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Skødstupvej er en dejlig vej, men også smal og farlig for
især bløde trafikanter. Foto: Poul Nyholm

Skødstrupvej
skal bygges bredere
En omlægning er måske fremtidens løsning, men indtil videre
er der kun penge til at udvide
vejen
Af Lars Bødker Smitt
Skødstrupvej er forholdsvis smal og
alligevel til tider stærkt trafikeret. Det
kan de støjplagede beboerne ved vejen
snakke med om. Kombinationen af
smal vej og stærk trafik gør desuden
vejen farlig, ikke mindst for cyklister
og gående.
Beboerne langs vejen har klaget deres
nød overfor kommunen gennem flere år,
dog indtil videre uden synligt resultat.
Kommunens afdeling for Teknik og
Miljø har dog overvejet flere løsninger,
fremgår det af et brev fra projektleder
Lise Guldager Hoppe. Men indtil videre
har man ikke kunnet løse de nævnte
problemer indenfor den sum, som er
bevilget til formålet.
- Skødstrupvej er simpelthen for smal
på strækningen øst for Hjortshøjparken
til, at det er muligt at lave tiltag som
byport, indsnævringer
eller 2-1 vej, som
21-01-2014 23:46:26
vi tog udgangspunkt i. Det vil ikke være
muligt at lave nogle af disse tiltag, før
vejen er udvidet, skriver projektlederen.
Måske ombygning?
Derfor er det i første omgang besluttet,
at de afsatte midler skal bruges til, at
udvide vejen på en del af strækningen.
Det vil give bedre plads til fodgængere
og til at biler kan passere hinanden, men
det er desværre også en risiko, at det øge

bilernes hastighed yderligere.
- Derfor har vi fortsat fokus på vejen,
og i forbindelse med byudvikling i
Hjortshøj vil det blive undersøgt, om der
i samme omgang kan/skal ske en ombygning af Skødstrupvej. Det vil kræve,
at der afsættes en større pulje penge til
projektet, skriver Lise Guldager Hoppe.
Forøge problemet
Jette Rasmussen, der bor tæt på Skødstrupvej og dermed har problemerne tæt
inde på livet, håber på en snarlig løsning,
men hun er i tvivl om, der er noget at
glæde sig til.
- Det fremgår ikke, om kommunen afsætter ekstra penge til projektet i forhold
til de 100.000 kr. som allerede blev afsat
for halvandet år siden, men det håber vi
naturligvis på, siger Jette Rasmussen.
- Det er fint, at vejen i første omgang
udvides. Efterfølgende ville en 2-1 vej
være godt for de bløde trafikanter og gående, men kun hvis der samtidig etableres chikaner for at nedsætte hastigheden
og gerne også trafikmængden.
Hun finder det uacceptabelt, hvis
pengene alene rækker til en udvidelse
af vejen og ikke til de ekstra tiltag, som
både kan gøre vejen mere sikker og reducere hastigheden.
- En udvidelse alene vil kun forøge de
problemer, som vi oplever. Jeg håber, at
Landsbyforum vil bakke os op i kravet
om at der tilføres flere penge til projektet, siger Jette Rasmussen.
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Lad os bekymre os
- men kun til husbehov
Redaktørens kommentar
Mens jeg skriver disse ord åbner samfundet. De yngste har været i skole et
stykke tid, og de store er også startet,
ja, sågar bartenderne. Vi ved ikke, hvad
der sker herfra. Hvis antallet af smittede med corona begynder at stige for
meget, er der en god chance for, at vi
alle sammen må hjem igen. Uvisheden
ser ud til at hænge ved et godt stykke
tid endnu, og med uvisheden kommer
bekymringerne.
Som udgangspunkt er det ikke nemt
at håndtere uvished. Uvished uden bagkant er i længden decideret stressende.
Hvornår kan jeg komme på arbejde igen?
Hvordan ser ungernes sociale liv ud
efter så lang en pause? Får vi nogensinde
vores bland-selv slik tilbage?
Vi ved godt, at det er fint at være lidt
bekymret. Det er bekymring, der får os
til at tage cykelhjelm på (eller i det mindste sørge for at børnene har én) og have
en brandforsikring. Den slags bekymring
er drevet af en oplevelse af ansvar, pligt
eller omsorg. Bekymring til husbehov
hjælper os igennem og kan forhindre
potentielt trælse oplevelser.
Som med alt andet skal vi også lære at
bekymre os med måde. De færreste kan
leve med bare at lade stå til og lade dét
komme, der nu engang er på vej. Så vi
gør, hvad vi kan for at forsikre os. Kammer bekymringen over, forhindrer den
os imidlertid i at leve et fuldt liv. Alt kan
jo potentielt være en ulykke, der bare
venter på at ramle ned i vores hoveder.
Vi kan godt vælge at lukke os inde og bestille alle fornødenheder online, inklusiv
socialt samvær. Der er bare lige den lille
ting, at mennesket er et socialt væsen, og
vi har brug for hinandens selskab, ellers
får vi det dårligt.
Den bedste måde at vurdere om vores
bekymringsniveau har taget overhånd, er
ved at spørge os selv, om vi har magt til
at ændre situationen. Har vi ikke nogen
indflydelse – f.eks. fordi folketinget har
besluttet at sende landet hjem – så er
vores bekymring ikke konstruktiv. Vi kan
ikke ændre noget, og det eneste der sker
ved yderligere bekymring er, at vi er godt
i gang med at opbygge en stressreaktion
i kroppen, fordi vores hjerne hele tiden
fortæller den, at den har grund til at

være på vagt.
Talemåden ’Bekymringer fjerner ikke
morgendagens sorger, men tømmer
dagen i dag for alle dens kræfter’ er god
at holde fast i, hvis det er svært at stoppe.
Hvis vi har fantasi til at forestille os
alskens ulykker i fremtiden, har vi også
fantasi til at forestille os det modsatte.
Under alle omstændigheder kan de
færreste af os forudsige fremtiden. Så
hvorfor ikke give os selv lidt ro i sjælen
og håbe på det bedste.

Foto: Poul Nyholm

Karantænetid i Hjortshøj

Et udadtil forsømt forår. Men måske
vinder vi noget på de indre linjer. Måske
får vi tænkt de tanker, vi har skudt til
’engang jeg får tid’. Måske finder vi ud af,
at vi generelt er for meget alene, måske
at vi skal have skemalagt alenetid meget,
meget snart.
Nogen går stadig på arbejde. Andre
arbejder hjemmefra. Fuld kraft, halv
kraft, fuld stop. Intet er, som det plejede.
På godt og skidt.
Et udvalg at Hjortshøjs indbyggere
fortæller på de følgende sider om livet
under coronaen. Om familie, job, bekymringer, interesser og taknemmelighed.
Christina Andersen Reyn
3

