
                  

Invitation til Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune 

og til Bünyamin Simsek, rådmand Teknik & Miljø

 

Vi beboere i det sydlige Tranbjerg kan godt forstå, at I gerne vil give flere mennesker mulighed for at flytte til 
Tranbjerg – og vi kan også sagtens forstå, at så mange har lyst til at flytte herud; her er pragtfuldt. Her er vi 
både tæt på byen, men vi har også masser af grønne åndehuller, som vi nyder rigtig meget.

Desværre lægger den nye temaplan ’Arealer til alle boligtyper’ op til, at der skal bygges rigtig meget og rigtig 
tæt. Vi er derfor bange for, at I glemmer de åndehuller, der netop er så vigtige, når man bor tæt sammen.

Det område, der i jeres materiale kaldes 210312BO, fungerer i dag som åndehul for rigtig mange af os i det 
sydlige Tranbjerg. Her er der en lille sø med bl.a. frøer og vandsalamandere, lidt grantræer og en vild eng 
med tilhørende dyreliv. Området ligger lige op ad Pisselagerskov, og derfra springer rådyrene over åen og 
ud på engens høje græs. Ifølge temaplanen skal der hele vejen rundt om 210312BO bygges rigtig meget 
nyt de næste år. Og det kan give fin mening af bygge på de mange flade marker, der ligger her. Men – på 
210312BO er der også planer om at bygge både fritliggende villaer og rækkehuse.

Vi vil gerne invitere jer til Tranbjerg, så I kan se, hvorfor vi tænker, 210312BO er det perfekte lille åndehul for 
både os, der bor her i forvejen, og for vores mange kommende søde nye naboer.

Fredag den 6. august kl. 14.00 står vi klar til at tage imod jer ved Orholt Allé 67, Tranbjerg. Vi håber, at I alle 
sammen har tid og lyst til at komme ud og tage en snak med os og se, hvad det er for et åndehul, vi gerne 
vil bevare herude.

Mange hilsner
Beboere i det sydlige Tranbjerg 

Diverse grundejerforeninger og parcelforeninger 
www.BevarTranbjergsAandehuller.dk // 28 58 25 38
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