os
andre.

781. Birgitte Stilling Petersen Hjortshøj bstilling45@hotmail.com Ja
782. Olga Nordenbæk Hjortshøj olgabilenberg@gmail.com Ja
783. Maria Lomholdt Hjortshøj marialomholdt@gmail.com Ja
784. Lars Mikkelsen Hjortshøj lars_mik@hotmail.com Ja
785. Steen Petersen 8520 Lystrup stonepet@youmail.dk Ja Der er et anderledes lokalsamfund som fungere Vi har

fortætning nok i Århus og en del der ikke fungere Det giver
ingen politisk forsvarlighed at have tanker om at ødelægge de

786. Abelone Asingh Århus asinghabelone@gmail.com Ja
787. Solsikke Lausten København solsikke.lausten@gmail.com Ja
788. Karen Hastrup Hjortshøj frugt1234@mail.dk Ja
789. Brian Degn RINGSTED info@motionmatters.dk Nej Jeg er kommet og kommer meget i Hjortshøj Andelssamfund,

og ser det som en perle i byen.
790. Lis Ellemand Hjortshøj lis.ellemand@gmail.com Nej Det er vigtigt med plads til at skabe fælles natur og produktio

af egne økologiske fødevarer
791. Lene Nielsen Hallingelille talk@image.dk Nej
792. Thea Bach Ramsdal Århus theramsdal@gmail.com Nej Mange har investeret i landet og det giver meget større værdi 

området og menneskene i det, som netop er dem som udgør
området

793. Anne Breumlund Hjortshøj annebreumlund@gmail.com Ja
794. Annette Hansen Århus n annettelex@hotmail.com Ja
795. Inuk Olsen Aarhus inukolsen93@gmail.com Ja
796. Jan Hauerslev Hjortshøj jan.hauerslev@gmail.com Ja
797. Anne Mulvad Hjortshøj annemulvad@hotmail.com Ja
798. Linda Stisen Hedensted linda.marie.j@gmail.com Ja
799. Linda høymark Hjortshøj lineng30@gmail.com Ja
800. Sofie Salles Lyng Århus sofielyng90@gmail.com Ja
801. Susanne Juul

Vestergaard
Hjortsøjj juulnielsens@yahoo.dk Ja

802. Peter Lützen Bolding Hjortshøj plbolding@gmail.com Nej Fordi, vil skal bevar grønne områder i Hjortshøj og åbne mark
til vores nabo byer.

803. Anne Sophie Ellegaard
Snorgaard

Hjortshøj fieellegaard@hotmail.com Ja

804. Carl Ancher Pedersen Beder ca@carlancher.dk Ja
805. Susanne Murberg Lystrup susannemurberg@gmail.com Ja
806. Stefan Groot Hjortshøj stefan2groot@gmail.com Ja
807. Trine Nielsen Hjortshøj tlc_tulle@yahoo.dk Ja Der findes bedre steder i Hjortshøj at bygge end AIH.
808. Benjamin Jørgensen Århus benjamin@lyng.space Ja
809. Monica Petersen Hjortshøj mlorenapetersen@gmail.com Ja
810. Birgitte Thomsen Elsted mosby@larsen.tdcadsl.dk Ja
811. Johannes Overgaard

Ingvardsen
Aarhus joi@nuuday.dk Ja

812. Bente Gravgaard 8530 Hjortshøj bente-gravgaard@hotmail.com Ja
813. ole Jensen 8520 Lystrup olenurdug@gmail.com Ja
814. Alan Pauel Bjerre Rønde alan@bjerre.nu Ja
815. Sofie Groot København sk.groot@gmail.com Ja
816. Magnus Jonsson Lystrup emmjay@simnet.is Ja
817. Christine Mosekjær Aarhus christinemosekjaer@gmail.com Ja Der er så mange andre steder der kan bygges på. Denne jord

giver faktisk brugt til noget helt unikt.
818. vibeke hansen græsted vibshund@hotmail.com Ja ikke flere byggerier---- der er boliger nok, men de skal være

billigere !!!!
819. Per Noer-Olesen Hjortshøj per_noer@hotmail.com Ja
820. Anders Krüger 8530 sandvej2@hotmail.com Ja
821. Willi Christiansen Snertinge wchristiansen@gmail.com Ja
822. Charlotte Dichmann Hjortshøj cirkelinedj@gmail.com Ja
823. Randi Juul Nielsen Hjortshøj randilaursen@gmail.com Ja
824. Sofie Nørby Ulriksen Brønshøj sofie@ulriksen.dk Ja
825. Hanne Spørring

Knudsens
8530 Hjortshøj mulle78.hsk@gmail.com Ja

826. Kirsten Bak Jakobsen Hjortshøj kirstenbakjakobsen@yahoo.dk Ja
827. Jonas Dahl Sporup hello@jonasdahl.com Ja
828. Christel Ingersvang Skødstrup c.ingersvang@gmail.com Ja Jeg syntes det er vigtigt at værne om lokalsamfundets værdier

Vi har brug for grønne områder at færdes og tumle på.
Andelssamfundet Hjortshøj er kendt og elsket i hele området
her.

829. Theodor Pedersen København N theopedersen@hotmail.com Ja
830. Connie Bøttcher Hjortshøj cbottc@gmail.com Ja
831. Minna Johanne Mosberg Hjortshøj minnamosberg@gmail.com Ja Jeg elsker Aih og det ikke skal ødelægges
832. Charlotte Kielberg Beder lottekielberg@hotmail.com Ja
833. Bibi Grastveit Store Merløse grastveit4@gmail.com Ja
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834. William Reimann Aarhus willi@live.dk Ja Fordi at jeg har boet i Hjortshøj og jeg ser området som hjerte
af Hjortshøj.