FIH 140.indd 3

29/05/2020 16.29

Coronaoplevelser
Fængsel giver struktur

Lærer at rumme det
uvisse
Af Bodil Agdrup, efterlønner
Jeg er 68 år og trådte ud af arbejdslivet
for 2 år siden.
Da jeg altid har været meget udadvendt, har det selvfølgelig været en omvæltning for mig at skulle påskønne de
mere indadvendte aktiviteter. Det første
jeg gjorde, da Mette F. lukkede Danmark
ned, var at låne en masse bøger på biblioteket og købe en del garn, så jeg kunne
gå i gang med større strikkeprojekter.
Jeg strukturerer min hverdag, så jeg
starter min dag med at læse nyheder
på nettet. Derefter går jeg en lang tur
med min nabo. Efter frokost læser eller
strikker jeg og går i haven, når vejret er
godt. Vi bor så tæt ved naboerne, så det
er nemt at få en snak over hækken.
Vi har holdt virtuel påskefrokost med
børn og børnebørn, og min fødselsdag
blev holdt med et glas champagne over
hækken.
Jeg er jævnligt i elektronisk kontakt
med familie og venner, og nogen er jeg
næsten mere i kontakt med, end jeg
plejer.
Min læring i denne tid er at kunne
rumme det uvisse og at påskønne det
stille liv. Det går egentlig meget godt med
det.
Det er spændende, hvordan jeg håndterer hverdagslivet om 3 måneder.
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Jacob Steiner, skolelærer
Min hverdag med fjernundervisning
i en 8. klasse, starter med at jeg sætter mig kl. 8 og gennemgår elevernes
opgaver fra dagen før. Kl. 9.15 mødes
jeg med mit team over Messenger og
aftaler dagens opgaver.
Kl. 9.30 har vi videomøde med klassen.
Vi sørger for der er lidt sjovt at møde ind
til, derfor kan det være hattedag, dvs. alle
skal have en hat på eller alle skal have
briller på. Det har vi meget sjovt ud af.
Til sidst i morgenmødet er der en lille
quiz, hvor de skal gætte en genstand.
Så fortæller vi om programmet for dagen. Jeg er matematiklærer og har lavet
en anordning, så eleverne kan se det, jeg
skriver og forklarer på et stykke papir.
Det gør undervisning meget nemmere
for mig og bedre for eleverne.
Vi har lavet noget, vi kalder “skrive/regnefængsel”, hvilket er 1-2 timers tvungen
videomøde, hvor man laver de opgaver,
man mangler at få afleveret. Vi voksne
kalder os med vilje fængselsinspektør,
og eleverne er indsatte. De der er med
i fængsel, nyder det. Flere efterspørger
det, for det giver struktur for dem, og
de kan få den hjælp, de har brug for og
ikke mindst få de noget af det sociale, de
savner i hverdagen.
Det er i det hele taget derfor, vi gør
meget ud af vores daglige møder. Mange
sidder alene hjemme og mangler det,
de plejer at få i en normal skolehverdag,
nemlig især det sociale, men også en vis
struktur, som kan være svær for en 14-15
årig at etablere.

Hvor heldige vi er
Af Giulia Pierucci, jobsøgende
Jeg havde sagt mit job op på universitet og var ledig fra februar. Jeg skulle
egentlig koncentrere mig om at søge
nyt arbejde, men coronaen har gjort, at
der ikke er så mange stillinger at søge.
Min kæreste er også ansat på universitetet, så han arbejder hjemmefra. Vi
har pludselig haft ekstra tid sammen
som familie med ungerne på tre og
seks.
Vi har opdaget og nydt en ny rytme,
hvor der var plads til nye vaner og oplevelser. Min datter har lært at løbe på
løbehjul og er ved at lære at cykle. Det er
sjovt og hyggeligt, men svært for de små,
som savner børnehave og venner.
Min mor bor i Italien og min kærestes mor bor i Mexico, så vi har skullet
forholde os til coronaen ret tidligt. I
starten vidste vi ikke, hvor alvorligt det
var, senere har det været svært at vide, at
hvis vores mødre bliver syge, kan vi ikke
besøge dem.
Jeg sætter virkelig pris på det, vi har
nu. Vores lille hus. Familien. Hvor heldige vi er at bo i Hjortshøj, hvor vi nemt
kan være udenfor, og hvor vi kan gå en
tur, mens det andre steder er så voldsomt
og trist.
Jeg savner muligheden for at rejse,
når jeg vil. Og rutinerne: svømning, køre
datteren til ballet, have gæster. Vi misser
en del af vores frihed. Til gengæld lærer
vi at sætte pris på en anden slags frihed,
og det er en vigtig påmindelse.
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Bliv hjemme og byg en
terrasse

Tid til at finde os selv
Liv Gro Jensen, byrådsmedlem
Der er ingen tvivl om, at jeg forbander
coronaen langt væk. Når det er sagt, så
har de måneder, hvor vi som familie
uafbrudt har hængt ud sammen, været
så fantastiske.
Der har været bekymringer ja. Og det
har været hårdt for sådan et hoved som
mit, der har tendens til angst. Men det
er ikke det, der fylder, når folk spørger,
hvordan jeg og vi har det. Fordi vi har
faktisk haft det helt fantastisk under
karantænetiden.
Primært fordi vi har haft masser af tid,
hvilket er en sparsom ressource i vores
oprindelige hverdag. Vi har haft tid til
at genfinde os selv og hinanden efter
en periode med - ja alt for meget fart på
faktisk. Så det med ikke at hænge i en
klokkestreng og at have masser af tid til
både hygge og hjemmeskole, har været
så fedt! Og har gjort at jeg har ændret på
nogle prioriteringer både her og nu og
for fremtiden for at genfinde balancen.
Politisk har der været fokus på corona og
hjælpepakker, men jeg er da kun blevet
mere motiveret i mit arbejde for en 30
timers arbejdsuge, borgerløn og at sikre,
at hjælpepakkerne indeholder en masse
grønne løsninger ovenpå disse erfaringer.

Hvordan holder vi fast
i de gode ting?
Af Kim Bisgaard, erhvervspsykolog
Den 24. marts blev min arbejdskalender stort set ryddet frem til påsken for
kundevendte arbejdsopgaver – og er
stadig tyndt besat. Alle rekrutteringer,
teams og udviklingsprojekter blev udsat. Meget energi gik med at forholde
sig til COVID-19 uden at vide, hvad man
kunne forvente, da ingen vidste det.
Det handlede meget om at få familien
på plads. Fire skolesøgende unge mennesker skulle finde mening og (fælles)
rutiner. Egentligt er der mange gode oplevelser, der kan trækkes frem pga. den
nærhed, som blev uundgåelig. Mange
”små” gøremål har fået opmærksomhed.
Som selvstændig er der kontant afregning. Når man ikke kan få lov at løse
nogle opgaver, kan man ikke sende en
regning. Hvilket er benhård virkelighed
for alle selvstændige. Godt er det i hvert
fald, at der nu stille og roligt åbnes op
igen.
Jeg tænker meget over, hvordan vi som
(verdens)samfund får holdt fast i en række af de gode ting, vi har lært. Vi er hamrende privilegerede i Danmark. Vi lever
i et samfund, der kan sørge for alle og
håndtere krisen. Udfordringerne er på et
relativt højt niveau i behovspyramiden,
men kan selvfølgelig fylde meget for den
enkelte af os på forskellig vis. Ingen går
sultne i seng, alle kan bevæge sig rundt,
digitalt kan vi kommunikere og være i
kontakt, underholdning er der masser
af mv. Det ændrer ikke på, at der er en
masse at bekymre sig om, men sådan er
det jo at være menneske og leve et langt
liv. Det gode ved det er, at værdien af det
vi har, bliver tydelig af at stå i kontrast til
det, der pt. er svært og truende.

