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Fællesrådet har drøftet temaplanen på et bestyrelsesmøde og finder dens
intentioner mht. klima, sammenhængende biodiversitet og flere grønne
opholdsmuligheder og oplevelser for mennesker meget vigtige og sympatiske. Vi
finder det også vigtigt at håndtere regnvandet smartere og lade det indgå som
som en central sansestimuli, bl.a. i forbindelse med rekreative og grønne
områder. Samtidig er muligheden for at være i mere “blåt og grønt” også med til
at fremme sundheden, fordi vi ved at nervesystemet reagerer positivt på natur!

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på parkernes betydning som
byboernes udendørs opholdsrum. På både Frederiksbjerg og Langenæs er vi i
dag begunstiget af en række større parker: Skanseparken, Marselisborgcentrets
Park, Frederiksbjerg Bypark og Langenæsparken. Særligt Langenæsparken er
som eneste grønne og stille oase på det oprindelige Langenæs truet af en
eventuel omfartsvej, der evt. skal lavesi forbindelse med etableringen af
Marselistunnelen. En sådan vej - hvis den etableres tæt på eller langs med
Langenæsparken - vil være en de facto nedlæggelse af parken, som netop har
den kvalitet at ligge langt fra de andre store larmende veje, der omgiver
Langenæs som boligkvarter.

Vi er i fællesrådet også optaget af at undersøge nærmere, hvor i vores område,
der eventuelt mangler og kan blive plads til mindre lommeparker, der kan være
med til at honorere temaplanens nærhedsprincip om, at alle borgere skal have
maks. 300 meter til en bypark eller grønt område på minimum 0,5 hektar. I
forbindelse med etablering af flere lommeparker i midtbyen er det vigtigt at
forvaltnigen udvikler kvalificerede tilgange til, hvordan man med lommeparker
bedst sikrer gode bylivskvaliteter for mennesker og artsmangfoldighed på den
forholdsvis lille plads, den udgør. At man grundigt analyser, hvorvidt en
lommepark primært skal fungere som en mentalt afskærmet oase eller i højere
grad skal indgå og flette sammen med omgivelserne. Der er indledende
erfaringer at trække på i forbindelse med den kommende lommepark langs
Frederiks Allé, som vi i fællesrådet - sammen med borgerne i kvarteret - har
været med til at give en masse input til.

Mht. flere bytræer og etablering af mindre opholdsområder har vi i fællesrådet
været i gang med at ‘fredeliggøre Frederiksbjerg’ de seneste år, som en del af
implementeringen af ‘Mobilitetsplanen for midtbyen’. Projektet er imidlertid
sluppet op for penge, så hele handleplanen, der blev aftalt med Kommunen og



rådmanden er desværre endnu ikke gennemført. Vi forventer derfor, at der
findes flere midler, så planen kan gennemføres og der bl.a. kan plantes flere
træer og skabes ultralokale opholdsområder med grønne elementer. Netop fordi
grønne arealer og grønne elementer i kvarteret gør byen bedre at bo og leve i,
som der står i temaplanen.

På både Frederiksbjerg og Langenæs er der også nye erfaringer og anlæg
relateret til det “blå element”, idet den nye klimapark ved MarselisborgCentret,
SPARK-projektet i samarbejde med RealDania, eksperimenterer med naturlig
afvanding efter regnskyl og etablerer en række søer og vandbassiner på
området. Men herudover kunne det være relevant at kigge nærmere på, hvordan
regnvand i højere grad kan bruges mere aktivt som et element i kvarteret, enten
i parkerne, gader eller på pladser og torve.

Med hensyn til etablering af flere større grønne parker i nye større boligområder
er vi optaget af som midtbyboere at Aarhus Ø som kvarter også får en større
park. Det er der i høj grad behov for og det er en ambition, som alle andre
fællesråd i midtbyen - inden for Ringgaden - også bakker aktivt op om.

Vi glæder os til at bakke op om temaplanens mange intentioner for mere grønt
og blåt i vores lokalområde og i hele Kommunen - og planens specifikke mål om
at bevare kvaliteterne i de eksisterende grønne parker, bl.a. Langenæsparken
som er særligt udsat i vores område!
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