835. Mads Wifstrand Hvidovre mads.wifstrand@gmail.com Ja
836. Silke Christiansen Fredericia silke070902@icloud.com Ja
837. Ann Vikkelsø København av@etkbh.dk Ja
838. Peter Rasmussen Hjortshøj pgisselmann@gmail.com Ja
839. Sisse Mathiasen Skødstrup sisse.mathiasen@gmail.com Ja
840. Anna Damm Risskov annadamm02@gmail.com Ja
841. Clara Bille Tvedt Harlev J clara@billetvedt.dk Ja Andelssamfundet i Hjortshøj har en særlig atmosfære, og den

ville ikke være den samme uden pladsen og dyrene.
842. Torben Svanholm Aarhus svanholmjensen@gmail.com Ja
843. Maja Halkjær Lystrup maja.halkjar@gmail.com Ja Jeg synes at vi skal støtte op om de økologiske landbrug, som

tilbage.
844. Laura Romme Egå rommelaura@gmail.com Nej Fordi der ikke skal være rækkehuse...
845. Maria Jensen Egå isablez69@gmail.com Nej
846. Sarah Al-Rumahi Christiansfeld sarahal.rumahi@gmail.com Ja
847. Laura Storgaard København storgaard.laura@gmail.com Nej
848. Silje Larsen Grenaa silje@silje-larsen.dk Nej
849. Nadja Pedersen Snart Hjortshøj nadjakape09@gmail.com Nej
850. Maja Lindholm Egå majalindholm03@gmail.com Ja
851. Thor Farup Aarhus thor.farup@gmail.com Nej Det er vigtigt at beskytte lokalsamfundets samlingspunkter,

kultur og åndehuller, langt mere end at skabe vækst og
nybyggeri. Der findes mange tomme steder hvor der er plads 
dette.

852. Jeppe Schrøder Hjortshøj jepp6838@egaa-gym.dk Nej
853. Dea Østergaard Horsens deagaard@gmail.com Nej
854. Emilia Grønnesby Hornslet emiliahoy2310@gmail.com Nej Fordi det er en vigtig sag
855. Sarah Jerg Brønshøj sarah.jerg@gmail.com Nej Fordi økologi og naturareal er vigtigere end boliger, det er

vigtigt vi har grønne områder for det gavner de som bor i
samfundet

856. Lilian Illona Poulsen Hårup, 8530
Hjortshøj

lilian.isp023@gmail.com Ja Dette unikke område er så værdifuldt for borgere fra Hjortshø
og omegn...(og længere endnu).. Det skal vi værne om og pas
på. Kærligheden til jorden og menneskene kommer I 1. række

857. Anne Thastum Århus C. annethastum@webspeed.dk Nej
858. Rianne H. Slingerland Hjortshøj rianne_sl@hotmail.com Ja
859. Birgit Jefsen Hjortshøj birgitryjefsen@gmail.com Ja
860. Anne Toft Aarhus anne@scharling-toft.dk Nej
861. Lisbeth Norup Slangerup lisbethnorup@hotmail.com Ja
862. Marianne Termansen Hjortshøj marianne.termansen@gmail.com Nej Det giver ingen mening at ødelægge det åndehul som hele

Hjortshøj by i den grad profetere af!
863. Jette Andreasen 8530 Hjortshøj jetteandreasen51@gmail.com Ja
864. Alberthe Jarvig Egå albertheanna@gmail.com Ja
865. Hannah Bjerre

Kjærsgaard
Aarhus hannahbk0203@gmail.com Ja

866. Liv Nygaard Sunds popmulle@live.dk Ja
867. Sanne Danielsen Hjortshøj danielsens@outlook.dk Ja
868. Peter Christensen aarhus C petermc199@gmail.com Ja
869. Marianne Hansen Aarhus mahavest@gmail.com Ja
870. Thomas Vejlø Hjortshøj thomasvejlo@gmail.com Ja ...fordi jeg mener at der er lagt et stort stykke arbejde i det fra

Andelssamfundets side og de mange frivillige i byen. Og der 
så mange andre muligheder for bebyggelse rundt om byen som
giver mere mening.

871. Peter Ussing Nærum peter.ussing@gmail.com Ja
872. Emma Damsgaard

Hansen
Rønde emsengaard2302@gmail.com Nej Jeg ikke synes man skal fjerne det økologiske landbrug

873. Jette Brochorst Sørensen Hjorthøj jetteogjan@gmail.com Nej
874. Maiken Amby Lystrup mha@dorteamby.dk Ja
875. Kim Schultz Hjortshøj schultz.kim8@gmail.com Ja
876. Zelinah Søndergaard Lystrup soshald2015@gmail.com Ja Jeg vil gerne gå med en tur, så det kan ses, at dette byggeri ikk

giver mening.
877. Karin Lomholdt Hjortshøj karin_lomholdt@hotmail.com Ja
878. Ditte Engebjerg Hjortshøj ditteeng@gmail.com Ja
879. Kasper Nissen Hjortshøj nissen.kas@gmail.com Ja
880. SOLVEJG Bjerg Hjortshøj solvejg74@gmail.com Ja
881. Bernadette Kristensen Hjortshøj dette@jubii.dk Ja
882. Martin Ross Hjortshøj watisrite@gmail.com Ja Jeg skriver under fordi Hjortshøjs særlige muligheder og præg

som landsby er værd at bevare. Der er masser af større forstæ
hvor folk kan bo hvis de ønsker det, men sammenholdet,
stemningen og mobiliseringen af lokale kræfter tror jeg bliver
svært at bevare hvis man bare udvider.

