RANDERSVEJ SKAL SPLITTE CHRISTIANSBJERG
Overskriften er flot men hvis forslaget i nuværende form vedtages, gennemføres en klar og utvetydig
splittelse af Christiansbjerg.

I de sidste 5-6 år har jeg som beboer på Christiansbjerg oplevet en klar og tydelig salamimetode af området
hvor skive for skive er opført volde af anonyme bygninger omkring Christiansbjerg og ikke nok med det er
området skæret igennem hjertet med højhuse langs Randersvej.

Christiansbjerg er reelt splittet mellem øst og vest og der er ikke længere et naturlig samlet Christiansbjerg.

Salamimetoden med dette forslag fortsætter og skaber utryghed og uklarhed om fremtiden.
Nu begynder vi at se at blokke og beton mure presser sig i hastig takt fra alle sider i området og mon ikke
der skal blot det rette ”udviklingsprojekt” til for at der gives dispensationer på højhuse i midten af området
om få år. Så nedbrydningen og fjernelse af villaområdet også sættes i gang indefra de tilbageværende
villaområder.
Vi er ikke dumme og naive. Vi har gennemskuet metoden. Kom ærlig frem og lav en tydelig og klar
udmelding fra nu så ved vi hvad skal ske i fremtiden. Sæt hele området på samme plan med tætbyggeri på
3-4 etager også kan vi og kommende beboere i området med ro og mag finde ud af hvad der skal ske.

Hvis I alligevel ikke vil komme frem med realiteterne så lad da være med at skære i området.
Muren langs Randersvej er alligevel næsten bygget så lad da stoppe med det og lad resten af
Christiansbjerg forblive et åndehul i Aarhus.

Konkret:
1. Der må kun bygges optil 7etager langs Randersvej
2. Fortætning langs Randersvej skal aftage hurtig til to etager på maksimal 100 meter fra Randersvej
3. Lokalplaner og bebyggelsesprocenter for resterende Christiansbjerg ændres ikke i næste 30 år
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