NYHEDSBREV JUNI 2020 - FREDERIKSBJERG OG LANGENÆS FÆLLESRÅD

Kære medlemmer af fællesrådet!
Nyhedsbrevet indeholder nyt om fællesrådets virke samt livet og udviklingen i vores kvarter:
● Glædelig Grundlovsdag - lad os fejre lokaldemokratiets skaberkraft
● Fællesrådets opgaver - en oversigt
● Velkommen til 60 nye medlemmer - Hvad vil det sige at være medlem?
● Gadevandring på Langenæs - plan for bedre trafiksikkerhed og mobilitet
● Underskriftsindsamling imod vej på Langenæs - møder med politikere
● Invitation til møde om Langenæs Kulturfestival 2020 onsdag d. 10. juni
● Trafikale ændringer på Frederiksbjerg - brev fra Kommunen
● Nye parkeringsregler på Frederiksbjerg
● Jægergaardsgade er blevet til cykelgade, men hvad betyder det?
● Fredeliggørelse af krydset Marselisborg Allé og Jægergaardsgade
● Med Hjerte for Aarhus - vi værner om byens sjæl, identitet og grønne områder
● Byggetilladelse til Marselisborg Allé 9
● Artikel om Frederiksbjergs forsvundne villaer
● Aarhusiansk byggematador har overtaget postcentret på Frederiksbjerg
● Podcast om det gamle og nye 'Heksehus' på Hallssti
● Lokalplanen for ‘'Rolighedsvej 16A' i Risskov vækker bekymring og undren
● Vil I have en familiehave på Frederiksbjerg i Skansen?
● Vil du have din egen lille beboerhave i Langenæsparken?
● Ombygning af Frederiks Allé - gadevandring og workshop afholdt
● Første spadestik for MarselisborgCentrets parkprojekt SPARK
● Hyldest til gården og gaden og landsbyfælleden - stem på ‘Årets grønne Bernhard’
● Invitation til virtuelt borgermøde om Kongelunden nu på mandag kl. 16.15
● Fællesrådet har fået et logo!

Glædelig Grundlovsdag - lad os fejre lokaldemokratiets skaberkraft
I dag er det præcis to år siden at fællesrådet blevet etableret på den stiftende
generalforsamling. Meget vand er løbet igennem åen siden og vi har ikke ligget på den lade
side, hvilket også er svært, fordi Aarhus udvikler sig med lynende hast. For fællesrådet er
Grundlovsdag ikke blot en fejring af det danske demokrati men også af lokaldemokratiet,
som vi i al ydmyghed prøver at give næring og mening gennem vores aktiviteter og
inddragelse af alle jer medlemmer - og beboere på Frederiksbjerg og Langenæs i det hele
taget. Udviklingen rundt omkring i verden viser os tydeligt, at bæredygtige og sunde
demokratisk funderede lokalsamfund og byer bygges på tillid, dialog samt et stort lokalt
engagement. Lad os blive byskabere sammen!
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Fællesrådets opgaver - en oversigt
Fællesrådets bestyrelse på ni personer har drøftet og arbejdet med, hvilke opgaver vi er
optaget af at varetage på kvarterets vegne! Vi drøftede emnet på en workshop og kortlagde
vores eksisterende arbejde samt ambitioner. Arbejdet førte os frem til syv typer opgaver:
●
●
●
●
●
●
●

Arbejde for en god bydel for alle
Udvikle nærdemokrati og medborgerskab med reel borgerinddragelse
Legitimt og mangfoldigt repræsentere bydelen
Aktivt søge indflydelse på forvaltningsmæssige og politiske processer
Være forbindelsesled og formidler mellem borgere og kommune
Fremme samarbejde mellem aktører i kvarteret
Fremme samarbejde mellem fællesråd og netværk i hele kommunen