883. Isabella Kehlet Sabro isabella263914@gmail.com Ja Det er da syndt at ødelægge den jord
884. Elisabeth Klein Hertha elisabeth@klein-ko.de Ja
885. Marie Bille Karise marie@bille.dk Ja
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886. Rolf Sandmark Ry sandmark@gefiber.dk Ja
887. Caroline Osland Aarhus carolineosland@gmail.com Ja
888. Luna Kjær Hejnsvig luna2901@hotmail.dk Nej
889. Troels Kirk Ejsing Ringsted troels.ke@gmail.com Ja
890. Ragnhild Pedersen Århus C ragpede@hotmail.com Ja Fordi jeg ønsker at bevare andelssamfundet med dets marker.
891. Tobias Thomsen Ringsted tobiasthomsen@gmail.com Ja
892. Allan Hoffmann

Jeppesen
Hjortshøj jeppesenallan@hotmail.com Ja

893. Randi Hoffmann
Jeppesen

Hjortshøj randihoffmannjeppesen@gmail.com Ja

894. Mikael Thastum Risskov mikael@psy.au.dk Ja
895. Svend Laursen Randers SØ laursensvenderik@gmail.com Ja
896. Hanne Christensen Hjortshøj hannechristensen15@gmail.com Ja Andelsamfundets områder er et fantastisk bynært åndehul, bå

for naturoplevelser og kulturelle aktiviteter for mange
mennesker i hele Hjortshøj. Det har taget mange år at opbygg
det engagement og de mange aktiviteter som knytter sig til
området, og som i dag også inkluderer en boenhed for 16
udviklingshæmmede personer i Andelsamfundet. Jeg har ikke
noget problem med at der kommer flere mennesker til
Hjortshøj, men det vil være en katastrofe, hvis dele af
Andelsamfundets områder bliver udstykket. Og jeg er
overbevist om at der kan findes andre områder i Hjortshøj som
kan udstykkes til bebyggelse.

897. Agnes Vestermark Højbjerg agnes.vestermark@protonmail.com Ja Denne økonomi SKAL bestå !!
898. Ebbe Snerling Hjortshøj ebbesnerling@gmail.com Ja
899. Ditte Ejrnæs Aarhus ditte_ejrnaes@yahoo.dk Ja
900. Sekita Rubeksen Ringsted sekhet.a.ra@gmail.com Ja Det giver ikke mening at annullerer den tidligere aftale, som v

en del af grundlaget for at Hjortshøj ligger hvor det gør.
901. Ludmilla Faber Aarhus ludmillafa@gmail.com Nej
902. Emil Breuner 8541 emilbreuner@gmail.com Ja
903. Connie Olesen Silkeborg olesen@adr.dk Ja Det er vigtig at beholde disse åndehuller, og ikke plastre al led

jord til med bebyggelse.
904. Tenna Eliasen Hjortshøj tenna.eliasen@gmail.com Ja
905. Jette Skov Hjortshøj jette@drskov.dk Ja
906. Richard Madsen Hjortshøj richard.madsen@hotmail.com Ja Det er en meningsløs udbygning af byen, som tilmed ødelægg

en grundlæggende forudsætning for tanken bag
Andelssamfundet. Hvorfor skulle kommunen dog det. Find en
anden løsning!

907. Agnes Sofie Madsen 8630 Hjortshøj agnes_sofie@hotmail.com Ja - det er helt forkert at bygge, hvor nogle vil det. Passer på ing
måde på det sted her i Hjortshøj. (Tak for jeres indsats)

908. Anne Dalsgaard Hjortshøj ejsdal@yahoo.dk Ja Fordi det er et unikt område som nærer frivillighed, fællesska
og medborgerskab.

909. Per Jesper Bentsen Hjortshøj perjesperbentsen@gmail.com Ja Jeg er for natur og synes godt om den inklusion som
“fællesskabet” har givet til Hjortshøj bl.a også som forkæmpe
for økologi og bæredygtighed.

910. Linda Pharao Aarhus linda.b.pharao@gmail.com Ja Jeg ikke ønsker den smukke natur ødelagt af byggeri.
911. Janne de Molade

Kirkegaard
Hjortshøj molade@gmail.com Ja

912. Ellienora Søndergård 8660 leyilah_birn@yahoo.dk Ja
913. Liselotte Pscheid Hjortshøj liselottepsc@hotmail.com Ja Der er så fint beboet i Hjortshøj nu; og naturen er så rar at

bevæge sig i- jeg har hund og nyder de store områder at bevæ
mig rundt i. Her er roligt og rart at være som det er; desuden e
der så meget af vores Verden som ødelægges fordi vi vil bygg
på den- giv dyrene plads; hvis de ikke er her til at skabe balan
i alt det vi mennesker i forvejen ødelægger for dem; så har vi
den ikke ret mange år endnu; og der må også gerne være til
vores efterkommere. Lad området i Hjortshøj være!

914. Henrik Hermind Hjortshøj henrik@hermind.eu Ja
915. Mette Bay Andersen Hjortshøj mettebayandersen1970@gmail.com Ja Jeg ikke ønsker naboer i min baghave
916. Ghita Hinrichs Hjortshøj hinrichs1409@gmail.com Ja
917. GittE Flint Hjortshøj gitte@flint.dk Nej
918. Dorte Wahlberg Hjortshøj dortewahlberg@hotmail.com Ja
919. Pierre-emil Zachariasen Risskov pierre.zachariasen@gmail.com Ja
920. Morten Andersson Randers misterandersson.andersson581@gmail.com Ja
921. Nina Nordenbæk Hjortshøj ninanordenbaek@gmail.com Ja Jeg ønsker, vi bevarer byens åndehul!
922. Nina Petrea Tybirk Aarhus ninapetrea@hotmail.com Ja Jeg skriver under, fordi området er yderst bevaringsværdigt og

af kæmpe betydning for både borgere i andelssamfundet såvel
som borgere i resten af Hjortshøj, og tilmed mange borgere i
Aarhus kommune.

923. Lea Laursen Hasselager lea.laursen@hotmail.com Ja Jeg er opvokset i andelssamfundet og min mor bor der stadig.
Det ville være forfærdeligt hvis andelssamfundet mistede
landbrugsjorden og dermed hele grundlaget for at være
selvforsynende på så mange punkter og fællesskabet omkring
dyrene og grøntsagsmarkerne.