Af Kristian Jakobsen, journalist
Pludselig havde jeg al tid i verden.
Statsministeren lukkede landet ned, og
arbejdsgiveren henstillede til at afvikle
afspadsering og ferie hvis muligt. Ud af
det blå var kalenderen ryddet og ikke
nok med det; vejrudsigten var én stor,
gul forårssol så langt øjet rakte.
Når man har hang til gør-det-selvprojekter og til dagligt sidder og glor på
en skærm, findes der intet bedre end at
bygge en træterrasse i høj sol. Det tager
bare noget tid, så de evige afbrydelser af
familiesammenkomster, indkøb og børn,
der skal køres til svømning, er jævnt
irriterende, når man lige er godt i gang.
Men coronaen fra Kina satte en effektiv stopper for alle afbrydelser. Ifølge
Frederiksen og Brostrøm var det ligefrem
bedst, hvis jeg holdt mig på matriklen og
byggede terrasse dagen lang på forsvarlig
afstand af alt og alle. Så det gjorde jeg, og
det gik derud af med skruer, sav og sibiriske lærkebrædder. Det var fedt! Men hen
omkring skrue nr. 700 blev det alligevel
en smule trættende og trivielt.
Nu er den færdig, og Søren og Mette
antyder, at den travle hverdag kan være
på vej tilbage, hvis vi opfører os ordentligt. Så må vi se, om der bliver tid til at
sidde på terrassen.
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Når de der går bort er
dem fra volleyballklubben
Finn Matzen er fuld af liv, men
i sit job som graver ved Hjortshøj Kirke møder han døden.
Tæt på. Og det er med til at
skabe liv hos ham selv.
Tekst og foto: Lasse Momme Jessen
Man kan høre grinene fra børnehaven
på den anden side af hækken. Tæt ved
den hvidkalkede kirke sidder en mand
på knæbeskyttere og planter påskeliljer under et stort træ. Oppe fra den
stråtækte sognegård kommer graver
Finn Matzen tøffende med en trillebør
fyldt med stedmoderblomster, der skal
plantes ud. Han og kollegaen Torben
er netop blevet færdige med at fjerne
2,4 tons gran, der har ligget og pyntet
hele vinteren. Nu er det tid til forår og
blomster.
Finn Matzen på 62 har været graver
ved Hjortshøj kirke i 15 år. For 41 år
siden blev han trukket fra Sønderborg
til den lille landsby nordøst for Aarhus
af en landmandsdatter, der i dag er hans
kone.
Han stiller trillebøren fra sig og viser
rundt på kirkegården, mens han peger
stolt i alle retninger. Deroppe er der en
slags gravsten, og dernede en anden.
Han fortæller om, hvordan han elsker,
når børnene kommer og får rundvisning på kirkegården. Han fortæller om
stedmoderblomster, om at være udenfor
og nyde naturen.
- Meget af det arbejde, vi laver, er det
samme som det, folk laver hjemme i haven. Luge, klippe hæk, plante blomster,
fortæller Finn
Men Finn skal mere end det. Han skal
lægge an til gravsteder, være med til bisættelser og begravelser, fylde hullerne
med jord og snakke med de pårørende
om deres sorg. Døden fylder i livet som
graver.
At være graver i en landsby
Der bor 3669 mennesker i Hjortshøj.
Det kan en graver mærke.
- Folk kan komme og ringe på, hvis
deres pårørende er sovet ind. Det skal
være nu, at de skal have et sted, hvor
han eller hun skal jordfæstes. Men der

er også fordele. Man behøver ikke at stå
så tidligt op, griner Finn.
Alligevel er den tætte kontakt til de
pårørende også noget af det bedste ved
at være graver i en lille landsby. Finn
stiller sig til rådighed for de pårørende,
så de kan læsse af hos ham. Han lytter
og tager imod.
- Med tiden får man et familiært
forhold til dem, og man kan begynde at
lave lidt ’ping pong’. Jeg har da fået en
tre-fire venner ud af det. Men nu har jeg

jo også ry for at være et værre snakkehoved, siger han med tyk, sønderjysk
accent.
Det er tydeligt, at Finn holder af
at snakke. I de år, hvor han spillede
volleyball med andre mænd fra Hjortshøj, var det tredje halvleg, øl, Gammel
Dansk og af og til bare en kop kaffe, der
betød allermest.
Volleyballklubben udviklede sig til et
tæt fællesskab, og der kom mange nære
venner ud af det. I dag er halvdelen af
holdet blevet lagt i jorden. For tidligt.
- Når man er 90, har man levet sit
liv. Når man er 50, har man stadig livet
foran sig. Hvis man så kender vedkommende, man skal lægge i jorden, så er
der endnu flere følelser involveret, og
jeg begynder at tænke på livet, og på at

- Det, jeg rigtig kan mærke, er, hvis det er børn. Det
hænger nok også sammen med, at jeg er blevet bedstefar
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jeg skal nå det hele. Især når det er en
på min egen alder.
Døden minder en om livet
Selvom Finn har lært at skille det professionelle fra det private, når han skal
lægge folk i graven, bliver han alligevel
rørt ved tanken om volleyballklubben.
Hvis det bliver for meget for ham,
læsser han af på de gode kollegaer eller
konen derhjemme. Det vigtigste er altid
at bevare det gode humør.
Så stopper han op foran et gravsted og
hiver en selvopfunden talemåde ud af
ærmet. ”Vi plejer at sige, at det koster en
pakke cigaretter om måneden, så passer
vi gravstedet,” griner han.
Finn ved godt, hvad der skal ske med
ham selv den dag, han dør. Han har
ikke noget problem med døden, og den
husker ham på at leve lidt vildere.
- 50 procent af det, vi snakker om på
en almindelig dag, det er døden. Der
skal graves ud og afstives. Måske skal
der snakkes med de pårørende. Det
generer mig ikke så meget – det med

døden. Og efter jeg fik jobbet, er jeg
blevet mere opmærksom på at få nogle
oplevelser. Jeg er kommet ud at rejse
lidt mere. Jeg har været på backpacking
‘Down Under’ og i Thailand, og det er
ting, som jeg først rigtigt er begyndt at
gøre, efter jeg blev graver.
Til sidst gør han holdt bagerst på
kirkegården. Her står de nyplantede kirsebærtræer, der til foråret skal blomstre
over de ukendtes gravsted. Han lytter
til børnene, der glider videre ned ad
rutsjebanen. Alle steder på kirkegården
summer legen i baggrunden, og stedmoderblomsterne er efterhånden ved
at være plantet ud af kollegaen Torben.
Nu står de og blafrer i forskellige farver.
Finn smiler.
- Folk skal føle sig hjemme på en
kirkegård. Det skal være et rart sted at
være.

