Poul Martin Møllers vej
For knap 100 år siden opførte Aarhus Kommune 88 rækkehuse,
som et tilbud til udsatte familier også kendetegnet som byens
svageste.
Boligerne bar præg af dette, med kun 1 værelse og en stue,
samt vaske og badefaciliteter i kælderen. Siden har byen og
området været igennem en rivende udvikling.
Krigen er forbi, befolkningen har fået en anden levestandard og
der er kommet mere fokus på socialt fællesskab.
I dag står ejendommene som attraktive boliger med en
gennemsnitsstørrelse på 59 m2. Boligerne er i 2 etager med høj

kælder. Boligerne står med lavt til loftet, små og trykke rum og
signalere i den grad minimalisme.
Vi som ejere af ejendommen ser gerne at arealet på Poul Martin
Møllers vej inkluderes i arealer til alle boligtyper da Aarhus
er i mangel på eksempelvis ejerboliger. Konkret gælder det
om matriklerne: 117dv, 117dx, 117dy og 117dz alle Århus
Markjorder.
Vi ønsker som bygherre, muligheden for at udvikle yderligere
blokbebyggelse på matriklerne til ejerboliger.

Den blå skravering nedenfor angiver placeringen af den
påtænkte udvikling på ejendommen.
Boligerne ønskes etableret i 1,5 etager, så de harmonere med
den eksisterende bebyggelse.
Ejendommen ligger centralt i Aarhus og kan med fordel
fortættes, i tråd med kommunens vision om fortætning.
Området kan fortsat bidrage til varieret boformer, og er derfor
særdeles attraktiv at inkludere i byudviklingen.
Formålet som før nævnt er at tilføre flere ejerboliger til Aarhus
centrum.

Målsætningen er:
• Ejerboliger da ejerboliger er en manglevare.
• At skabe Københavns svar på kartoffelrækkerne.
• At kunne forskønne området med tilsvarende boliger, der kan
understøtte nutidens boformer og sociale færden.
• Etablere flere parkeringspladser i form af p-kælder.
Vi vil give noget tilbage til byen, her er det oplagt at tilbyde
parkeringspladser, da resourcerne er knappe i centrum, og
parkering er en mangelvare.

Nedenfor ses et udsnit af byhusene med deres vel
proportioneret arkitektur, der med sine små bygningskroppe og
den prydrende ornamentering skaber en stemning af tryghed og
nærhed.
Som Poul Martin Møllers Vejs direkte modsætning ligger et
7 etagers betonbyggeri (Vestervang), der med sin skala og
monotome udtyrk, står som en direkte kontrast til Poul Martin
Møllers Vej. De modstående bygningskroppe står i hver sin
boldgade, men højhuset har en kedelig tendens til at overskygge
og dominere de fine byhuse med sin massivitet.
Det ville således klæde området med en bedre balance imellem
de to volumener, og her kan den påtænkte nye bebyggelse være

med til at bløde op og skabe forbindelse, gennem en glidende
overgang mellem kontrasterne.
Området og historien om Poul Martin Møllers Vej er værd at
investere i. Man kan løfte husene og den fremtidige historie op til
nutidig kvalitet, samt give mere identitet til tomrummet mellem
bygningsværkerne.
Nedenstående billede viser meget godt hvorfor der bør etableres
yderligere bebyggelse ud mod Vestervang.
Vi som bygherre føler os forpligtet til at gøre vores for at
løfte området arkitektonisk, men også kunne hjælpe med at
understøtte udviklingen i Aarhus Kommune.

