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Mariebump, støjvold, skoleudvidelse, multihal og motorvejsafkørsler.
Der er mange planer for og i vores lille by.
Den Grønne Kile ønsker, at Aarhus kommune kommer med en helhedsplan
for Stavtrup, der omfatter alle de forskellige projekter, så vi sikrer den bedst
mulige løsning for hele byen.
Konkret er Den Grønne Kile uenig i kommende planlagte ændringer af
kommune/lokalplaner for området ved Stationsbyen/Brabrandsøen, da de
bestående planer beskytter områdets bevaringsværdige karakter. Vi er på
såvel kort som lang bane bekymret for, hvad disse nye planer vil have af
konsekvenser for hele området. De planer, som vi har kendskab til på
baggrund af materiale fra bygherre og dialog med diverse afdelinger i
kommunen, omfatter opførelse af en stor hal, mange hundrede p-pladser,
store områder med ekstra belysning, udvidelse af vejene m.v.
Den Grønne Kile arbejder for at bevare den landsbystemning og de grønne
åndehuller, som gør Stavtrup unik i forhold til så mange andre af forstæderne i
Aarhus-området. Vi arbejder ikke mod en hal men for en god løsning, der tager
hensyn til et unikt lokalmiljø.
Den Grønne Kile mener, at der er behov for en nuanceret debat omkring
placeringen af en ny hal. Hvis hallen er tænkt som ekstra idrætskapacitet til
Stavtrup-borgerne, så bør den placeres i det allerede eksisterende
idrætsanlæg og med tilkørsel fra gennemkørselsvejen (Jarlsmindevej) og ikke
fra de små sideveje. Er hallen tænkt som trækplaster for nye brugere fra et
større geografisk område end Stavtrup, og/eller tænkt som brug til store
events, bør den placeres i udkanten/uden for byen, så vi undgår yderligere
unødvendig trafik gennem byen.
I en tidligere dialog med hovedsponsor Holch Povlsen, er det blevet
tilkendegivet, at placeringen er til debat, såfremt der ikke er bred enighed, og
at sponsor evt. ville kunne være behjælpelig med en anden placering. Det
syntes Den Grønne Kile er en positiv udmelding, som vi vil glæde os til en
dialog om.
Vil du kende mere til vores forening, så besøg www.dengronnekilestavtrup.dk
Men vigtigst af alt, deltag i debatten, for der kommer meget snart ændringer til
både kommuneplan og nye lokalplaner, og så er byen ændret for bestandigt.
De bedste hilsner
Den Grønne Kile, Stavtrup

