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Det kreative miljø i Højbjerg bevares, noget forfaldent byggeri fjernes, og der kan opføres byggeri, der føjer sig ind i terrænet og overholder
kommuneplanen 2009. Arkivfoto: Cecile Smetana

Politikerne har dog lyttet
AF MARIANNE AAMANN, HØJMARKVEJ 22, HØJBJERG

I sydbyen kunne man eventuelt bygge boliger til de studerende.
Højbjerg – en by i Rusland......? Nej, og det er heller ikke Berlusconis Italien.
Her i landet har vi demokrati og jf. forskere en høj grad af tillid.
Vi har demokrati og kan med rette forvente, at vore folkevalgte varetager vælgernes interesser så vidt muligt.
Politikerne i Aarhus har nu vist, at de lytter til borgerne i denne højst opsigtsvækkende sag med et stort og
overflødigt butikscenter i fire etager, placeret midt i et gammelt boligområde i Højbjerg. Det er meget opløftende.
O.k. – vi vil da gerne her i bydelen have nyt bibliotek, borgerservice mm. Også til glæde for vore ældre samt
oplandet i syd.
Men det skal da ikke være, fordi en enkelt person har de rette forbindelser og kan se snævre og personlige
interesser i et projekt. Den slags er ikke tillidsvækkende og klædeligt i et skandinavisk demokrati.
Hvad mangler man her i sydbyen? Faktisk ikke noget. Vi har endda også tomme butikslejemål. Hvorfor mon?

Udækkede behov
Det er åbenbart for enhver, at der mangler boliger til studerende i Aarhus.
De cykler jo sædvanligvis eller kører med bussen. Dvs. at der ikke vil blive øget trafik, hvis man arbejdede i den
retning.

Altså – der skal slet ikke laves om på trafikken eller flyttes kryds. Alt er her. Også butikker.
Det kreative miljø i området bevares, noget forfaldent byggeri fjernes, og der kan opføres byggeri, der føjer sig
ind i terrænet og overholder kommuneplanen 2009.
Skolebørnene får stadig en sikker vej, og området vil bevare sin karakter.
Et byggeri behøver jo ikke at være snævert til gavn for borgerne i vores bydel, men skulle gerne indgå i et samlet
hele for Aarhus og afhjælpe nogle udækkede behov.
Bygherren har udtalt, at han tror, at der er et udækket behov for fastfood, mere benzin samt supermarked i
området. Vi her i bydelen ved, at det er der ikke. Nu ved politikerne det også, efter de har besøgt området og talt
med borgerne.
Man skal ikke tro, men vide.
Vi ved nu, at vi har fornuftige politikere i Aarhus, som tør se frem til det kommende kommunalvalg med sindsro.