Jeg skændes ikke
med min mor

Fem journalistspirer
stod af i Hjortshøj
I marts måned, kort før Corona-nedlukningen, gik fem unge journaliststuderende fra Aarhus rundt i Hjortshøj
på jagt efter emner til en artikelserie
om Hjortshøj. De var sendt til byen af
deres underviser på Danmarks Medieog Journalisthøjskole med den opgave
hver især at finde og formidle en interessant historie.
En af de fem, Lasse Momme Jessen,
21-årig studerende på 1. semester, fortæller om forberedelserne og mødet med
borgerne i Hjortshøj:
- Vi anede intet om Hjortshøj på
forhånd og foretog som det første lidt
research på nettet. Så tog vi letbanen,
steg af på stationen, delte os i to hold og
gik i gang med at opsøge folk på gaden
for at få ideer til, hvor de gode historier
i byen kunne findes. Det var en utrolig
hyggelig oplevelse med nogle søde og
imødekommende beboere, der tog sig
god tid til at hjælpe os med at opstøve
de små sensationer.

Coronaoplevelse

Besøget i Hjortshøj har resulteret i
fem artikler, hvoraf Folk i Hjortshøj i
dette nummer bringer den ene. Det er
et interview med graveren ved Hjortshøj Kirke, Finn Matzen, som Lasse har
skrevet. De fire øvrige artikler sætter
spot på Vimby, Andelssamfundet (AIH),
trivsel på Virupskolen og Steen Nielsens
teatergruppe.

Af Johanne Jørgensen, gymnasieelev
Jeg husker den morgen, hvor det
første gymnasium lukkede. Jeg
tænkte ”bare det var Egå gymnasium”. Der gik næsten ikke to dage,
før dette ønske gik i opfyldelse og
Egå Gymnasium lukkede, ja hele
Danmark lukkede.
Jeg vidste ikke, hvad mit ønske
medførte, men det viste sig, at hele
min hverdag på blot en dag blev
vendt på hovedet. Pludselig kunne
jeg stå op 5 minutter før undervisningen begyndte, for jeg behøvede
hverken gå i bad eller tage tøj på, og
jeg kunne endelig eksperimentere
med at få selvrensende hår. Men
jeg fandt hurtigt ud af, at det var
nødvendigt at gå i bad og tage tøj
på for at få sammenhæng i ellers
usammenhængende dag. Men det
var ikke det eneste, der var ændret,
min mor var også hjemme hele dagen, og jeg undrer mig stadig over,
hvordan vi ikke skændes mere, men
i stedet nyder hinandens selskab.
Det værste ved denne krise er, at
jeg ikke kunne få lov til at spille
teaterforestilling med resten af mit
teaterhold fra Filuren, og uvisheden
om jeg kommer larmende gennem
hele byen til studenterkørslen, og
om jeg overhovedet bliver student.
7
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Første mand på byggepladsen: Henrik Madsen fra Enkon.
Enkon er underentreprenør for Q-Construction, og skal
udføre jord-, kloak- og betonarbejderne på det ny Multihus.
Foto: Poul Nyholm

Nu kommer Multihuset
Men der er stadig behov for
lokal finansiering og for flere
friske kræfter i bestyrelse og
byggeudvalg.
Af Bjarne S. Bendtsen,
formand for Fonden Multihus Hjortshøj
Hurra! Så skete der endelig noget konkret med Multihuset. Anlægget af den
nye p-plads syd for fodboldbanerne, som
skal erstatte skolens nuværende p-plads,
kom i gang den 4. maj, og den er måske
allerede færdig og kørt ind, når bladet
her rammer byens postkasser.
Denne del af projektet har bl.a. krævet
ikke bare én nabohøring men hele to,
da p-pladsen af forskellige årsager har
flyttet sig rundt på arealet. Det lyder
jo næsten som om, den har sit eget liv.
Som det i øvrigt er tilfældet med ganske
mange andre organer i dette mangeleddede Multihus-væsen: Der har været
rørledninger i Virupvej, som først var
der, så var de der ikke mere, og så var de
pludselig kommet tilbage igen.
Der er fjervarmeledninger, der ikke
burde være krøbet ind på Multihusets
byggefelt, men som alligevel er der – og
er i vejen. Det kunne lyde som magisk
realisme eller bare dårlig satire, og det er
det måske i virkeligheden også.

8

Lektion i tålmodighed
Men for at vende blikket tilbage mod
en mindre fiktiv form for virkelighed, så
betyder anlægget af den nye p-plads, at
byggestart på selve Multihuset er rykket
nærmere, for det er som bekendt på
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skolens nuværende p-plads, at huset skal
ligge. Så – med fare for igen at lyde som
drengen, der råbte ulv – det skulle nu
være ganske vist: Nu kommer Multihuset
virkelig!
Tidsplanen ser nu således ud: Første
spadestik på selve huset finder efter
planen sted omkring den 12. juni, efter at
den nye p-plads er taget i brug. Byggeriet
står på det følgende års tid, og vi skulle kunne tage huset i brug sommeren
2021. Så krydser vi bare fingre for, at der
ikke dukker en østjysk vikingeborg op
af mulden, for så skrider tidsplanen og
budgettet naturligvis.
Om vi ender med blot at have to
p-pladser og ikke noget multihus, dét må
tiden vise. For der er endnu, før bladets
deadline, en del formalia, der ikke er
kommet helt på plads. Hvis ikke man
lærer andet af at arbejde sammen med
kommunen, så får man i det mindste en
lektion i tålmodighed.
Men to p-pladser er da også bedre end
slet ingenting. Hvis det bliver sådan, så
kan forældrene igen parkere ved skolen,
som de måtte ønske det.
Hvad laver Fonden
og Støtteforeningen?
Nej, nu skal jeg nok pakke min sarkasme
væk. Lige før bladet gik i trykken kom
byggetilladelsen og grundlejeaftalen
endelig på plads, så den er god nok:
Det bliver til noget. Vi var klar over, at
det ville blive en lang og sej proces med
tre kommunale magistrater involveret
i sagen. Fonden har for kort tid siden

rundet bestyrelsesmøde nr. 50, vi holder
bygherremøder med vores totalentreprenør hver anden uge, og der har været
og er løbende møder med kommunen,
skolen og forskellige andre aktører.
Vi arbejder på at få alle detaljerne i
udformningen af bygningen på plads
– selv om det er yderst velbeskrevet i
udbudsmaterialet. Det er alt fra typen af
håndtørrere på toiletterne, om radiatorer
skal fødes fra væg eller gulv, til hvor stikkontakterne skal placeres i fitnesslokalet.
Så der er stadig meget at se til.
Derfor kunne vi godt bruge flere kræfter i bestyrelsen, lige nu i særdeleshed en
jurist og flere byggekompetente folk, enten til bestyrelsen eller til byggeudvalget.
Meget gerne kvinder, da kønsbalancen
i bestyrelsen er noget skæv, for at sige
det mildt. Tag kontakt til Fonden eller
Støtteforeningen, hvis det skulle være
noget for dig. For det er som bekendt
Støtteforeningen, der udpeger Fondens
bestyrelse.
Desværre har Støtteforeningen, som så
mange foreninger dette forår, været nødt
til at udsætte generalforsamlingen til
efteråret – den 9. september, forlyder det
– så det har ikke været muligt at drøfte
projektets status og Fondens arbejde i
dette forum.
Stadig behov for penge
Der mangler fortsat en del penge for,
at alle enderne i projektet kan mødes
– finansieringen af diverse inventar i
huset er eksempelvis ikke en del af de
kommunale tilskud og det kommunalt
garanterede lån, som udgør hovedparten
af anlægsbudgettet.
Disse ting skal vi samle ind til eller donere på anden vis i den kommende tid.
Derudover mangler vi fortsat omkring
100.000 kr. af vores egenfinansiering
til anlægsbudgettet. Derfor har Støtteforeningen sat gang i en ny indsamlingskampagne, hvor alle i Hjortshøj og
omegn igen får mulighed for at bidrage
til hele byens nye samlingssted.
Nogle vil måske gerne bidrage med
mere, end de allerede har gjort. Nogle
har måske ventet og set tiden an – bliver
det hus mons tro nogensinde til noget?
Det gør det, så kom bare med jeres
bidrag!
Og mange er sikkert flyttet til byen,
siden vi i 2017 samlede 1,5 mio. kroner
ind med folkeaktier og alle mulige andre
tiltag. Så meld jer ind i Støtteforeningen,
køb folkeaktier, kom med! Gå ind på
www.multihushjortshøj.dk og se hvordan. Der er stadig plads til dit og din
families navn på væggen med folkeaktionærer i vores allesammens Multihus.
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DET SKER I HJORTSHØJ KIRKE
JUNI • JULI • AUGUST 2020

