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For vi håber sandelig, der er tale om en fejl og ikke tegn på forvaltningsmæssig arrogance
overfor de mange skatteborgere, der takkede nej sidste år til et Højbjerg Plads-projekt.

»

SØREN WICHMANN MATTHIESSEN, på vegne af en række vejforeninger og borgere i Højbjerg

Aarhus Ø
drukner

Mail til debatredaktionen på: debat@stiften.dk
Alle indlæg skal forsynes med navn og adresse. De må højst
være på 2000 anslag, og vi forbeholder os ret til at forkorte dem.
Debatredaktionen
Århus Stiftstidende, Banegårdspladsen 11, 8000 Aarhus C

Højbjerg Plads-projekt har
for store omkostninger
Søren Wichmann Matthiessen
Heidesvej 8, Højbjerg
på vegne af vejforeningerne Elverdalsvej
Øst Castenschioldsvej /elverdalsvejoest.
org), Heidesvej 8270 (heidesvej8270.dk)
Grundejerforeningen Arnak, Frederiksparken/Birthe Due Rasmussen, formand
afd. 4, Kunstnerværkstederne ved Den Blå
Hest, Kunstner Ulla Didrichsen, MC Holstvej, John Jensen, direktør, Højbjerg
Tonny Madsen, Købmand, Rema 1000,
Oddervej (i alt omkring 200 husstande)

Alexander Felix B. Ilfeldt
SFUngdom Århus Midt, Grete Løchtes
Gade 3, st. 4. , Aarhus C

KLIMA: Aarhus skal være bannerfører på miljø- og
klimaområderne ved at skabe bedre forhold for cykler
og busser.
Klimaforandringerne er
nærværende, og Miljøministeriet anslår, at vandstanden ved Aarhus inden år
2100 kan være steget næsten
to meter.
Bare en vandstandsstigning på en meter er nok til,
at Aarhus Ø bliver lagt under vand, mens en stigning
på to meter vil betyde at
Godsbanerne og mange andre områder langs åen bliver
lagt under vand. Internationale undersøgelser anslår, at
en vandstigning på helt op
til syv meter kan forekomme. Samtidig er byen ved at
sande til i biler.
Løsningen er ikke mere
asfalt, men flere busser, parkering uden for byen med
busser ind til byen og sikre
cykelstier.
Det vil både gavne Aarhus, gøre byen mindre forurenet og bidrage til at bekæmpe vandstigningerne.
Hvis ikke Aarhus Ø skal
drukne i vand, skal bilerne
ud af byen.
(De sidste linjer af læserbrevet var blevet ’spist’ i gårsdagens avis, hvorfor vi har
bragt det igen, red.)

Endelig en politiker,
der holder ord
Per Ruby
Stenrosevej 51, Beder

FORÆLDREBETALING: I
sidste valgkamp sagde Thomas Medom (rådmand i Aarhus for Sociale Forhold og
Beskæftigelse, red.) på et
vælgermøde: »Det er svært
at gå imod embedsværket.
Jeg ved ikke, om jeg er i
stand til det!«
En ærlig mand, der holder ord.
Ikke et komma vil han
flytte i afgørelsen af, om forældre til handicappede børn
skal pålægges egenbetaling
(jvf. artikel i Århus Stiftstidende mandag, red.). Måske

skrive et forsigtigt brev til
ministeren, dog uden at foreslå nye grænser selv.
Tænk sig engang: Vi har
en socialdemokratisk ledet
regering og i Aarhus en SFrådmand for sociale forhold.
Og netop nu gennemtrumfes
en beslutning, der betyder, at
handicappede børns forældre skal pålægges en forældrebetaling, hvis deres barn
skal på døgninstitution – så
kan de lære det, forældrene!
Det er simpelthen så ynkeligt!
Det har heller ikke noget
med besparelser at gøre.
Loven om egenbetaling for
forældre til anbragte børn

STATSMINISTEREN

har eksisteret i årtier, men
skal effektueres lige netop
nu med SF-rådmanden i
spidsen. Forældre til tvangsfjernede børn kan pålægges samme betaling. Kan de
trække deres børn hjem?
Næppe.
Politikere og embedsmænd har i årtier kunnet
administrere denne lov. Hvis
ikke du kan, Thomas Medom, så råb dog – højt – op
for at få den ændret.
Der var engang en – modig – politiker, der sagde:
»Hellere tabe ansigt end tabe
hovedet.«
Gå ind og lav den beslutning om, Thomas Medom.

