”Oddervej-projektet er for stort til sådan en lille idé”
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af Pernille Kallehave Elverdalsvej 48, Højbjerg
Kære kommune - kære kulturrådmand.
I skriver, at det foreslåede center på Oddervej kan »blive et nyt samlingspunkt i lokalsamfundet«, og det i
sig selv er jo en spændende idé, som er en kulturrådmand værdig.
Problemet er bare, at projektet, som det foreligger, er kendetegnet ved at være en for stor bygning til en
for lille idé.
Der er simpelthen ikke tænkt "stort" nok her og da slet ikke i forhold til de gener, som centerprojektet vil
påføre de lokale borgere.
De 1.679 indleverede indsigelser taler sit tydelige sprog.
Vores primære anke ligger derfor i, at vi med et ja til dette centerprojekt forspilder en unik chance for at
skabe et reelt inspirerende samlingspunkt for Aarhus Syd - et sted, som for alvor kunne stimulere
lokalsamfundets viden, puls og rødder.
Siden de første streger blev sat i dette centerprojekt, er meget nyt og spændende jo sket i Aarhus.
Lige om lidt skal vi være international kulturby, og byrådet har netop besluttet at iværksætte det visionære
projekt DemokraCity med baggrund i Aarhus-modellen for borgerinddragelse.

Et kreativt kulturtorv
Hvorfor ikke bruge denne unikke anledning til at skabe et demokratisk projekt, der kan spille ind i Kulturby
2017? Lad os sammen "Rethinke" medborgerhuset og skabe et kreativt kulturtorv med bibliotek,
borgerservice, forsamlingshus, lokalarkiv, parkourbaner, Fablabs eller andre inspirerende digitale tilbud til
unge (især drenge), teater, foto og kunsterværksteder. Alt sammen garneret med et levende og bredt
dagligvaretilbud, gode udenomsarealer og - ikke mindst - et smukt og inspirerende bæredygtigt byggeri.
Se dét - kære kulturrådmand - kunne være interessant og for alvor løfte Højbjerg ud af fortidens skidenpytskygge.