Se flere aktiviteter på www.hjortshoejkirke.dk

SOMMERKIRKE OM BRØDRENE LØVEHJERTE
Mandag 29. juni – torsdag 2. juli kl. 8.30-15.00 for alle elever i 3.-5. klasse
Så hvis du vil: Snitte i træ, arbejde i smeden, synge sammen med Sofie, Tvebak
og Jonatan, lave din egen kappe, filte roser fra rosendalen eller lave bolsjer med
Sofie, skyde med bue og pil sammen med Hubert, grutte mel til pandekager, lave
mad over bål til den store festmiddag i Rosendalen. Vi skal hver dag også i kirken
og synge og høre om hvordan livet leves sammen med Brødrene Løvehjerte.
Hvis du tror det er noget for dig så tilmeld dig inden 22. juni, til:
Børne- og ungdomsmedarbejder Søren Christensen bogu@hjortshoejkirke.dk.
Hvis du har spørgsmål så ring 41 10 08 14.

ORIENTERINGSMØDE
Tirsdag 18. august 2020 kl. 19.30 - 21.00
Sognegården – Hjortshøj Kirke

SØNDAGSKONCERT
UNDER DEN NORDISKE HIMMEL II
Søndag 13. september kl. 15.00
Ved efterårssæsonens første ordinære søndagskoncert
medvirker Den Danske Salmeduo bestående af
saxofonisten Christian Vuust og pianisten Hans Esbjerg
og Vokalensemblet GAIA med det program, vi skulle
have fremført i maj, hvor vi måtte aflyse. Koncerten
bliver et frugtbart møde mellem nyfortolkninger af
danske salmer og sange, nordisk folketone, klassisk
tradition og jazztraditionens improvisationer.
Vi har arbejdet videre med overskriften” Under den
nordiske himmel” og har sammensat et nyt program,
hvor de to ensembler optræder sammen og hver for sig.
Søren Kinch Hansen dirigerer.
Fri entré!

Menighedsrådsmedlemmer vil orientere om rådets
arbejdet i den forløbne 4-årige funktionsperiode og
om rådets kommende opgaver og visioner.
Vi gennemgår vigtige datoer og de nye regler for valg
og antallet af medlemmer, der skal vælges til det
Hjortshøj menighedsråd.
Mødet er ikke en valgaften men en vigtig forberedelse
til valgforsamlingen den 15. september, hvor det nye
menighedsråd vælges.

VALGFORSAMLING

Tirsdag 15. september 2020 kl. 19.30 – 21.00
Sognegården – Hjortshøj Kirke
Valgbestyrelsen byder velkommen og der vælges
en dirigent.
Der er en fast dagsorden med orienteringspunkter,
derefter er der valg:
 Opstilling af kandidater.
 Debat mellem kandidater.
 Skriftligt, hemmeligt afstemning.
 Der skal vælges 8 medlemmer;
vil du være en del af holdet?

Hjortshøj Kirke • Smedebakken 14 • 8530 Hjortshøj
Hjemmeside: www.hjortshoejkirke.dk • Facebook: fb.me/hjortshoejkirke
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Vimby Høkeren
Økologisk høstmarked. 6. sep 10-16.
En søndag hvor du kan opleve hyggelig torvestemning.
Her er smukt kunsthåndværk, Åbent i Genbrugs, Fikseværksted og
Håndarbejdshus. Halmborg for ungerne, og guidet gratis
rundvisning i Andelssamfundet, hvor gederne og grisende huserer
på de grønne arealer. Der er is og pizza på pladsen og VIMBYS CAFE
er åben hele dagen og byder på lækre, økologiske frokostretter og
dejlige kager.
I Høkeren finder du også friskbagt rugbrød, stenovnshvedebrød
både på surdej og gær, samt glutenfri brød og veganske produkter.
Vi har altid friskbagte kager af forskellig art, bagt af
beboere fra botilbuddet sammen med frivillige og vores gode
bager og medarbejdere.
Færdigretter og pizzaer lige til at tage med hjem og varme. Både
med og uden kød. Et stort udvalg af kolonialvarer, chokolader, vin,
øl, is fra De 4 Istider og meget mere.
I æggedøgneren kan du købe gode græsæg døgnet rundt.

Åben
Ons:
Tor:
Fre:
Lør:

14 - 18
14 - 18
14 - 18
9.30 - 14

Fantastisk Fredag

Efter en coronalukket
forårssæson laver vi
vores populære
økologiske folkekøkken
igen d. 19. juni

IT hjælp hver anden torsdag.
Lige uger 14-15.30 i Høkerens Himmel-cafe. Har du brug for en hjælpende hånd eller gode
råd til, hvordan du bedst og sikrest bruger computer eller smartphone. Så kig forbi den nye
Computer Cafe i Høkeren. Her kan du få hjælp til lige præcis det, du synes er svært.
Mikael Hermansson, senior it-ekspert, sidder klar til at rådgive og svare på spørgsmål.
Det koster 50,- pr gang.

Bestilling af brød, kager og færdigretter m.m. sendes til bageri@vimby.dk
Lej Petersborg til kursus, fest eller andet. Kontakt: petersborg116@gmail.com
Facebook: Vimby Høkeren og økologisk bageri

VIMBY er en socialøkonomisk fond og
virksomhed med eget bageri,
dagligvarebutik og hønseri.
Vi arbejder med: Mennesker - Økologi Kvalitet - Lokale råvarer.
Fonden drives af ansatte og frivillige fra
lokalområdet i Hjortshøj. Al økonomisk overskud
geninvesteres i virksomheden.
Der er ingen personlig profit.
Vi har ansat en del mennesker der har brug for særlige
arbejdsvilkår.
Når du køber varer hos os, støtter du lokale
meningsfulde arbejdspladser og økologi i dagligdagen.