HØJBJERG PLADS: Åbent
brev til Jakob Bundsgaard,
borgmester i Aarhus Kommune, til rådmand Rabih AzadAhmad, rådmand for Kultur
og Borgerservice, og til Kristian Würtz, rådmand for
Teknik og Miljø:
Vi, mange skatteborgere i
Højbjerg, repræsentanter for
borgergruppen ’Højbjergs
fremtid’, stiler hermed en
kommentar til jer i forbindelse med høringen om den
nye bibliotekspolitik i Aarhus Kommune og i særdeleshed i forbindelse med placeringen af et evt. nyt bibliotek og borgercenter i Højbjerg.
Kan I huske maj 2013?
Der blev udsendt en forhøring om et stort centerprojekt indeholdende nyt bibliotek ved Oddervej i Højbjerg,
projekteret af ejendomsudvikler Claes Remien (CR).
Reaktionen i 8270: Et rungende »Nej tak,« lød det fra Højbjerg gennem ca. 2000 borgerindsigelser, hvoraf mange af disse var meget omfattende og sagligt begrundede,
omkostningerne ved dette
center var simpelthen alt for
store for skatteborgerne i
Højbjerg/Skåde.
Derfor er vi nødt til at reagere, når vi læser følgende
formulering i Århus Stiftstidende i en artikel »Ny biblioteksplan kræver millioner«
fra 26. november:
»Hovedpunkterne i planen
ser således ud (…) Nyt medborgercenter i Højbjerg til
afløsning af det nuværende.
Kan måske etableres omkostningsfrit, hvis beliggenheden
bliver Højbjerg Plads, mens
en placering ved Lyseng vil
kræve 7-8 mio. kroner.«
Vi erfarer, at Århus Stiftstidende har modtaget baggrundsmaterialet til artiklen
fra Aarhus Kommune, og vi
må således gøre opmærksom
på en fejl. For vi håber sandelig, der er tale om en fejl
og ikke tegn på forvaltningsmæssig arrogance overfor
de mange skatteborgere, der
takkede nej sidste år til et
Højbjerg Plads-projekt, der
var 3000 kvadratmeter mindre end det, CR nu har forelagt kulturelt udvalg i oktober 2014.
Frasen ’omkostningsfrit’
benyttede nemlig også da-

værende kulturrådmand
Marc Perera sig af sidste år,
da han præsterede det første Højbjerg Plads-projekt.
Marc P. blev dog klogere og
kaldte endog efter indsigelsesfristen projektet for ’en
ommer’.
Nu kan vi så læse i avisen, at denne ’omkostningsfrie’-frase går igen. Altså må
vi udlede, at det må være en
embedsmandsfrase, der med
et arrogant knips verfer de
2000 borgerindsigelser fra
sidste år væk. De 2000 borgerindsigelser takkede nej til
det privatfinansierede centerprojekt ud til Oddervej,
der bygger på ’kommunal
medfinansiering’ ved kommunefrasalg af grund med
kunstnerværksteder, Lokalhistorisk arkiv og Den Blå
Hest, så huslejen til det nye
bibliotek for stedse kan være lav.
Også det nye Højbjerg
Plads-projektet (’ommeren’)
har alt for mange omkostninger herude i lokalområdet – for det er nu vokset fra
de tilladte 41-61 procent over
88 procent bebyggelsesgrad
sidste år til nu at ville have
114 procent (alt sammen fordi den private investor ellers
ikke kan få sine penge igen).
Claes Remien skal da absolut bygge noget nyt på den
grund, der er hans nu, det
vil vi glæde os til. Men det
skal foregå uden ændring
af Kommuneplan 2009 og
uden frasalg af kommunal
grund mod en lav bibliotekshusleje, fordi der er alt for
mange negative følger (omkostninger) ved det store
centerprojekt for de lokale
skatteborgere og det lokale
handelsliv. Offentlig privat
partnerskabs(OPP)-modellen
vil her skade lokalmiljøet og
skatteborgerne i området. Er
det virkelig socialdemokratisk/radikal politik?
Vi bibeholder gerne det
nuværende bibliotek og dets
placering – skal der absolut
bygges nyt, så lad det ligge
ved Lyseng, hvor der er præsenteret en flot ’Helhedsplan
Lyseng’-model, svarende til
den, socialdemokraten Steen
B. Andersen (SBA) har opridset på sin hjemmeside for
sit eget nærmiljø i Beder.
Steen B. Andersens store engagement i Oddervej-placeringen (forhør jer evt. om
vores aktindsigt om SBAs
rolle) kan da vel ikke skyldes
SBAs private interesse, at
der så frigøres midler til netop hans ønskeplacering af
biblioteket i hjembyen Beder,
hvor biblioteksbyggeriet ved
Idrætscentret Egelund er anslået til 12 millioner?
(Forkortet af redaktionen)