Se alt arbejdet fra workshoppen

Eksempel på de svar, der bl.a. peger på, at fællesrådet “arbejder for en god bydel for alle”.
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Velkommen til 60 nye medlemmer - Hvad vil det sige at være medlem?
De seneste måneder har budt på mange nye medlemmer, så vi i dag er 330 medlemmer. At
være medlem betyder blot, at man har sagt ja til at modtage et nyhedsbrev i ny og næ - og
modtage invitationer til workshops og infomøder. Der er ingen krav om at være aktiv, men
mulighederne er mange for at bidrage, hvis man har lyst - og så selvfølgelig være
ambassadør og opfordre andre til at melde sig ind og fortælle om fællesrådets arbejde :-)
Herudover kan man tilmelde til fællesrådets facebook-side Frederiksbjerg og Langenæs
Fællesråd. Vi har også hjemmesiden www.folf.dk, hvor man melder sig ind og der er info om
møder, workshops, referater, arbejdsgrupper, vedtægter, generalforsamling og bestyrelsen.

En herlig sommerdag 2018 med grill og bygning af Frederiksbjerg kasser. Foto: Erik Zappon.

Gadevandring på Langenæs - bedre trafiksikkerhed og mobilitet
En arbejdsgruppe under fællesrådet var d. 24. marts på gadevandring på Langenæs
sammen med en medarbejder fra Aarhus Kommune. Formålet var at finde frem til gode
løsninger, der forbedrer trafiksikkerheden og mobiliteten på Langenæs, også for cyklister og
fodgængere. Der er bl.a. fokus på at gøre Langenæs Allé mere sikker ved at begrænse
farten fra bilerne. Samtidig var vi også på jagt efter at finde steder, hvor der på sigt kunne
plantes flere træer i gaderne. Der er sammen med Kommunen udarbejdet en handleplan,
der præsenteres senere i juni måned.
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Underskriftsindsamling imod vej på Langenæs - møder med politikere
Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, har foreslået en ny vej, der skal forbinde Åhavevej med
Værkmestergade gennem Augustenborggade på Langenæs. Det er hensigten, at vejen skal
erstatte Marselis Boulevard i de år det tager at bygge Marselis-tunnellen, og trafikken herfra
skal gå gennem Langenæs. Hertil kommer, at vejen måske skal gøres permanent. Det
forekommer at være en meget dårlig idé at placere en ny hovedfærdselsåre klos op af
mange beboelsesejendomme og gennem det nederste af Langenæsparken, kun få meter fra
plejehjem, dagtilbud og skole. Det skal siges, at Marselis-tunnelen ikke er vedtaget endnu.
Samtidig er fællesrådet optaget af at pege på alternative placeringer til en eventuel
midlertidig vej, hvis og mens tunnelen udgraves. I de seneste uger har fællesrådet sammen
med “Lokalgruppen Langenæs imod vejen” været på vandringer på Langenæs sammen med
en række politikere fra Socialdemokratiet. I næste uge skal vi vise området til Rådmand
Bünyamin Simsek (Venstre), der har foreslået vejen. Teknisk Udvalg er også inviteret på
besøg. Mobilitets- og anlægschefen i Aarhus Kommune kigger også forbi i juni.
Stiften: Rådmandens lancering af sit vejforslag (betalingsartikel)
Stiften: Beboere til kamp mod vejplaner i bunden af Langenæsparken (betaling)
Læserbrev: Vejprojekt ved Langenæs - nej tak!
Læserbrev: Ny vej er ikke en gevinst for Langenæs
Vær med til at protestere over vejen ved at underskrive digitalt her!

Foreslået forløb for vej på Langenæs. Bemærk at intet er besluttet!
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Invitation til møde om Langenæs Kulturfestival 2020 d. 10. juni kl. 16.30
Langenæs Kulturfestival vender tilbage i september. Festivalen bliver anderledes i år. Vi
rykker udendørs og sætter fokus på det skønne grønne område, vi bor i. Vi skal skabe
grønne mødesteder med særlige Langenæs-bymøbler, plantebede og gå på opdagelse i
kvarteret. Projektledelsen invitere beboere på Langenæs til åbent møde:
Onsdag den 10. juni kl. 16.30-18.00 i Langenæskirken, Kirkedammen 2
Har du lyst til at høre mere og være med, så mød op!
Facebook-event for mødet

Kulturfestivalen sætter igen fokus på et grønt og bæredygtigt Langenæs!