924. Jakob Ørum Cueto Hjortshøj repent82@gmail.com Ja Landsbystemningen i Hjortshøj skal bevares
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925. Sigrid Aakvik Hjortshøj sigridaakvik@hotmail.com Nej
926. Esbjørn Hermansson København esbjorn@hotmail.dk Nej At dette stykke mark/natur rigtig meget for mig og jeg VED

atdet betyder mindst ligeså meget for dem som bor i Hjortshøj
nu

927. Nanna Laursen Allingåbro laursen.nanna@gmail.com Ja
928. Anne Sophie Steen

Boisen
Hjortshøj as_boisen@outlook.dk Ja

929. Bodil Jensen Hinnerup bmjhinnerup@gmail.com Ja Jeg ønsker at understøtte og bevare Andelssamfundsprojektet
Området har den boligmæssige diversitet, som ønskes af et
bredt politisk flertal. Brug af landbrugsjorden er en væsentlig
del af et socialøkonomisk projekt til gavn for ikke så
ressourcestærke medborgere.

930. Steen Vester Hjortshøj steen.vester@mail.dk Ja
931. Steffen Somer Risskov steffen@somer.dk Ja
932. Søren Christensen 8250 swcfdf@gmail.com Ja Som FDFer bruger vi tit de åbne området
933. Mads Rasmussen Hjortshøj masras81@gmail.com Ja
934. Pelle Bank Hjortshøj pelle@medieskolerne.dk Ja
935. Kristina Almvig Hjortshøj kristinaalmvig@gmail.com Ja Andelssamfundet er en vigtig del af vores liv i Hjortshøj, på

trods af at vi ikke bor i samfundet. Hele familien nyder ar
besøge markerne og kigge på høns og klappe geder. Det ville
være et tab for naturen, biodiversiteten og kulturen at miste
dette område til bebyggelse.

936. Benedicte Rodi Hansen Hjortshøj benedicterodi112@gmail.com Ja
937. Anya Martinsen Rudkøbing anyhovmar@gmail.com Ja
938. Rune Bjerregaard Hjortshøj rune.bjerregaard@gmail.com Ja
939. Palle Birkholm Fjerritslev pallebirkholm@live.dk Ja Et fredeligt sted, der ikke skal ødelægges.
940. Inger Kornerup 8530 kornerupinger@gmail.com Nej
941. Morten Overgaard

Pedersen
Hjortshøj mortenp24@gmail.com Ja

942. Anne Bogø Jakobsen Hjortshøj abojakobsen@gmail.com Ja
943. Connie Nielsen Hjortshøj coniels@hotmail.com Ja Unikt for Hjortshøj.
944. Gitte Førby Hjortshøj gitteforby@gmail.com Ja
945. Bodil Sørensen Hjortshøj bodil34@gmail.com Ja Østergårdstoften som er Skolevej bliver meget belastet og farl

for børn der benytter skolebroen.
946. Inge Hedegaard Knebel inge.h.knebel@gmail.com Ja
947. Morten maintz Andersen Aarhus mmaintz@me.com Ja Det er en del af hele mijøet i Andelssamfundet og i Hjortshøj.

åndehul af natur og højt til himlen for både børn og voksene.
948. Peter Lund Hjortshøj peterlund1961@gmail.com Ja
949. Eva Brøndum

Christensen
Aarhus N evabch@gmail.com Ja

950. Marianne Kilden Horsens mariannekilden@hotmail.com Ja Kender Andelssamfundet i Hjortshøj og nogle af de naturelsk
der bor der. Lad hellere folk flytte i lejligheder i Aarhus hvis d
vil til byen, og lad de grønne områder være.

951. Marianne Skytt Hjortshøj m_skytt@hotmail.com Ja
952. Sonja Madsen Hjortshøj sonja.madsen34@gmail.com Ja Jeg ønsker et åndehul midt i Hjortshøj. Endvidere er alle veje 

det område kun 1 1/2 bil bred. Dette tiltag er ABSOLUT IKK
gennemtænkt.

953. Turi Kjestine Meyhoff Hjortshøj turi@meyhoff.dk Ja Jeg skriver under, fordi planerne om at bygge (mere) nyt midt
Hjortshøj ikke tager det mindste hensyn til realiteterne i
Hjortshøj i dag. At byens hovedtrafikåre er hårdt presset i
morgen og eftermiddagstimerne, så skolevejen bliver utryg fo
byens børn. At hverken skole eller dagsinstitutioner er gearet 
endnu en udvidelse af byen. Og især at det, der gør Hjortshøj 
noget særligt - det der får folk til at tilvælge byen - netop er d
grønne områder og de mange muligheder for fællesskaber.
Hvoraf rigtig meget udspringer fra AIH. Hvorfor ødelægge
noget, der fungerer fantastisk?

954. Helene Lorenzen Århus helenadk@hotmail.com Ja
955. Pia Bruhn Risskov aejster@yahoo.dk Ja Jeg skriver under fordi vi har brug for grønne områder
956. Esben W Sørensen Hjortshøj esbenwurtz@gmail.com Ja Jeg er helt enig i, at der skal værnes meget om

Andelssamfundets unikke karakter og betydning for Hjortshøj
Vi flyttede hertil fra København, og det nærmeste jeg kan
sammenligne AiH med er Christiania. Et fristed for anderlede
måder at bo og leve på. Og et unikt samlingssted for hele byen
Og hvis man tyrer endnu en fuldstændigt ligegyldig og sjællø
typehus-ørken klods op ad det, så mister området sin karakter
åndehul. Samtidig forværrer man trafikproblemerne yderliger
en by, der vokser og vokser men stadigvæk har veje som en
landsby. Hvad med at bruge jorden til et banebrydende
biodiversitetsprojekt?

