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HØJBJERGCENTER: Er det ikke klogest at lytte til alles råd - også rådene fra vores eksperter i Trafik og Veje i
Aarhus Kommune, når der skal træffes vigtige politiske beslutninger? Det spørgsmål må jeg stille mig selv,
når jeg ser tilbage på forløbet omkring det meget omtalte område ved Oddervej i Højbjerg.
Allerede i juni 2008 vurderede eksperterne, at et center ud til Oddervej ikke kunne anbefales.
I 2008 kom det første udkast til et nyt bibliotek, borgerservice og indkøbscenter på Oddervej over for
Frederikskirken.
Det var et skitseforslag med en bebyggelse på 5450 kvadratmeter. Der var dagligvarebutik, blomsterbutik,
bibliotek med mere.
I 2013 kom der pludselig et projektforslag på 7991 kvadratmeter.
Et forslag, der til forskel fra 2008 også indeholdt en tankstation og fastfood drive-in.
I 2008 havde kommunens egne eksperter ellers vurderet, at et sådan byggeri ville skabe store trafikale
problemer på Oddervej. Derfor anbefalede de, at man ikke lavede sådan et center ud til Oddervej. Der
måtte under ingen omstændigheder være tilgang til centret fra Heidesvej.
Så kan jeg som borger i Højbjerg og vælger i Aarhus kun spørge mig selv, om det er klog og dygtig
byudvikling at lave et center, der er 2541 kvadratmeter større - og stik imod anbefalingerne også har tilgang
til centret fra Heidesvej? Hvem og hvorfor beslutter man at overhøre kommunens egne eksperter, når man
sender dette forslag ud til borgerne? Og ærligt talt: Hvorfor betaler man løn til sine eksperter, hvis deres
råd alligevel bliver overhørt? 900 meter fra stedet, hvor man planlægger det nye center, ligger Skåde
Centeret.
Det er et center, der i størrelse, placering og tilkørselsmuligheder med bil, cykel, bus og til fods kan løse
politikernes ønske om et nyt bibliotek og borgerservice for sydbyen - samtidig med, at det ikke påvirker de
trafikale udfordringer på Oddervej.
Det er med andre ord en klog løsning.
Jeg håber, at rådmand Bünyamin Simsek og resten af teknisk udvalg tænker på helheden, når de træffer
beslutning om placering af sydbyens nye bibliotek og borgerservice. Vælger man Skåde Centeret som
løsning, har man løst problemet i stedet for at flytte det. Og man har lyttet til sine egne eksperter.
Når beslutningen skal tages, håber jeg, at man viser politisk tæft for hele sydbyens skyld.