Trafikale ændringer på Frederiksbjerg - brev fra Kommunen
I løbet af foråret 2020 begynder Kommunen at gennemføre en række trafikale ændringer på
Frederiksbjerg. Læs nærmere og se et kort i vedhæftede skriv fra Kommunen, som alle
borgere på Frederiksbjerg samtidig har modtaget i deres e-boks. Ændringer omfatter:
●
●
●

15 gader bliver ensrettede for at undgå gennemkørende trafik
Etablering af 100 nye parkeringspladser
Bedre forhold for cyklister

Jægergaardsgade er eksempelvis lige blevet omdannet til ‘cykelgade’ (se omtale længere
nede i nyhedsbrevet). De trafikale ændringer er en del af ‘fredeliggørelsen af Frederiksbjerg’,
som foregår i samarbejde mellem Kommunen og fællesrådet. Følg med løbende og se
beskrivelse og billeder af diverse anlægsprojekter her: www.aarhus.dk/frederiksbjerg
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Nye parkeringsregler på Frederiksbjerg
Byrådet har endeligt vedtaget nye parkeringsregler på Frederiksbjerg, og i øvrigt andre
steder inden for Ringgaden:
●

●

Indre zone på Frederiksbjerg - RØD på kort nedenfor: Betaling fra 1. minut for gæster
(både beboeres personlige gæster med bil og andre typer gæster, f.eks. handlende).
Zonen har i dag allerede beboerparkering og tidsbegrænsning for gæster.
Ydre zone på Frederiksbjerg - BLÅ på kort nedenfor: To timers gratis parkering med
efterfølgende betalingsparkering for tiden efter de to timer. Zonen har ikke
beboerparkering i dag, men det indføres sammen med de ændrede regler.

Beboere med beboerparkering er undtaget ovenstående regler og kan holde gratis med
erhvervelse af en beboerlicens, når der engang bliver åbnet for det. Hvornår de nye
parkeringsregler i praksis træder i kraft vides ikke præcist, idet corona bl.a. har forsinket det
praktiske arbejde (skilte skal bl.a. sættes op, der skal åbnes for at søge om beboerparkering
i ydre zone og betalingsautomater/apps skal klargøres ). Beboerparkering på Langenæs (grå
zone) indføres på et senere tidspunkt.
Stiftens artikel om byrådsdebatten
Byrådets beslutning med tilhørende bilag

På kortet ses både indre (rød) og ydre zone (blå) på Frederiksbjerg, fremover begge med
beboerparkering, men med forskellige parkeringsregler for gæster.
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Jægergaardsgade er blevet til cykelgade, men hvad betyder det?

🚲

Så blev Jægergårdsgade (fra Frederiks Allé til Bruuns Gade) forvandlet til cykelgade som en
del af 'fredeliggørelsen af Frederiksbjerg'
Læs her hvad en cykelgade egentlig er for en størrelse
Artikel: Trafikeret gade omdannes til cykelgade: Der skal gøres plads til det gode liv

Skilte og symboler på vejen indikerer, at Jægergaardsgade er blevet til cykelgade.

7

Fredeliggørelse af krydset Marselisborg Allé og Jægergaardsgade
Nogen har måske undret sig over at kommunen har haft spærret Marselisborg Allé af og
gravet i nogen tid? Men nu er der faktisk åbnet igen og resultatet kan også ses live!
Læs mere om forklaringen her med billeder og ord

Med Hjerte for Aarhus - vi værner om byens sjæl, identitet og grønne områder
Fællesrådet er med i netværket ‘Med hjerte for Aarhus’, hvor bestyrelsen mødes med en
lang række andre fællesråd og borgergrupper med interesse for byudvikling. Formålet er at
dele erfaringer og viden for sammen at værne om byens sjæl, identitet og grønne områder.
Læs mere om netværket Med hjerte for Aarhus

