FORSLAG TIL
UDVIKLINGSPLAN FOR AMTSSYGEHUSET
Borgermøde den 20. maj 2021

PRAKTISK INFO
Skriv dit spørgsmål i chatten – ‘like’ når du ser et godt spørgsmål
Ordstyrer noterer alle spørgsmål
Præsentationen samt spørgsmål og
svar fra mødet kan efterfølgende findes på
www.deltag.aarhus.dk og www.amtssygehuset.dk
Høringsmateriale findes på www.deltag.aarhus.dk
Høringssvar indsendes skriftligt via www.deltag.aarhus.dk

HØRINGSFRIST ER DEN 2. JULI 2021

VELKOMMEN
Kl. 17.00: Introduktion til program
Kl. 17.05: Velkomst og gennemgang af planens tilblivelse
v/ Bente Lykke Sørensen, bystrategisk chef, Aarhus Kommune
• Opklarende spørgsmål
Kl. 17.15: Amtssygehuset i et bystrategisk udviklingsperspektiv
v/ Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune
• Opklarende spørgsmål
Kl. 17.30: Den fysiske plan
v/ Britta Lyager Degn, projektleder, Aarhus Kommune
• Opklarende spørgsmål
Kl. 18.00: Spørgsmål og svar
Kl. 18.25: Den videre proces og afrunding
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Borgermøde
VISIONSPROCES med inddragelse af Teknisk Udvalg, interviews
med naboer, uddannelsesaktører og developere, møder for borgere
og professionelle aktører samt borgerpaneler.
Visionsprocessen var afsættet for gennemførsel af et parallelopdrag,
hvor tre udvalgte teams blev bedt om at
aflevere deres konkurrenceforslag til en
udviklingsplan for Amtssygehuset.
Tegnestuen Sleth A/S og Vandkunsten
blev udpeget som vindere.

Byrådsbehandling

Byrådsbehandling
Byrådsvedtagelse

BORGERINDDRAGELSE

• September 2015: Jagten på de Gyldne Ideer.
Skattejagt for borgere fordelt ud over hele
Amtssygehusets grund.
• Marts 2017: Input til konkurrenceforslag
• Juni 2017: Borgerpaneler
• Oktober 2017: Borgermøde. 1. Udkast til samlet plan
Gennem de mange arrangementer har vi haft kontakt til
mange forskellige grupper af borgere: børnefamilier,
seniorer, studerende, naboer, ansatte på sygehuset samt
nuværende og tidligere brugere af området. Derudover
kommer også dialog med markedet, interessenter,
investorer og samarbejdspartnere.
Alt i alt er der kommet mange gode, konstruktive,
opfindsomme og innovative forsalg og ideer ind. De er
alle medtaget i den videre proces omkring
udarbejdelsen af forslaget til udviklingsplan for området.

HVAD ER EN UDVIKLINGSPLAN?
• Aarhus Kommune bruge udviklingsplaner, som centrale styringsredskaber i
udviklingen af et område
• Med afsæt i vision udarbejdes en strategisk plan, en fysisk plan, en økonomisk
plan samt en tids- og etapeplan
• Udviklingsplaner søger at afveje og bygge bro mellem de hensyn og ønsker,
der er til udviklingen, bl.a. fra borgere, politikker, interessenter mv.
• Udviklingsplaner udgør en retningsgivende ramme for det videre arbejde også
i forbindelse med salg af bygninger og byggeretter.
• Kravene vil blive fulgt op gennem lokalplanlægning for enkelte projekter eller
delområder.

HØRINGSMATERIALE

FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR AMTSSYGEHUSET MED
TILHØRENDE MILJØVURDERING
Miljøvurdering: Realisering af udviklingsplanen forventes ikke at få
væsentlige negative konsekvenser for miljøet i forhold til realisering af
nulalternativet, der er en fuld udbygning i henhold til gældende lokalplan for
området.