957. Henrik Kallesø-Hansen Hjortshøj henkalleso@hotmail.com Ja
958. Lone Salbøg Hjortshøj salboegs@gmail.com Ja Hjortshøj skal forblive en landsby.
959. Lars Nørgaard

Henriksen
Tranegilde lars.nh76@gmail.com Ja Vi skal bevare og udbygge byernes åndehuller

960. Jesper Zeuthen Risskov jesper.zeuthen@gmail.com Ja
961. Karen Thastum Risskov karenthastum@outlook.dk Ja
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962. Mette Boel 8530 metteboel1980@gmail.com Ja
963. Sofie Kjeldgaard Aarhus C sofie-ak@hotmail.com Ja
964. Johannes Birkholm Hjortshøj johsbirkholm@gmail.com Ja
965. Saga Liv Bang Glesborg sagaliv@hotmail.com Ja
966. Mette Erichsen Hjortshøj mettekofod@hotmail.com Ja
967. Mette Rosleff Hjortshøj metterosleff@icloud.com Ja Jeg er enig
968. Amina McCauley Aarhus amina.mccauley@gmail.com Ja
969. Vita Nicholson Skødstrup viggovita@hotmail.com Ja
970. Mette Thomassen Hjortshøj mettethomassen01@gmail.com Ja
971. Malene Thygesen Hjortshøj malenethygesen@hotmail.com Ja Jeg skriver under, fordi både jeg og min familie elsker og nyd

godt af det grønne åndehul, som andelsamfundets område giv
os.

972. Tine Henriksen Risskov tbh@dadlnet.dk Ja Vi skal bevare nogle grønne åndehuller!
973. Louise Wohnsen Hjortshøj loui.wohn@gmail.com Ja
974. Gunna Kershøj Hjortshøj gunna_k@polyweb.dk Ja
975. Thomas Højstrøm Hjortshøj hojstrom@gmail.com Ja
976. Thomas Bro-Jørgensen Århus thomasbrojorgensen@gmail.com Ja Det må være vigtigere at bevare grønne områder og det unikk

ved at et lokalsamfund kan dyrke sin egen mad fremfor bare a
bygge endnu et parcelhuskvarter

977. Lis Noe-Nygaard Hjortshøj lis@noe-nygaard.dk Ja Det er vigtig at vi bevarer området
978. Marie louise Maegaard Mørke malou88@hotmail.com Ja
979. Søren Noe-Nygaard Hjortshøj soeren@noe-nygaard.dk Ja
980. Poul Otto Mortensen Hjortshøj pomortensen@gmail.com Ja
981. Maria Holmgaard Fuglebjerg maria.verwohlt@yahoo.com Ja
982. Malene Kristensen Hjortshøj malenekristensen2@gmail.com Ja
983. Lise Østergaard Bryrup lise.oestergaard@gmail.com Ja
984. Sara Lunde kristensen Hjortshøj sara.neander@gmail.com Ja
985. Henrik Vestergaard Hjortshøj henrik.j.vestergaard@gmail.com Ja
986. Sophie Brincker København fie.brincker@gmail.com Ja
987. Signe Kiilerich København S signekiilerich@live.dk Ja
988. Amalie Falk Jensby Aarhus afalkjensby@gmail.com Ja
989. Lene Dahl 9520 hambuspower@hotmail.com Ja
990. Rebecca Richter København rebeccaslothrichter@gmail.com Ja
991. Anna Jensen Komatsu annagjensen@gmail.com Ja
992. Bernadette Grant København bernadette.grant@gmail.com Ja
993. Mette Slot Hjortshøj mette_slot@yahoo.dk Ja Jeg skriver under fordi mennesker har brug for grønne område

med mulighed for leg og udsyn.
994. kris jensen Skibby krisrafn@gmail.com Ja Der er parcelhuse nok i Danmark, tid til nytænkning kære

politikere
995. Alma Nordenbæk København almabilenberg@hotmail.com Ja
996. Pia Erlund Skibby pia@erlund.dk Ja
997. Mia Lybech Hjortshøj mialybech@gmail.com Ja
998. Nanna Schneidermann 8530 schneidermanns@gmail.com Ja
999. Casper Knudsen Aalborg caspknudsen@gmail.com Ja
1000. Lasse Pedersen Rønde lasse000@gmail.com Ja
1001. Catarina Bosæus Odder catarinabos@gmail.com Ja
1002. Jens Peder Hesselvig Hjortshøj hesselvigjenspeder@gmail.com Ja
1003. Jan Risvig Henriksen Risskov risvig@gmail.com Ja
1004. Hanne Svenstrup Grenaa hannesvenstrup@gmail.com Ja
1005. Karen margrerhe Jensen Vester

skerninge
karenlandsbyen@gmail.com Ja Jorden benyttes til at dyrke og producere bæredygtige

grøntsager samt fungerer som et vigtigt rekreativt område
1006. Stine Kamstrup Knudsen Hjortshøj stinekamstrup@gmail.com Ja Fordi det stykke jord kommer hele byen til glæde og gavn, og

os der ikke bor i Andelssamfundet. Det er ikke blot landbrug,
men et grønt åndehul med stier til gåture, høns der lægge æg t
byen, geder der kan klappes, kælkebakke, en grøntsagsordnin
som alle kan være del af og i det hele taget natur. Det er en gr
kile, og i Aarhus Kommune ønsker man jo både ønsker at
bevare eksisterende grønne kiler og skabe flere. Og den her er
endda ramme om fællesskaber og sociale oplevelser. Det har S
stor værdi for HELE byen - og er så fint i tråd med rådmanden
ønske om at skabe gode lokalsamfund. Lad det blive!

1007. Peter Hollebeek Viborg hollebeekpeter@gmail.com Ja
1008. Jasmia Juliette R.

Andersson
Århus jasmiaandersson@hotmail.com Ja Vi skal huske på at bibeholde vores grønne natur.

1009. Sofie Lund Hjortshøj sofiemn@hotmail.com Ja Jeg synes det er synd at fylde grundene ved andelssamfundet
med boliger, og særligt dem langt østergårdstoften, denne vej
kan ikke rumme flere biler i forhold til at det er den sikre
skolevej for vores børn.