Logoet for netværket Med hjerte for Aarhus.
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Byggetilladelse til Marselisborg Allé 9
Fællesrådet har modtaget besked om, at byggeprojektet Marselisborg Allé 9 har fået
byggetilladelse. Fællesrådet var generelt positiv i vores høringssvar over for projektet, der
indebærer nedrivning af eksisterende villa, hvilket efter vores vurdering ikke ødelægger et
eksisterende kulturmiljø i gaden! Fællesrådet kommenterede bl.a. også på valg af
materialer, optimering af hvad bygningen kan give tilbage til gaden i form af byliv og på en
'bylivsødelæggende' garageport (til kælderparkering) på facaden, som nu er blevet fjernet.
Se fællesrådets høringssvar, tegninger, tilladelser og tilretninger efter partshøringen

Det kommende byggeri Marselisborg Allé 9, hvor der i dag ligger en villa, der skal nedrives.

Artikel om Frederiksbjergs forsvundne villaer
Når vi nu er ved villaer og drøftelse af deres bevaringsværdi har Stiften bragt en artikel om
Frederiksbjergs forsvundne villaer. Artiklen er en del af serien om nuværende og tidligere
villaer i midtbyen, som også kan findes online på stiften.dk.
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Aarhusiansk byggematador har overtaget postcentret på Frederiksbjerg
Byggematadoren Olav de Linde har købt det gamle postcenter i Ankersgade på
Frederiksbjerg og vil bevare huset og bruge det til erhvervslejemål efter en grundig
renovering. Fællesrådets formand og næstformand mødtes med Olav de Linde til en
rundvisning og forventningsafstemning om den igangværende fredeliggørelse af hele
Frederiksbjerg og gaderne omkring postcentret for at sikre et samspil i udviklingen.
Artikel i Stiften: Byggematador har overtaget gammelt postcenter: Her er planerne

Det gamle postcenter i Ankersgade er solgt og omdannes til erhvervslejemål.

Podcast om det gamle og nye 'Heksehus' på Hallssti
Nogle gange bliver man nødt til at rive ned for at bygge noget nyt op. Det er sket med huset
på hjørnet af Halssti og Holbergsgade på Frederiksbjerg. "Heksehuset" er opkaldt efter
husets faldefærdige stand. Men det hus er som sagt væk nu, og i stedet skyder et nyt et op.
Stiften har besøgt de nye ejere - hør fortællingen om huset i en podcast (6 min)
Artikel om Heksehuset i Stiften

Det gamle Heksehus på Hallssti 49, der nu er revet ned og et nyt hus bygget.
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Lokalplanen for ‘'Rolighedsvej 16A' vækker principiel bekymring og undren
Hvorfor skal vi nu høre om byudvikling uden for vores kvarter? Fællesrådets bestyrelse har efter at have drøftet sagen på flere bestyrelsesmøder (ligesom en række andre fællesråd og
borgergrupper) skrevet under på flere bekymringsskrivelser om lokalplanforslaget til alle
byrådsmedlemmer, fordi sagen har stor principiel betydning for, om vi kan regne med
lokalplaners betydning og formål.
Sagen har efterfølgende været sendt i høring. Vi har i fællesrådets bestyrelse også indsendt
et kritisk høringssvar. Der kom ialt 180 høringssvar, hvoraf de fleste var meget kritiske over
for lokalplanen, idet der stadig synes at mangle en planmæssig saglig begrundelse for at
lave lokalplanen, idet den går imod den tidligere lokalplan, der har fokus på at beskytte hele
det grønne område omkring Risskov Strandpark og det bevaringsværdige hus. Vi håber på,
at byrådet nu tager den kraftige kritik og undren over forløbet og lokalplanforslaget til
efterretning, når sagen igen skal behandles igen i byrådet.
Debatindlæg i JP Aarhus: Hvis byrådet vedtager planforslaget for Rolighedsvej i Risskov,
undergraver man yderligere tiltroen til demokrati i lokalplanprocesserne i Aarhus.
Digitalt bibliotek med oversigt over alle avisartikler om sagen, dialog med forvaltning og
politikere og sagsdokumenter stillet til rådighed af netværket Med hjerte for Aarhus

