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"I stedet for at ødelægge infrastrukturen med alt for meget overbebyggelse i de lokalbyer, som 

ligger i Aarhus Kommune, så burde byrådet i Aarhus Kommune koncentrere sig om at bygge en hel 

ny spændende provinsby vest for Oddervej", skriver Ole Krabbe Olesen. Arkivfoto: Axel Schütt 

17 mar. 2021 kl. 11:51 

Ole Krabbe Olesen, Malling, cand. merc 
DEBAT: Byrådsmedlemmerne i Aarhus Kommune må kunne høre på vandrørene, at de skal træde 

vande, hvis de ikke vil ud på for dybt vand med deres lokalplaner ved udbygning af mere by i 

eksisterende lokalbyer, for eksempel i Malling. 

Helt aktuelt er en grund på Sofienlystvej på 13.000 kvadratmeter solgt til boligbyggeri. Området her 

er et sårbart område med hensyn til grundvand og også en del af Malling Vandværks 

indvindingsområde. Det fremgår af de kort, som Aarhus Kommune har udarbejdet som bilag til 

Kommuneplan 2017. 

Kommuneplan 2017 skal revideres her i 2021 og bliver lige før kommunalvalget til 

Kommuneplanen 2021. 

 

Det kunne blive et fantastisk projekt, som også ville give os, der allerede bor i en lokalby ro 
i sjælen og ikke gå og vogte på, hvornår byrådet i Aarhus Kommune finder et nyt område 
til en lokalplan i ellers hyggelige lokalbyer. 

 

I høringssvarene til Kommuneplan 2021 er bl.a. fremhævet indsatsen med at sikre arealer til 

offentlige formål, og der er indføjet et afsnit om ny politik for arkitektur og bykvalitet. 

I stedet for at ødelægge infrastrukturen med alt for meget overbebyggelse i de lokalbyer, som ligger 

i Aarhus Kommune, så burde byrådet i Aarhus Kommune koncentrere sig om at bygge en hel ny 

spændende provinsby vest for Oddervej. 

Perspektivarealet fra Nymarksvej og helt ned til Synnedrupvej giver plads til infrastruktur med 

institutioner, veje og stier, ligesom det giver plads til kommunens nye politik for arkitektur og 

bykvalitet. Start nede ved Synnedrupvej, som ligger lige op til rundkørslen. 

Politiken om arkitektur og bykvalitet vil kunne give Aarhus Kommune et kvalitativt løft samtidig 

med, at det kvantitativt bliver nemmere at få plads til alle de mennesker, der gerne vil bosætte sig i 

Aarhus Kommune. Malling Vest vil også kunne lette presset på Aarhus By, således der også der kan 

ske en kvalitativ udvikling. 
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Det kunne blive et fantastisk projekt, som også ville give os, der allerede bor i en lokalby ro i sjælen 

og ikke gå og vogte på, hvornår byrådet i Aarhus Kommune finder et nyt område til en lokalplan i 

ellers hyggelige lokalbyer. 

I Malling ødelægger lappeløsningerne i syd, nord og øst infrastrukturen for både nuværende og 

kommende beboere. 

Rene vandrør er en forudsætning for god kommunikation og rent drikkevand. Grundvandet er den 

vigtigste infrastrukturelle ressource, vi har i Danmark. Derfor skal vi planlægge byggeri, så vi ikke 

overbygger og ødelægger kritiske ressourcer for fremtidens velfærd – vel egentlig, som 

byrådsmedlemmerne i Aarhus Kommune ved højtidelige lejligheder er enig i, men som de desværre 

alt for ofte glemmer, når de møder lidt for ivrige developer, entreprenører og investorer. 
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