1010. Laila tekla Stig
lundkvist

8530 lailalundkvist@gmail.com Ja

1011. Vivian Hermansen Gedved vivian-hermansen@hotmail.com Ja
1012. Rasmus Lund Mathisen Hjortshøj krukkenlund@gmail.com Ja Det er vigtigt at værne om de bedste rekreative områder i bye

som alle bruger med stor glæde.
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1013. Lise Sigaard Højbjerg lisesigaard@hotmail.com Ja
1014. Stine Fredberg Hjortshøj slfredberg@gmail.com Ja
1015. Sonja Røjel 8530 Hjortshøj s.roejel@gmail.com Ja
1016. Pia seidelin svendsen Skæring pia@marienlund-fodterapi.dk Ja
1017. Mette Mølgaard Valby mette.moelgaard5220@gmail.com Nej
1018. Flemming Niebuhr Hjortshøj flemmingniebuhr@hotmail.com Nej
1019. Trine Lorenzen Aarhus tnl.viby@gmail.com Ja
1020. Julie Jakobsen Karise julielisabeth@gmail.com Nej
1021. Laura Larsen AARHUS C lauralarsen95@hotmail.com Nej
1022. Dicte Frost Stentrup frostdicte@gmail.com Ja
1023. Tonie Vebel Hjortshøj tonie2@hotmail.com Ja Jeg ønsker ikke Hjortshøj kommer under afvikling som landsb

men beholder den udvikling den har nu med sine forskellighe
på flere måder.

1024. Jens Jørgen Pedersen Hjortshøj jensmargart@gmail.com Ja
1025. Tine Søberg Christensen Hjortshøj tinesc68@gmail.com Nej Tine Søberg Christensen
1026. Linda Ravn Nielsen Sabro laursenlinda@hotmail.com Ja
1027. Hanne Rasmussen Højbjerg hanrasm54@gmail.com Ja
1028. Bodil Brixen Højbjerg bbbrixen@mail.dk Ja Jeg finder glæde ved at komme i Andelssamfundet. Det er et

rigtigt dejligt sted!
1029. John Alstrup 9000 Aalborg tovesvej@gmail.com Ja
1030. Henrik Ewert København V hmardenewert@icloud.com Ja
1031. Elin Drygaard Køge elindrygaard@gmail.com Ja Det er synd nu de har udnyttet jorden i så mange år
1032. Jesper Thygesen Hjortshøj jesthy1@gmail.com Ja
1033. Poul Henning

Christensen
Beder kontakt@poulhc.dk Ja

1034. Camilla Guldberg Hadsten isdk83@hotmail.com Ja
1035. Flemming Wang Jensen Horsens flwjensen@gmail.com Ja
1036. Bjørg Hoelstad København bjorgh18@hotmail.com Ja
1037. Sofie Nørgaard Risskov sofienorgaard@hotmail.com Ja Hjortshøj er min barndomsby, hvor mine forældre og min søst

og familie bor. Byens særkende har altid været det grønne -
skoven, de grønne områder, markerne og æbleplantagerne sam
det grønne og virksomme og inkluderende fællesskab
Andelssamfundet, som med dyrkning af lokale grøntsager på
markerne omkring og salg af bagværk i deres gårdbutik, skab
en særlig stemning af byliv, fællesskab og grønt i byen. Der e
imidlertid de senere år bygget massivt i Hjortshøj, så næsten
hver en grøn plet er bygget væk. Byfortætning hører til i Aarh
C, men ingen steder som i landsbyer for børn og familier som
Hjortshøj. Med fjernelse af nu snart alle grønne og rekreative
områder, fjernes byens attraktivitet og muligheden for
bevægelse, leg og sundhed. Politikerne bør stoppe op og beva
det grønne i byen og i særdeleshed omkring Andelssamfundet
som er noget helt særligt og sjældent, der vellykket skaber
arbejdspladser for sårbare grupper, byliv, fællesskab og grønn
og rekreative området til gavn for trivsel, sundhed og børneliv
og familier.

1038. jan knudsen Hjortshøj jan.knudsen60@gmail.com Ja vil bevare det fri natur
1039. Pierre Lecuelle HJORTSHØJ pierrelecuelle@gmail.com Ja Jeg skriver under fordi det er vigtigt at andre boform kan find

sted her i Danmark. Andelssamfundet har vist de sidste 30 år 
det er andre måde at organisere bylivet med store fællesskab o
en store engagement i bæredygtige løsning hvad angår bygger
energiforsyning, madforsyning, kulturliv og socialt ansvarlihe

1040. Randi Thinnesen Århus randithinnesen@live.dk Ja Jeg skriver under fordi, det er unødvendigt at inddrage netop
Andelssamfundets jorder til parcelhusbyggeri, da der er rigeli
med plads til det andre steder i kommunen.

1041. Althea Ro Christensen Århus altheasens@gmail.com Ja
1042. Jens Larsen Egå jenslarsen850@gmail.com Ja Har kendt til Andelssamfundet sidet startede....
1043. Gro Nielsen Aarhus. gro@email.dk Ja
1044. Zineth Barfod Lystrup zineth@12move.dk Ja
1045. Niels Olesen Skanderborg nielsogmette@hotmail.com Ja
1046. Conny Rasmussen Hedensted conny.o@gmail.com Ja
1047. Ulla Abildgren Fredericia ulla@abildgren.dk Ja
1048. Sidsel Breumlund

Bentsen
Hjortshøj sidselsnerling@gmail.com Ja Med et ønske om bevare byens åndehuller, som er særlige for

Hjortshøj som landsby. AIH bidrager til diversitet i byen og m
mange gode fællesskabene tiltag. Min familie bruger de grønn
områder ved AIH, vi besøger gederne, henter æg, bruger
shelterpladsen og er medlem af grøntsagsordningen, selvom v
ikke bor i AIH.