Lokalplan 1113 for Rolighedsvej 16A ved Risskov Strandpark lægger op til at bygge en stor villa og
bygge til bag på Hack Kampmanns hvide hus til venstre for den planlagte nye villa.
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Vil I have en familiehave på Frederiksbjerg i Skansen?
Skansen Hus & Have ligger i bunden af Skanseparken. Her har der i flere år været muligt at
få en såkaldt familiehave, hvor man kan dyrke grøntsager sammen. Der har d. 29. april
været afholdt et informationsmøde, men måske er der stadig ledige famiilehaver? Der er
plads til ialt otte familier. Kontakt leder af Skansen Hus & Have, Anja Storkholm på
anjsto@aarhus.dk eller kig forbi Skansen til en kop kaffe. Hvis ikke i år så måske næste år?

Skansen Hus & Have nederst i Skanseparken, hvor der igen er etableret familiehaver.

Vil du have din egen lille beboerhave i Langenæsparken?
Driftige beboere på Langenæs har taget initiativ til at få etableret byhaver i Langenæsparken
i samarbejde med Aarhus Kommune. De har også startet en forening, hvor du som medlem
kan få dit eget lille stykke jord at dyrke. Der vil være en lille årlig brugerbetaling til udgifter til
vand og redskaber. Hvis du er interesseret i at være med eller høre mere, så send en mail
med navn til Langenaeshaver@gmail.com.

Et af de nyetablerede bede til byhaver i Langenæsparken.
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Ombygning af Frederiks Allé - gadevandring og workshop afholdt
Omkring 25 beboere deltog i workshop d. 28. januar om ombygningen af Frederiks Allé.
Ugen forinden var ca. samme antal beboere og repræsentanter for butikker i gaden mødt op
til en fælles gadevandring, hvor formålet var at forstå gadens forløb og udfordringerne bedre,
både for bilister, cyklister og gående. I workshoppen deltog projektleder Lars Clausen fra
Mobilitetsafdelingen i Aarhus Kommune og endvidere tre eksterne konsulenter fra Cowi og
Rie Ollendorff Architects, som alle er fagkyndige i projektering af gader. De 25 deltagere
blev opdelt i fire hold, der på skift deltog i fire grupper om
●
●
●
●

Udformning af cykelstier og fortove
Krydsningsmuligheder og barrierer, inkl. Lundings Torv
Byliv og adgang til butikker
Varelevering og korttidsparkering

Her kunne de give deres uforbeholdne mening om problemer på og omkring Frederiks Allé,
og forslag til forbedringer og omdannelse. Der var stor enighed blandt beboerne om
problemerne, og overvejende også om bud på løsningerne. Kommunen har lige tilsendt et
forslag til ny dispositionsplan for Frederiks Allé til fællesrådet, og på et tidspunkt inden alt for
længe kommer der et forslag til kommentering til jer medlemmer.

Workshop om ombygning af Frederiks Allé afholdt i Sager der Samler i Fjordsgade.
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Første spadestik for MarselisborgCentrets parkprojekt SPARK
I starten af året blev første spadestik taget til en helt ny type park på Langenæs - faktisk en
af de første af lige netop sin slags i verden! Tanken er, at parken skal være et godt sted for
patienter under genoptræning - men også for kvarterets beboere, som også får muligheder
for at være aktive i det grønne. Parken skal også kunne holde til de store regnmængder,
som klimaforandringerne medfører. Her kan du læse nogle artikler om visionerne for
SPARK. Så er det måske lettere at forstå og ‘rumme’, at parken lige nu er under voldsom
forvandling!
Se nyhedsbreve om SPARK og video-indslag fra TV-Aarhus fra første spadestik
Stiften artikel: Genoptræning, sundhed og plads til store regnmængder: Park i verdensklasse
på vej i Aarhus
Stiften artikel: Aarhus får sundhedspark til 45 millioner kroner

