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Hej Alle.
Jeg ved ikke om i har set artiklen i Aarhus Onsdag, hvor vores borgmester udtaler sig efter hans vælgerlussing.
Jeg var ved at gå ud af mit gode skind efter at have læst artiklen, jeg tog pennen i hånden og skrev nedenstående til
ham, jeg har skrevet som enkeltperson, men dog fortalt i min signatur hvem jeg er.
Venlig hilsen
Ole
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Kære Jacob Bundsgaard.
Jeg har med interesse læst den artikel om dig som er bragt i Aarhus Onsdag i
denne uge, som handler om dine tanker i forbindelse med dit og
socialdemokratiets dårlige valg.
Det lyder jo meget besnærende med den udvidede borgerindragelse, og jeg
kan klart anbefale det samlede byråd at gå den vej, når det så er sagt må jeg
desværre også udtale at jeg på ingen måde tror at Aarhus Kommune som du
står i spidsen for, ændrer noget som helst på den front.
Det har jo i årevis været almindelig kendt at beboerne i din kommune har følt
sig overset og de personer, jeg selv inklusive, der udtaler sig, ja de bliver
tromlet ned, og på ingen som helst måde hørt, end ikke i sager der har meget
stort impact på det nærmiljø man bor i.
I som politikere har en mening/holdning, og i er ikke til at rokke, uanset
hvilke oplysninger der kommer på banen.
1

Jeg selv er dybt berørt af “Udvidelsen af Viborgvej” da jeg i 40 år har boet og
fortsat bor på Holmstruphøjvej, en meget dejlig stille grøn oase.
Hele vores lukkede villakvarter har i politikere nu valgt at ødelægge ved at
lave en gennemgående vej mellem Viborgvej og Jernaldervej.
Det betyder at den sikre skolevej til områdets 3 skoler (Ellehøjskolen,
Skjoldhøjskolen og Egebakkeskolen), nu ikke længere er sikker, da stien
børnene går eller cykler på nu bliver skåret gennem af den kommende nye
vej, det er en helt vanvittig beslutning, og det hele er alene for at bilisterne på
Viborgvej i retning mod Aarhus kan vinde i omegnen af 10 sekunder fra
motorvejstilslutningen til Ring 2, tænk sig at ødelægge to helt lukkede
villakvarterer, nemlig Holmstruphøjvej og Jernaldervej kvartererne, blot med
disse 10 sekunder for øje.
Ligeså er den nye gennemgående vej planlagt til at gå klods op af en af
områdets børneinstitutioner, det er ganske enkelt helt ugennemtænkt.
I forbindelse med høringsfasen, hvilket jeg vurderer var et spil for galleriet,
kom der mere end 140 høringssvar, der bad om ikke at lave denne
gennemkørselsmulighed, og på den måde skabe trafik gennem et i dag
“blindt” område, og kun 2 høringssvar støttede ødelæggelsen for vores stille
grønne oase, begge de forslag der støttede var naturligt nok fra erhvervslivet
og dermed ikke nogen der bor og opholder sig i området.
Undervejs i debatten har jeg været i dialog med den tidligere rådmand for
Teknik og Miljø Bünjamin Simsek, men han har været fuldstændig afvisende,
og har udtalt at han ikke mener at trafikken vil blive øget på Holmstruphøjvej,
hvordan har får hans argument til at passe ved jeg ikke, i dag er området
lukket og der kan derfor ikke komme en eneste trafikant igennem til
Jernaldervej og omvendt, så vi går fra nul til et ukendt antal trafikanter,
hvordan Simsek kan få det til ikke at betyde øget trafik, ja det må guderne
vide.
Da beslutningen blev behandlet på byrådsmødet, var det eneste stort set alle
byrådsmedlemmer gik op i, etablering af en cykelsti i Borum, ødelæggelse af
vores område havde ingen interesse, det er mig ubegribeligt.
Kære Jacob, hvis du en dag kører fra E45 ved Tilst afkørslen i retning mod
Aarhus, så vil du opleve at samtlige veje der støder ud til Viborgvej alle møder
Viborgvej i en lysregulering, undtaget en enkelt vej, nemlig Holmstruphøjvej,
vi er siden 1985 blevet lovet opsætning af en lysregulering i dette kryds, men
det er aldrig blevet opsat, hvorfor denne eneste vej ikke kan få opsat den
lovede og langt billigere lysregulering, det begriber vi der bor i området
ganske enkelt ikke.
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I stedet for at bruge millioner af kroner på at lave en ny gennemgående vej,
ekspropriere arealer, flytte eltransformatorer, flytte kloaker, elkabler,
etablere ny fundering, ny asfalt, vejbump, støjdæmpning og lignende, kan
fremkommeligheden på Viborgvej løses ved et simpelt intelligent lyskryds,
der blot lejlighedsvis når der holder biler på Holmstruphøjvej, lader trafikken
på Viborgvej stoppe, fuldstændigt som det er etableret på ring 2 ved bl.a.
Åbyhøjgården og ved Nykersvej og flere andre, her stoppes trafikken kun i få
perioder, helt uden problemer.
Så ved etablering af lysregulering ved Holmstruphøjvej / Viborgvej, kan
Aarhus Kommune spare millioner af kroner, og alle os der bor her, kan
beholde vores grønne rekreative område og vores sikre skolestier.
Så kære Borgmester, kom ind i kampen og støt beboerdemokratiet, miljøet og
økonomien.
Arbejdet er endnu ikke påbegyndt, så intet er for sent, tag en klog beslutning,
og lav denne tåbelige beslutning om.
Mailen er sendt i Cc til Steen Stavnsbo, vores nye Raadmand for Teknik og
Miljø, da arbejdet jo udføres i hans regi.
Venlig hilsen
Ole Lundkvist Andreasen
Holmstruphøjvej 108
8210 Aarhus V.
Formand for Parcelforeningen Holmstruphøjvej 90-132
Medlem af hovedbestyrelsen i Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.
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