1049. Lars Rønnov Aarhus ronnov@fiber.dk Ja
1050. René Falk Jensen Ringsted renefalk62@gmail.com Ja
1051. Bettina Fürstenberg København betfurstenberg@hotmail.com Ja
1052. Thune Kirk Gunstrup Odense thunekirk@hotmail.com Ja
1053. Werner Hedegaard 8200 Aarhus N werner.hedegaard@gmail.com Ja
1054. Ole Aaquist Johansen Ramløse oleaaquist@email.dk Ja
1055. Martin Sørensen ranum gammelfjols@gmail.com Ja
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1056. Henrik Platz Århus henrikplatz@jubii.dk Ja Andelssamfundet er vigtig som spydspids for en social
økologisk udvikling af samfundet

1057. Henrik Tellerup Hjortshøj tellerup@mail.dk Ja Byens indkøb samt indfaldsvej Er ikke skabt til flere beboere
1058. Johan Palmfeldt Hjortshøj johan.palmfeldt@gmail.com Ja
1059. Pia Just Andersen Rudkøbing pia@piajust.dk Ja Det område har størst værdi for borgerne i sin nuværende form

Ikke alt skal gøres op i penge.
1060. Vibeke Schmidt Herning vibeke.h.schmidt@gmail.com Ja
1061. Mette Danielsen Fredericia mette_haldladegaard@hotmail.com Ja
1062. Vida Abdi Århus jigaram_v@hotmail.com Ja
1063. Vigy Fuglsang Aarhus vigyanand@zenzei.com Ja
1064. Annette Buur Skanderborg agrippa@live.dk Ja Vi mangler ikke parcelhuse, vi mangler haver.
1065. Mikkel Ottow Hjortshøj mikkelottow@gmail.com Ja Hjortshøj er en velfungerende landsby og sammen med

Andelssamfundet en del af et moderne bylivseksperiment.
Andelssamfundet er kulturelle fællesskaber mellem
ressourcestærke og ressourcesvage borgere, deleøkonomi og
bæredygtig ansvarlig, og samfundets værdier tiltrækker nye
borgere, der deler disse værdisæt, og som vælger at bosætte si
nær Andelssamfundet. Med yderligere opbakning kan
Andelssamfundet udvikle sig til en bæredygtighedsattraktion 
et europæisk forbillede. Kernen i projektet er nærhed til og
samarbejde med naturen og det kræver åbne jorde.

1066. Majken Mikkelsen Haderslev a-m.mikkelsen@mail.dk Ja
1067. Anne Marie Steenild Aarhus annemariesteenild@gmail.com Ja Økologi og boformer som Andelssamfundet er vejen frem.
1068. line marie Skjoldan København dansemyg@gmail.com Ja
1069. Claus Thomasbjerg Hasselager thomasbjerg9@hotmail.com Ja Byudvikling skal ske i respekt for naturen og økologi. Simsek

plan i Hjorthøj gør præcist det modsatte.
1070. lotte grauballe Galten grauballekvinden@gmail.com Ja Jeg mener at økologi er fremtiden
1071. Flemming Pedersen København flemming@etp.nu Ja
1072. Andreas Iversen Hjortshøj abuus1@gmail.com Ja Det er en dårlig idé
1073. Aase Nielsen Skovby aase.lousdal@outlook.com Ja Det vil ødelægge meningen med det unikke samfund der
1074. Ejlif Allan Vrejlev Risskov eavrejlev@gmx.com Ja
1075. Turi Bak Hjortshøj turitikob@hotmail.com Ja
1076. Mikkel Tue Knudsen Allingåbro mtk@pc.dk Ja
1077. Bendt Petersen Valby bplaerkunst@gmail.com Ja
1078. Hanne Pedersen 9830 Tårs hennapede@gmail.com Ja Naturen er trængt i hele Danmark . Bevar den smule der er

tilbage
1079. Jenny Thaysen Kjær Aarhus jennythaysen@hotmail.com Ja
1080. Kim bisgaard århus kb@bisgaardplus.dk Ja Fælleskaberne og forskelligheden i Hjortshøj er super og det

man forsøger at skabe i fremtiden med sociale og bæredygtige
måder at gøre mange ting på. og der er masse af jord andre
steder så spørg lige lokalsamfundet og naboerne

1081. Gitte Holm Fredericia gitte.jepsen@sol.dk Ja
1082. Runa Kortsen Hjortshøj runahk@icloud.com Ja Jeg bor i Hjortshøj og ikke ønsker udstykningen.
1083. Kirsten Nielsen Vejle kirsten8585@hotmail.com Ja
1084. Ole Jessen Aarhus ojglobal@gmail.com Ja
1085. Henrik Broni Kristensen 8240 Risskov hahemat@icloud.com Ja Det er vigtigt for andelssamfundet at bevare de lejede arealer 

deres fulde udstrækning,for at kunne lave
fællesskabsdyrkningen,så fingrene væk B.Simsek

1086. Randi Ringtved Ringkøbing randiringtved@hotmail.com Ja
1087. Lisbeth Gylstorff Hjortshøj lisbeth.gylstorff@gmail.com Ja
1088. Peter Eriksen Gjern nymann76@gmail.com Ja
1089. Inge Lise Madsen Silkeborg lise.lifecare@gmail.com Ja
1090. Anne Mette Dalsgaard Aarhus anmdalsg@gmail.com Ja
1091. Agnes Marie Shukla

Geleff
Aarhus N aggie_dk@hotmail.com Ja

1092. Søs Kragh Lystrup soskragh@hotmail.com Ja
1093. Kasper Rebien København kasperrebien@gmail.com Ja
1094. Lone Smith Lystrup lone.norlander@gmail.com Ja
1095. Anna Dybdal

