
  

Indsigelse   mod   Børge   Sørensens   forslag   om   SeniorBo   i   
Gammel   Egå   fra   lokale   beboere   
Beboerne   på   Stendigevej,   Nordre   Kringelvej   og   Enghaven   ønsker   særligt   at   gøre   indsigelse   
mod   Børge   Sørensens   høringssvar   HS6005299, 
https://deltag.aarhus.dk/node/320/ticket/5266 ,   om   SeniorBo.   
  

Stendigevejs,   Nordre   Kringelvejs   og   Enghavens   beboere   er   medunderskrivere   på   dette   
høringssvar.   Enghavens   beboere   er   organiseret   i   Enghavens   vejlaug,   CVR   nr   41906235.   

Begrundelse   for   indsigelsen   mod   forslag   om   SeniorBo   
Forslaget   stemmer   ikke   overens   med   initiativet   “Arealer   til   alle   boligtyper”,   hvor   Gl   Egå   
iøvrigt   ikke   indgår.   Desuden   er   forslaget   i   modstrid   mod   Aarhus’   ambitiøse   strategi   for   et   
grønnere   Aarhus.   
Allerede   i   2008   var   der   beboere   fra   Nordre   Kringelvej,   der   gjorde   indsigelser   angående   
mulige   tilkørselsforhold   vedrørende   lokalplan    nr   801,   Sagsnr   SA/02/00365-289.   
  

Trafikmængde   øges   
Desuden   mener   vi,   at   det   følgende   er   stærke   argumenter   imod   at   gennemføre   projekter   som  
SeniorBo   eller   lignende   bebyggelse.   
  

Trafikmængden   i   det   forvejen   belastede   område   vil   øges   ved   flere   beboere   i   SeniorBo.   BS’s   
påstande   giver   logisk   ingen   mening.   Selv   hvis   nabohjælp   og   delebil   lykkes   og   nedsætter   
antallet   af   biler   i   området,   vil   dette   stadig   kræve   de   samme   ture   ind   og   ud   af   området.   De   
“aktive”   beboere   vil   netop   søge   mod   aktiviteter   udenfor   selve   bofællesskabet.     
Mængden   af   trafik   i   Gl.   Egå   er   steget   betydeligt   gennem   det   seneste   årti   gennem   en   række   
tiltag:     

● tilkørsel   til   motorvej   gennem   byen   via   Mejlbyvej   
● opførsel   af   Egå   gymnasium   
● opførsel   af   rækkehuse   og   seniorboliger   på   Egå   Mosevej   (OK-hjemmet)   
● opførsel   af   rækkehuse   på   Egå   Engvej   

  
Skolevejen   fra   Gl   Egå   til   Sølystskolen   krydser   Mejlbyvej   og   var   allerede   inden   gymnasiet   en   
farlig   vej   for   skolebørn.   Tiltag   som   chikaner,   midterrabat   og   40km/t   zone   har   været   
nødvendige   at   indføre   som   følge   af   den   øgede   trafik   gennem   landsbyen.     

Øget   trafik   specifikt   for   Stendigevej,   Enghaven,   Nordre   Kringelvej   
Der   er   ikke   angivet   tilkørselsveje   på   forslaget.   Beboerne   på   de   tre   veje   Stendigevej,   
Enghaven,   Nordre   kringelvej   kan   dog   frygte   at   en   eller   flere   af   disse   inddrages   som   til   og   
frakørsel   idet   de   alle   leder   direkte   ned   til   adgangsvejen   iflg   tegningen.   
Enghaven   og   Nordre   Kringelvej   er   i   dag   private,   blinde   veje   kun   med   trafik   fra   lokale   
beboere.   Enghavens   beboere   udskiftede   selv   vejbelægning   ca   2012.   

https://deltag.aarhus.dk/node/320/ticket/5266


I   2019   blev   bommen   flyttet   fra   Stendigevej   til   tilkørsel   fra   Øster   Kringelvej   for   at   minimere   
trafik   fra   industriområdet.     
Forslaget   om   SeniorBo   er   også   i   direkte   modstrid   mod   dette.   

Lokalplan   
Lokalplanen   “Bevarende   lokalplan   for   Gl   Egå”   “har   til   hovedformål   at   sikre   at   Gl   Egås   
karakter   som   fritlliggende   byområde   i   landskabet   og   landbyens   karakteristiske   helhedstræk   
bevares”   
BS’   forslag   er   i   direkte   modstrid   med   denne   lokalplan,   idet   det   bebyggede   område   for   
SeniorBo   udgør   den   grønne   kile,   det   særlige   frie   kig   til   kirken   der   sikrer   Gl   Egå   særpræg   
som   landsby.   
  

Specifikt   for   Stendigevej,   Enghaven,   Nordre   Kringelvej   forsvinder   det   grønne   naboområde   
som   marken   udgør   i   øjeblikket.   
Specifikt   for   Enghaven:   Enghaven   ligger   op   af   industrikvarteret   på   Kringelled   og   med   
SeniorBo   ville   Enghaven   blive   klemt   inde   af   industrikvarter,   ny   bebyggelse   og   muligvis   
tilkørselsvej.   
Specifikt   for   Nordre   Kringelvej   har   flere   beboere   allerede   i   2008   gjort   indsigelse   mod   
Lokalplan   nr   801   om   nyt   boligområde   ved   Egå   Mosevej,   OK-hjemmet,   som   har   mange   
ligheder   med   SeniorBo.   

  
Mvh     
  

Beboerne   fra   Stendigevej,   Nordre   Kringelvej   og   Enghaven.   
  


