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Kladde

  Jeg siger også:  STOP  AFVIKLINGEN  af den menneske og dyrevenlige bydel Christiansbjerg/Risvangen.

Derfor protesterer jeg kraftigt mod Kommunens planer vedr. Randersvej. 

Jeg tillader mig at tilslutte mig høringssvaret HS3461378 fra 2/6 2022 kl. 14,29, fra en Lars Andersen, der omhandler:
1: Kapitalinteresser, 2: Politikere der prioriterer mindesmærker og eftermæle frem for borgere, der har
bidraget til byen gennem hele deres liv, og som ikke gider bo tæt og højt, og 3: politikere der, fornemmer jeg, vil
redde den famøse Letbane fra manglende passagerer.
Tag nu og indrøm, at den ikke blev den succes, som forventet.

SAGENS MILJØ RAPPORT:
Denne omhandler iflg. skema kun Støj og Vandafledning.
Det undrer mig, at politikerne i disse tider ikke har fokus på FLORA og FAUNA.
På Viborgvej er flere virksomheder i gang med at anlægge vild natur ud til Viborgvej.

STØJEN: En fortætning af området vil alt andet lige, øge antallet af biler i området i forhold til de biler, de 300
villaer bidrager med. Det vil medføre mere støj og ikke mindst mere udledning af co2. Det ses/dokumenteres på
Katrinebjergvej og tilstødende villaveje, som bruges til parkering fra beboer fra De Linde byggeriet Nabolaget.

VANDAFLEDNING: Hvad er bedre til at aflede vand end 300 villahaver med græs, hække, og store gamle træer,
hvor regnvandet  helt naturligt opsuges af beplantningen og resten siver ned i undergrunden. Her behøves ikke
etablering af dræn mv. Så sparet kommunal udgift!

FLORA og FAUNA: De områder, der iflg. rapporten skal anlægges med beplantning osv, vil aldrig kunne erstatte
de 80-90 år gamle villahaver, der må lade livet. De mange kvm. græsplæner, de mange kilometer gamle
hække, og  de mange gamle frugttræer og buske og øvrige meget store gamle træer, alt sammen noget, der er
hjem for de mange forskellige arter redebyggende fugle, pindsvin, harer, tudser, sommerfugle, insekter,
edderkopper, biller, og meget andet kryb, som findes i vores gamle haver.
Det, efter min mening manglende punkt i miljørapporten, er i skærende kontrast til alt det vi i tiden oplyses om, nemlig
at etablere vild have ved at så vilde blomsterbede.
----------

TVING IKKE de villaejere - hvoraf mange er ældre borgere, der har boet i deres huse i mange år, og hvoraf også
mange af dem er unge familier med børn, som har ønsket at købe hus i et stille og roligt villaområde, hvor de kan
bo tæt på byen og samtidig få naturen ind i deres dagligdag.

Der er ikke brug for at lade Randersvej være mere bindeled mellem Christiansbjerg og Risvangen end den er
i forvejen. 

Det kan ikke være rigtigt, at man vil nedlægge to villaområder, fordi Letbanen ikke blev den succes som
forventet.

Hvis politikerne vil udvikle, så gør dette på gamle industrigrunde, som ikke bruges mere, eller på nye ubeboede
områder.

LAD DE GAMLE VILLAOMRÅDER VÆRE I FRED !!!!!!!!