Christoffersen
Hjortshøj annadybdalch@gmail.com Ja

1096. Bitten Edahl Hoelstad Frederiksberg C bitten_hoelstad@hotmail.com Ja
1097. Anne Nielsen Aarhus N amtobies@hotmail.com Ja der må da kunne bygges alle andre steder
1098. Tove Kugle Risskov tove@kugle.dk Ja
1099. Bettina Jørgensen Aarhus bfriisjn@gmail.com Ja
1100. Tor Hermansson København NV torhermansson@hotmail.com Ja
1101. Berit Larsen København Ø berit70@hotmail.com Ja
1102. Peter Ib Hansen Skanderborg peteribhansen@gmail.com Ja Det er urimeligt at t og til tvinge sig jord med begrundelse for

en bys økonomiske vækst. Find noget jord der er til salg. Opfø
jer ordentligt.
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1103. Lene Damgaard Hjortshøj lened.damgaard.top@live.dk Ja Jeg synes, at det ville være frygteligt, at fjerne noget af
grundlaget for Andelssamfundet. Uden de omkringliggende
arealer, er beskæftigelsesmulighederne væk for en del af
beboerne. Området er til stor nydelse og glæde for Hjortshøj o
inspirerende at gå tur i. Det vil også lægge et umanerligt
ubærligt stort pres på skolen, som vil få pladsmangel. Desude
kan vi risikere at det vil blive bygget nye (grimme)
supermarkeder. Hjortshøj er fantastisk som den er, og har et
skønt landsby præg. Lad os ikke fylde for mange mennesker i
den og ødelægge det præg og presse natur og fuglefløjt væk.

1104. Rikke Bendtsen Hjortshoj alminde@gmail.com Ja
1105. Kirsten Sejthen Aarhus kirsten.sejthen@gmail.com Ja Jeg kommer jævnligt i Hjortshøj og dynes det ville være synd

og skam at udstykke. Kvalitet frem for kvantitet.
1106. Louise Thrane Hjortshøj thrane@tale.dk Ja
1107. Dorit Rasmussen Hjortshøj humlehaven28@gmail.com Ja Flere grønne områder i byen
1108. Jacob Schanz Rønde tendido7@yahoo.dk Ja Jeg synes det er et absurd forslag - lad åndehuller være

åndehuller.
1109. Mie Thomsen Svendborg mie@sydfynsfrifagskole.dk Ja Hvorfor ødelægge noget der fungerer godt og er til glæde for

andelssamfundet?
1110. Jens Sønderbæk Hjortshøj j.soenderbaek@gmail.com Ja
1111. Kirstine Blok Lyngsø København N kirsten-kirstine@paradis.dk Ja
1112. Claus Grahndin Gedser grahndin@hotmail.com Ja Jeg skriver under for at hindre at endnu ét af vores åndehuller

for storbyerne forsvinder.
1113. Dicte Dybdal Hjortshøj dictedybdal@gmail.com Ja
1114. René Dybdal Hjortshøj renedybdal@gmail.com Ja
1115. Agnes Mine Skytt Ss mineravnskytt@gmail.com Ja Området er vidunderligt og en del af økosamfundet vil gå tabt

for ligegyldighed
1116. Josefine Adolph Hjortshøj jose_fi_2@hotmail.com Nej
1117. Lena Tandrup Esbensen Stavtrup lenatandrup@gmail.com Nej
1118. Morten Overgaard Mårslet mortover@gmail.com Nej
1119. Dorte Sandø Lund Hjortshøj dorte.s.lund@me.com Nej
1120. Sven Madsen Århus C svennn@stofanet.dk Nej
1121. Jeanette Hammershøj 7000 jeanette.jorgensen@rsyd.dk Ja
1122. Diane Dall Middelfart dallogdall@gmail.com Nej
1123. Daniel Ipsen Aarhus d-antoni@hotmail.com Nej
1124. Hanna Langelykke Århus hannalangelykke@hotmail.com Ja
1125. Todd O'Neill Tikøb mr.toddon@gmail.com Ja
1126. Anne Rømer Thomsen Aarhus anneroemerthomsen@gmail.com Ja
1127. Dorte Nielsen Åbyhøj nielsendorte007@hotmail.com Ja Alt for meget natur ødelægges ved opførsel af parcelhus kvart

i dette område
1128. Benjamin Bro-Jørgensen Tingvoll ben@permakulturplanter.no Ja Det er fantastisk landbrug, som jeg har sett fungere godt i

praksis og som eksempel for andre
1129. Katharina Adrian Aarhus c katharinaaadrian@gmail.com Ja
1130. Lisbeth frank Jørgensen Egå lisbethfrank@gmail.com Ja Det er guld værd at beholde andelssamfundet som det er nu.

Andelssamfundet og jorden der omkring er et åndehul for rigt
mange mennesker.

1131. Kristian Nygaard
Jakobsen

Hjortshøj towerbar@hotmail.com Ja Jeg mener, at AIH og dets beboere er et kæmpestort aktiv for
byen, og derfor vil jeg gerne støtte modstanden mod et
parcelhuskvarter på den jord, AIH i mange år har forpagtet.

1132. Sus G Quist Viby J grum1quist@godmail.dk Nej
1133. Helle Thun KØBENHAVN

SV
hellethun@gmail.com Ja

1134. Birgit Eriksen Hjortshøj birgit@leriksen.dk Ja
1135. Cæcilie Skytte Aarhus caecilieskytte@hotmail.com Ja
1136. Lillian Dall Oure lilliandall@hotmail.com Ja Jeg nyder det skønne rekreative område sammen. Med min(e)

børnebørn. Det er vigtigt at bevare bynære naturområder og
passe på den natur, der netop er med til at gøre området
attraktivt for børnefamilier

1137. Asbjørn Steimle
Pedersen

Århus C. asbjorn.steimle.pedersen@gmail.com Ja

1138. Alvilda Striim Aarhus alvildaaja@gmail.com Nej Jeg underskriver fordi det stykke natur er helt unikt og en af
grundene til at Hjortshøj er en fantastisk by! Af stor værdi for
alle beboere i byen!