Visionsbillede af SPARK-projektet fra Kristine Jensens Tegnestue.
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En hyldest til gården og gaden og landsbyfælleden - stem på ‘Årets Bernhard’
Der var indløbet 30 forskellige forslag til, hvem der skal have Årets grønne Bernhardt, da
fristen udløb 29. maj. “Vi er nærmest overvældede over den store interesse for de grønne
områder rundt om i hele kommunen”, siger Einar Rud Pedersen fra Foreningen for Bykultur i
Aarhus, der står bag Bernhardt-prisen. Dommerkomiteen har været på en rigtig svær
opgave med at udvælge og nominere tre finalekandidater. Kriterier som stedets kvaliteter,
privat initiativ, vedligeholdelse, biodiversitet m.m. er blevet vendt og drejet. I sidste ende er
vi landet på 3 kandidater, hvor det lokale engagement har været afgørende for etablering,
vedligeholdelse og fornyelse af de pågældende steder. Der er efter komiteens opfattelse tre
kandidater med et perspektiv, som vi håber mange kan blive inspireret af både i byen og i
oplandet omkring Aarhus. De har medtaget gårdhaven som viser sig frem indadtil, de har
gaden som er omdannet udadtil, og endelig et fællesareal med en ny udnyttelse i landsbyen.
Altså en hyldest til gården og gaden - og landsbyfælleden! Der kan stemmes indtil 12. juni.
Artikel om kandidat 1: Grøn baggård i midtbyen kaldet ‘Nullet’
Artikel om kandidat 2: Norsgade er både grøn og nyfejet
Artikel om kandidat 3: Grønt forsamlingssted i Spørring
Stem her på Stiften.dk: De tre finalister i spil til årets grønne Bernhardt-pris

Årets Bernhardt skal uddeles igen. Her er de tre finalister til prisen man kan stemme på indtil 12. juni.
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Invitation til virtuelt borgermøde om Kongelunden nu på mandag kl. 16.15
Vi beboere her på Frederiksbjerg og Langenæs bor ikke langt fra dejlige skønne grønne
områder og Marselisborgskoven mod syd, hvor der er store visioner om både udvikling og
bevarelse. Der er allerede afsat en halv millard kroner til projektet døbt 'Vision Kongelunden',
hvor der samtidig er lovet en omfattende borgerinddragelse undervejs. Fællesrådets
bestyrelse deltager som nabo i særlige ‘interessentgruppemøder’ vedr. Kongelunden.

🍀⚽

Mandag d. 8. juni kl. 16.15 inviteres I alle til virtuelt borgermøde på facebook
Se tidspunkt og program her på Facebook (brug "Deltag" knappen til at tilmelde dig)
Kongelundens facebookside
Kongelundens hjemmeside

Kongelunden, som er det område, der skal udvikles med store private donationer.
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Fællesrådet har fået et logo!
Det er med stolthed bestyrelsen tidligere på året fik et logo til fællesrådet, så vi kan blive
mere synlige og udtrykke vore værdier og kvarterets identitet tydeligere.
Vinderen af konkurrencen, hvor vi modtog hele 24 inspirerende, flotte og gennemarbejdede
logoforslag, blev Frida Mikolajewicz fra 8. klasse på Frederiksbjerg Skole. Både Frida og
hendes klasse modtog en pengepræmie, som bl.a. skulle bruges til en klassetur. Også et
stort tak til de 23 andre deltagere for jeres store engagement og kreative skaberkraft.
Logoet bruges nu på skrivelser og hjemmesiden, men mon ikke vi finder på at bruge det på
anden vis? Har du idéer til brug af logoet, hører vi gerne fra dig via mail.

Frida Mikolajewicz fra 8. klasse på
Frederiksbjerg Skole med checken.

Bedste hilsener
Fællesrådets bestyrelse
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