
Borgermøde torsdag den 19. august 2021 

Indlæg fra Helge Tindal, Risskov. 

Indledning: 

I mine bemærkninger til aftenens borgermøde vil jeg prøve at se fremad og ikke brokke mig 
over det, der allerede har fundet sted og finder sted med de mange realiserede og 
igangværende projekter og byggerier i 8240. 

 

Som enhver anden stor by har Aarhus også sine forstæder – og enhver kan se, at Vejlby – 
Risskov adskiller sig fra byens andre forstæder - ved bl.a. siden forrige århundrede, at have 
været Aarhus ”badeby”. En bydel som alle byens borgere flittigt har brugt i sommerhalvåret. 
Der har i ældre tid været anløbsbroer til turistbåde langs stranden og sågar badehotel med 
tilhørende restaurant. 

Det er min klare opfattelse, at forfatterne til de lokalplaner – med efterfølgende 
dispensationer, som der i de senere år er lagt ned over området omkring Ndr. Strandvej, 
overhovedet ikke har interesseret sig for bydelens historiske og særlige værdier. Men måske 
mere ser Silkeborgvej gennem Åbyhøj, som et fremadrettet billede af Ndr. Strandvejs 
kommende udseende. 

Man kan ikke bebrejde de entreprenante personer, pensionsselskaber og projektudviklere, 
der gerne vil bygge så meget som overhovedet muligt i Vejlby - Risskov – det kan kun blive 
en god forretning. 

Men man kan bebrejde byens politikere, hvis de ikke udstråler engagement når, der er tale 
om kvaliteten af den byudvikling, der finder sted, det er ligesom det er den kvantitative og 
ikke den kvalitative målestok, der er i brug på rådhusets afdeling for Bystrategi, vækst og 
fortætning. 

Og så er det jeg spørger vores borgmester og rådmænd: 

 - hvor er de politikere der interesserer sig en lille smule for kvaliteten af den byudvikling der 
sker i 8240?  

- interesserer I jer kun for byens vækst? 

- for nogle år siden blev der bygget to indkøbscentre på Ndr. Strandvej, som burde være 
henvist til bageste række i et skummelt industrikvarter.  (Hvor var i politikerne? - ingen 
steder!)  er det alene begejstringen over yderligere vækst, der giver grønt lys for den slags 
byggeri? 

Det er naturligvis ikke nostalgien, - der skal styre udviklingen i Vejlby-Risskov - men moderne 
byggeri – spændende arkitektur og lækre indbydende småtorve og pladser – der tilsammen 
altid skal medvirke til at fortælle den unikke og interessant historie om Aarhus Badeby. 



OG - så mine sidste to spørgsmål til politikerne i panelet: 

 - Tror I, at vi efter byrådsvalget kan se frem til et byråd, der ikke alene er projektudviklernes 
byråd - men også borgernes byråd? – husk på - I er garanter for, at der planlægges og 
bygges by for og til mennesker - og ikke til robotter. 

Og til slut: 

- vil vi fremover se, - at byen har et stærkt og synligt stadsarkitektembede, - der får lov til at 
deltage i debatten om vores bys udvikling? – og at debatten ikke kun vedrører infrastruktur 
men også om at være menneske i en by – og i og mellem dens huse? 

  T A K! 

Helge Tindal / ved borgermødet på Risskov Gymnasium den 19.8.21 

 

  