Adresse: Gl. Kirkevej 116A, 8530 Hjortshøj. Tlf. 2849 7275
10
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 BANKO HVER TORSDAG
 UDLEJNING
Smedebakken 8 . 8530 Hjortshøj

Tlf. 86 22 14 89

 ARRANGEMENTER
 JULEMARKED

www.hjortshoejforsamlingshus.dk

%Ǥ͵ͲǦʹͲǤͲͲ

 Þǡ §ʹǡǤͺʹʹͲͺʹʹ

LANDSBYLIV I HJORTSHØJ - MELD DIG IND I DIN BY
Landsbyliv i Hjortshøj er en almennyttig for alle. Den er lavet med det formål at hjælpe hinanden
her i byen med at lave gode aktiviteter til glæde for fællesskabet og livet i almindelighed. Og for at
vi i byen har en forening der kan være formel ramme for ens aktivitet bl.a. hvis man har behov for
at søge penge. Vi har lidt økonomiske midler som bl.a. kommer fra medlemskontingenter, overskud
fra genbrugsbutikken og fra forskellige projektmidler der bliver søgt, enten af bestyrelsen eller de
enkelte projekter.
Vil du være med til at udvikle din by så meld dig ind. Det koster 125 kr. om året du kan indbetale dem
på mobilpay: 79087 – husk navn og email. eller på reg nr. 8401 konto nr. 1102617.
VORES AKTIVITETER:
Landsbymøder - i samarbejde med frivillige foreninger og institutioner i hele byen.
Sct. Hans, juletræstænding og lysfest - i samarbejde med Fællesrådet Landsbyforum.
Landsbylivs Genbrugsbutik - samarbejde med Vimby
Naturgruppen - Vild med vilje.
Fantastisk Fredag - en cafe for hele byen - samarbejde med Vimby
Pop Up Hjort,
Fiksecafe - i samarbejde med Vimby
Hjortshøj Beat Club
Festihvalerne - Kunst i Hjortshøj
Teater i Byen

VELKOMMEN SOM FRIVILLIG:

Alle aktiviteter bliver realiseret i et frivilligt fællesskab
Har du lyst til at hjælpe og blive en del af et mangfoldigt og
meningsfyldt landsbyliv så skriv til elisabeth@landsbyliv.dk

Tjek vores hjemmeside for info og aktiviteter: www.landsbyliv.dk
11
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SMEDEBAKKENS AUTO I/S
SMEDEBAKKEN 1
8530 HJORTSHØJ
TLF. 86 22 63 66
Tilsluttet Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark

Få din annonce med i
det næste nummer af

FOLK I HJORTSHØJ

Auto_2014.indd 1

En annonce som
denne koster kun kr.
280,00

Reparation af

RADIO - TV
ANTENNE
Lars Pilegaard
Hjortshøj
Ring 93893850

...og du fik jo øje på den

MALERFIRMAET

DGG-SERVICE
Per_Jørgensen_2014.indd 1

Følg os på Facebook og
www.dgg-service.dk

ANLÆGSGARTNER
BROLÆGGER
Nyanlæg
Vedligeholdelse
Brolægning
Beskæring
Træfældning
Snerydning
Kankbølle
21-01-2014 23:42:25

Tlf.: 8622 7060
Mobil: 2126 0235

overhaling
bolig til en
in
d
er
g
n
Træ
elle og Lise
Medlem af
så ring til H
Danske Malermestre
rmaling!
ve
o
en
få
og

Gammelvej 1, Grøttrup
8530 Hjortshøj
helle@dgg-service.dk

PER JØRGENSEN

Gratis og uforpligtende
tilbud - ring til Helle
på mobil 21 26 05 18

Hjælp til alle
computer
problemer.
Mikael Hermansson
Hjortshøj
www.vfcomputing.dk
Telefon: 30 11 24 56
300 kr/time.
Vi aftaler en maks pris.
Også hjemme hos Dem.

hvidevare
experten

HJORTSHØJ

TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING
Frode Nielsens
Nielsens Efterf.
Frode
Efterf. Aps
ApS
Risvangsvej 30, Hårup - 8530 Hjortshøj
Hundkærvej
853086Hjortshøj
Tlf. 86 22 04 3B
68 -- Fax
22 95 92
Tlf.
86
22
04
68
Fax 86 22 95 92
www.hjtsdk.dk

NØRREGADE 10-14 . 8000 ÅRHUS C

TLF. 86 19 89 11
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Lys på Skolebroen

Foto: Jes Lemming

Af Lars Bødker Smitt
Der er en vis mulighed for, at børn på
vej til skole ikke skal famle sig vej i
mørke, når de i den kommende vinter
cykler på Skolebroen.
Dette skrives med forbehold, idet
coronakrisen lige nu sår tvivl om stort set
al planlægning og aktivitet. Men Århus
Kommune afsat et beløb til at skabe lys
på Skolebroen, og der arbejdes med flere
mulige løsninger.
Det mest nyskabende og innovative
forslag handler om at montere specialfremstillede master på siden af broen
med LED lysdioder. Konceptet giver muligheden for at sensorpåvirke lyset på en
måde, så man kan opleve lysforløb langs
Skolebroen samt lys, der bevæger sig op
og ned langs selve masterne.
Alternativet er en mere standardiseret
løsning. Det er pullerter med lys, eller
lys fra master i hver ende af broen.
Denne form for lys kan etableres hurtigere, da det er lettere at etablere.
Kommunen har inviteret brugerne af
broen til at være med til at træffe beslutning om, hvilken løsning man ønsker.
-Vi forestiller os, at der kan etableres
en form for debatforum eller afstemning
om emnet på Facebook eller på landsbyportalen, siger formanden for Fællesrådet Landsbyforum, Bjarne Bendtsen.

Nu sættes farten ned i Hjortshøj
Af Jes Lemming
Teknik og Miljø i Aarhus Kommune
har udarbejdet en række projekter for
fartdæmpning i Hjortshøj. De skal først
godkendes af politiet og herefter skal
der findes en entreprenør. Det betyder
at projekterne formodentlig vil kunne
påbegyndes i eftersommeren.
Der er to typer: Ændringer af hastigheder ved skiltning og vejændringer.

Ændring af skiltning

Der findes flere typer af fartregulerende
tavler. Der kan være zoner med 30 eller
40 km/t. Der skiltes, hvor farten angives i
forhold til vejens beskaffenhed. Ses ofte i
forbindelse med bump. Der er endvidere
forbudstavler, som er egentlige fartreguleringer. Der vil forekomme ændringer af begge typer ved den kommende
fartdæmpning i Hjortshøj.

Ændringer på vejbanen
Hjortshøj Stationsvej:
Der etableres en portoverkørsel ved
indkørslen til Kådhøjvej fra Hjortshøj
Stationsvej.
En portoverkørsel betyder at der laves
en gennemgående kantsten forbi sidevejen og hæver overkørslen ca. 10 cm op
med asfaltramper.
Virupvej:
Fra jernbanen til Smedebakken etableres
fire fartdæmpende foranstaltninger og
hastighedsgrænse på 40 km/t. Disse foranstaltninger er ikke endelig udformet.
Virup Skovvej:
Der etableres 40 km/t. zone og trapetzbump ved de to indkørselsveje til bebyggelserne på venstre side.

Hundkærvej:
Der etableres en portoverkørsel ved indkørslen til Hundkærvej fra Virupvej (ved
Dagli’ Brugsen).
Ved indkørsel fra Hundkærvej til Løvagervej og til Kådhøjvej etableres såkaldt
trapetzbump, der kan beskrives som en
indsnævring af vejen, så kun én bil ad
gangen kan passere, samtidig med at
vejbanen hæves. (En lignende vejform er
anvendt på Skovager og Højager).
Hjortshøj Møllevej:
Der etableres 40 km/t. zone og tre trapetzbump (fra Virupvej til Gl. Kirkevej).
Kilde:
Teknik og Miljø, Vejanlæg & Bydesign
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Hyggelig landsby eller travl forstad?
Åbent Bykontor gav masser af
råmateriale til helhedsplanen
for byen. Ny følger den svære
del, nemlig en prioritering af
de mange vidt forskellige ønsker. For vi får ikke alt, påpeger Bjarne Bendtsen, formand
for Fællesrådet Landsbyforum.
Af Lars Bødker Smitt.
”Hjortshøj”. Hvilke billeder vil navnet på
den lille by nord for Århus bringe frem
på nethinden hos mennesker om 10, 20
eller måske 50 år?
Vil de se den lille, åh, så hyggelige
landsby eller en typisk forstad med
vokseværk og ensartede villaveje, kraftig
trafik, måske med supermarkeder og
firkantet gråt erhvervsbyggeri?
Eller vil billedet vise et samfund, som
er gået sin egen vej med større vægt på
miljø-, klima- og menneskehensyn, som
ligger bedre i tråd med den alternative
og afslappede livsstil, der – måske eller
måske ikke – præger vores lille by i 2020?
Naturligvis kan ingen give svar på disse
spørgsmål i dag.
De afhænger af en stribe ubekendte
faktorer – herunder sandsynligvis af
visionerne i den helhedsplan for Hjortshøj, som er under udarbejdelse i Århus
Kommune. Det sker blandt andet på
grundlag af flere hundrede store og små
forslag, ideer og input, som foreninger
og borgere kom frem med på de tre dage
med såkaldt Åbent Bykontor i slutningen
af februar.
Brutto-opsamlingen fra Åbent Bykontor fylder i alt 35 tæt skrevne sider.
Tidlig indflydelse
- I Landsbyforum har vi hilst ideen om
en helhedsplan velkommen. Vi har hørt
om helhedsplaner andre steder, hvor
man har været glade for processen og
resultatet, siger Bjarne Bendtsen, der er
formand for Fællesrådet Landsbyforum.
Han håber, at helhedsplanen vil vise
sig at være en bedre og mere borgernær
måde at styre udviklingen på end med
de sædvanlige høringer om kommunale
forslag, der ofte efterlader det indtryk,
at et forslag er klappet af på forhånd og
ikke lader sig ændre i væsentlig grad.
- Vi ser helhedsplanen som politikernes forsøg på at engagere borgerne på et
tidligt tidspunkt og dermed i en form for
fælles planlægning. Håbet er at få bedre

resultater ud af det, og det håb deler vi
naturligvis.
Kompromisser
Bjarne Bendtsen har dog også sine
forbehold overfor den kommende helhedsplan. For planen ændrer ikke på, at
Byrådet og kommunen bestemmer, hvad
der skal gennemføres, og at økonomien
sætter de samme begrænsninger, som
det er sket hidtil.
- Der bliver naturligvis ikke råd til, at
alle ønsker fra byen kan føres ud i livet.
Der skal med andre ord prioriteres og
indgås kompromisser for at komme igennem med vigtige emner. Hvis vi ønsker
os noget på nogle punkter, må vi også
være indstillet på at slække vores krav
på andre punkter, konstaterer Bjarne
Bendtsen.
De flere hundrede ønsker, forslag og
input er vidt forskellige i indhold og
længde, men går også i mange forskellige
retninger.
- Det indebærer med stor sandsynlighed, at nogle vil blive skuffede og andre
glade for planen, men sådan må det jo
være. Vi kan ikke gøre alle glade eller få
alt, hvad alle kan ønske sig, siger Bjarne
Bendtsen.
Han konstaterer, at de mange forslag
til helhedsplanen falder i tråd med
indholdet i den Lokalsamfundsbeskrivelse, som Landsbyforum skrev for flere
år siden. Beskrivelsen har siden været en
vigtig ledetråd i fællesrådets arbejde.
- Det er tydeligt, at Lokalsamfundsbeskrivelsen er blevet læst og overvejet. Det
bliver spændende at se, om visionerne i
den kan behandles på nye måder og give
resultater i helhedsplanen, siger Landsbyforums formand.
Sammenhæng og helhed
Ikke overraskende fylder bevarelsen af
grønne områder og trafikspørgsmål meget i rapporten. Masser af indlæg handler om behovet for bedre infrastruktur,
sikre skoleveje samt at undgå stærk trafik
på byens mange så veje. Det vægtes højt,
at sikker trafik tænkes ind fra starten, når
nye boligområder etableres.
- Det er et eksempel på, hvad der bør
være helhedsplanens styrke: Nemlig at
der kommer sammenhæng og helhed i
de beslutninger, der træffes, siger Bjarne
Bendtsen.
- Fra kommunen er det blevet nævnt,

at byen kan tænkes at skulle vokse med
cirka 1500 mennesker over en årrække,
og det vil jo udløse et pres på skolen, på
børneinstitutionerne og byens veje, som
der skal tages højde for. Vi har alt for tit
oplevet, at de sammenhænge blev glemt
eller overset.
At Hjortshøj udgør en magnet for tilflyttere, er et positivt udgangspunkt, som
man efter Bjarne Bendtsens opfattelse
bør være opmærksom på at bevare –
blandt andet ved at fortsætte en afbalanceret udvikling af byen og at give plads til
den lidt mere alternative livsudfoldelse,
som byen er kendt for.
De varme emner
Flere af de gloende varme spørgsmål fra
de seneste års debat i Hjortshøj ønskes
naturligvis også afgjort som en del af
helhedsplanen.
Det måske varmeste af dem alle,
nemlig slagsmålet om, hvorvidt Østergårdsgrunden skal anvendes til bypark
eller boligbyggeri, blev således skudt til
hjørne for netop at blive afgjort som led i
en mere overordnet helhedsplan.
- Jeg håber, det vil blive klart for alle,
at kommunens indtægt på salg af grunde
på Østergårdsgrunden vil udgøre småpenge i kommunekassen. Det er svært at
forstå, hvis det skal være den afgørende
faktor, siger Bjarne Bendtsen.
Ønsket om flere indkøbsmuligheder
i byen indgår ligeledes i mange forslag.
Men omvendt er der også en del ønsker
om at bevare status quo for netop at
begrænse udbygningen og bevare landsbypræget.
- Kommunen håndhæver jo det
princip, at nye dagligvarebutikker skal
ligge i bycentrene og ikke i udkanten ved
indfaldsvejene, som vi ellers har talt for,
fordi det er svært at finde plads i byen
til en butik, og at kørsel med lastbiler
til en butik i midten af byen vil belaste
vores veje yderligere. Men det er min
opfattelse, at kommunen står ret fast på
sit princip, nu må vi se, om de lader sig
rokke, siger Bjarne Bendtsen.
Han ser frem til fortsat god debat om
helhedsplanen.
Et tip:
Den stille tid med lav aktivitet som følge
af coronaregler kan bruges på at bevæge
sig rundt i byen og tænke over, hvilken
by Hjortshøj er eller bør være.
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Generalforsamling
og workshop udsat

De fremtidige ndkøbsmuligheder i Hjortshøj blev ivrigt drøftet på Åbent Bykontor

"Hjortshøj
har sine hjertebørn"
- Borgerne ønsker det samme,
som de har ønsket i en årrække, siger byplanlægger Suzanne Eben Ditlevsen, Teknik og
Miljø, der er hovedarkitekt på
helhedsplanen.
Af Lars Bødker Smitt
Der er ikke mange overraskelser eller
nye vilde forslag i de mange forslag til
helhedsplan, som Hjortshøjs borgere
kom frem med under de tre dage med
Åbent Bykontor.
- Folk mener nogenlunde det samme,
som de har ment i en årrække. Hjortshøj har sine hjertebørn, og det har vi
respekt for. Der er ikke tale om døgnfluer, konstaterer byplanlægger Suzanne
Eben Ditlevsen, Teknik og Miljø i Århus
Kommune, der snakkede med masser
af borgere på de tre dage med Åbent
Bykontor.
- Åbent Bykontor på Virupskolen fungerede virkelig godt. Der kom ikke bare
folk fra diverse foreninger, men også
masser af byens familier og beboere i
alle aldersgrupper. Og jeg opleverede
klart, hvor meget bedre det er at sidde
og snakke sammen over et kort, end
det er at få forslagene tilsendt skriftligt,
siger Suzanne Eben Ditlevsen.

Bedst muligt for alle
Hun er nu i færd med at systematisere
de mange ønsker og omdanne dem til
konkrete udkast i det videre arbejde
frem mod helhedsplanen.
- Det kræver en del undersøgelser og
snak med kommunens afdelinger for
trafik, byplanlægning, miljø, vand osv.
om, hvad der rent faktisk kan lade sig
gøre. Desuden skal der ske en prioritering af, hvad der er vigtigt på kort sigt,
og hvad der kan vente til senere, siger
Suzanne Eben Ditlevsen.
- Det efterfølgende udkast skal præsenteres for borgerne på en workshop
for at få en pejling på, om vi nu har forstået og prioriteret ønskerne rigtigt. Vi
ser jo gerne, at flest muligt føler sig hørt
og er tilfredse, selv om alle ønsker naturligvis ikke kan opfyldes 100 procent,
fordi økonomi også spiller ind.
Byplanlæggeren ved udmærket, at der
er stærke meninger og følelser forbundet med flere emner i byen, men hun er
ikke bange for at skulle lægge op til at
træffe svære beslutninger.
- Det er virkelig spændende. Målet
er jo hele tiden at finde løsninger, som
er til fælles bedste for så mange som
muligt.
Helhedsplaner er blevet brugt af

De forslag og input til helhedsplanen, som kom ind under de
tre dage med Åbent Bykontor, er
bearbejdet og samlet i en baggrundsrapport.
På det grundlag skal der udarbejdes et oplæg til en workshop, hvor
alle er velkommen til deltage. Denne workshop var fastsat til den 22.
april i forlængelse af den ordinære
generalforsamling i Fællesrådet
Landsbyforum.
Men som følge af corona-restriktioner er begge dele udsat.
Landsbyforum håber at kunne
afholde den udsatte generalforsamling sidst i juni, afhængig af hvad
regeringens udmelding d. 8. juni
om genåbningens fase 3 bliver. Hvis
forsamlingsforbuddet hæves til 50,
så vil vi som udgangspunkt forsøge
at afholde generalforsamlingen
inden sommerferien. Det vil i år
kræve tilmelding, og hvis der her
er flere end 50 tilmeldte, så må det
vente til efter ferien. Følg med på
landsbyportalen, www.hjortshoj.dk,
og de lokale Facebooksider, hvor vi
i givet fald udsender indkaldelsen
med minimum to ugers varsel. Vi
sætter endvidere plakater op om
det.
Eventuelt vil workshoppen om
helhedsplanen blive afholdt som et
særskilt arrangement. Desuden vil
der i slutningen af året blive holdt
et borgermøde om helhedsplanen i
forbindelse med, at planen sendes
i høring.
Århus Kommune gennem en årrække, men primært i midtbyen. Nu tages
metoden op i flere oplandsbyer som
Hjortshøj.
- En helhedsplan giver god mening,
fordi de mindre bysamfund typisk har
en egen identitet, som de er meget
bevidst om, og som de gerne vil have
indflydelse på, siger byplanlæggeren.
- Vi håber naturligvis, at den tidlige
dialog og samarbejdet om helhedsplanen medvirker til, at der skabes gode
lokale løsninger, på trods af at der jo må
træffes valg og ske prioritering blandt de
mange forskellige hensyn. Det er vores
oplevelse, at helhedsplaner virker på
den måde.
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Det sker i Hjortshøj
Fra posthus til lægehus

Ren by - igen

Hjortshøj er på vej til at få sin første
lægepraksis.
Hvis alt går vel, vil lægehuset blive
indrettet i den bygning på Hundkærvej,
som tidligere var posthus og bank. Efter
planen vil lægehuset være en realitet fra
1. august.
Byens kommende læge Gitte
Refsgaard Andersen (39), har gennem
foråret arbejdet på at få diverse formalia
på plads, herunder at købe ydernummer
for at kunne oprette lægepraksis i byen.
Hvis nogen mener, at de kender navnet
Gitte Refsgaard Andersen, er det sikkert
rigtigt. Hun er nemlig født og opvokset i
Hjortshøj, har gået i Kernehuset samt på
Virupskolen, og bor nu i Skødstrup med
sin mand og tre børn, hvoraf det yngste
går i institution i Hjortshøj.
På Facebook siden Hjortshøj Lægehus
kan man følge etableringen af lægehuset.

Tekst og foto: Poul Nyholm
Der skal mere end, I ved nok hvad, til
at afholde os fra at holde byen ren.
Lørdag morgen, 2. maj, kl. 9.30, bød
Kurt Elmstrøm velkommen til den
årlige affaldsindsamling, arrangeret
i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
De mange fremmødte familier fik
i eksemplarisk god ro og orden, med
passende afstand, udleveret plastposer og gribetænger, og så blev der
samlet affald ind i det meste af byen.
I år var de selvsmurte rundstykker
udeladt. Til gengæld havde Dagli'
Brugsen sørget for Coronavenlige
poser med en snegl, og brikker med
juice og kakao – lige til at tage med
og nyde på ruten. Sidste år blev der
samlet 204 kg affald. Dagens resultat:
75 kg blandet affald.

FANTASTISK FREDAG D 19. JUNI

Efter et coronalukket forår slår vi igen dørene op for vores populære
økologiske fredagsevent. Et uformelt mødested for alle i byen, hvor man kan
hygge sig, spise lækre økologiske kager og dejlig mad. Fra kl. 18 serverer vi
en varm ret, så også aftensmaden kan klares i godt selskab.
Alle er velkomne.
Gl. Kirkevej 116 A
Fantastisk Fredag skabes af frivillige og vi har efterhånden et rigt dejligt
team som kommer og laver mad, står i bar rydder op m.m. Har du lyst til
at være med som frivillig. Det kan være et par timer, så kontakt Elisabeth Groot på
elisabeth@landsbyliv.dk
Begivenheden er et samarbejde mellem Vimby og Landsbyliv

STRIBEN - af Esben Würtz Sørensen
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