Høringssvar indsendes via www.deltag.aarhus.dk
Høringsfrist er den 2. juli 2021

OPHÆVELSE AF LOKALPLAN NR. 88 VED AMTSSYGEHUSET
Det anbefales, at eksisterende lokalplan (udlagt til offentlige formål og sygehusformål)
aflyses i forbindelse med den endelige vedtagelse af udviklingsplanen. Lokalplan er
ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme og udviklingsplanen.
Frem til der foreligger nyt lokalplangrundlag, skal der administreres efter
kommuneplanrammen og bygningsreglementet.
Ophævelse af lokalplanen annonceres separat i offentlig høring

Høringssvar indsendes via www.deltag.aarhus.dk
Høringsfrist er den 2. juli 2021

VISION

Den politisk behandlede vision som blev udarbejdet i
forbindelse med parallelopdraget lyder:

”Fra Amtssygehus til bykvarter”.
Området skal være det samlende bykvarter, der understøtter
fællesskabet mellem borgerne. Det skal være et kompakt
bykvarter med høj boligkvalitet for mennesker i alle generationer,
der vil bo i byen og nyde godt af livet i byrummene og nærheden
til andre mennesker.
Nærområdet savner mangfoldighed. Det savner i særdeleshed
familier med børn. Derfor skal området tilbyde noget aktivt til
børn og deres familier, så området samlet understøtter en tæt
sameksistens mellem børn, unge, voksne og ældre, både i
boligerne og i byrummene.
Det fremtidige kvarter på Amtssygehuset skal viderebringe sin
historie i stedets nye identitet. Det vil sige, at fysiske træk og de
sundhedsfremmende idealer om lys, luft og dufte, som
Amtssygehuset blev bygget på i 1935, bliver mærkbare i
området.
Området skal tænkes som et forbindelsesled mellem de
omkransende boligområder. Dermed skal området tænkes ind i
en større sammenhæng, sådan at der sikres en bedre
sammenhæng i hele kvarteret, og at mangfoldigheden i
beboernes alder og livsform bliver større.

STEDET I BYEN
•

Tæt på
•

mange af hverdagens vigtige destinationer daginstitutioner, skoler,
uddannelser, dagligvareindkøb mv.

•

midtbyens varierede kultur- og bylivs tilbud

•

mange af midtbyens store grønne områder

•

Ligger hævet på et plateau, med tæt beplantning, der adskiller
området fra den omkringliggende bydel.

•

Omgivet af klassiske karrebebyggelser primært i røde tegl

•

Mange små- og mellemstore boliger (få boliger over 90 m2)

•

Relativt mange lejeboliger og almene boliger

BROKVARTERET

STEDETS EGENART
Egenart er det særpræg, der gør et område til noget
særligt. En kombination af historisk identitet,
kulturhistorisk fortælling, arkitektur og fornemmelse af
stedet.
Amtssygehusgrunden er blevet udpeget som
bevaringsværdigt kulturmiljø i Kommuneplanen 2017.
Udpegningen indeholder det oprindelige
hospitalsanlæg og de bevaringsværdige
bygninger.
I bevaringsværdige kulturmiljøer skal:
•

De historiske værdier sikres, styrkes og
anvendes aktiv, når der sker ændringer.

•

Markante rumlige træk og historiske elementer bør
opretholdes og fortsat udgøre visuelle historiske
referencer i området.

•

Der skal vises hensyn til området fortællerværdi.

Amtssygehuset særlige identitet:
•

Særlig stemning og mange historie der knytter sig til
steder

•

Aksialt anlæg (akser og symmetri)

•

Betydningsfulde bygningsdetaljer binder anlægget
sammen (vandrette gule bånd, indgangspartier,
vinduesrytmer, grønne klatreplanter)

ARKITEKT AXEL HØGH-HANSEN
Aarhus Amtssygehus blev tegnet af arkitekt
Axel Høgh-Hansen i 1930’erne.
En arkitekt, som har sat sit tydelige præg på
Aarhus og som også står bag bl.a.:
•

Aarhus Kunstbygning (1917)

•

Aarhus Stadion (1920)

•

Regina-bygningen (1921)

•

Husrækken på østsiden af Park Allé og
omkring Banegårdspladsen (1931) og
Aarhus Amtssygehus (1935).

STRATEGISK PLAN FOR OMRÅDET: BYLIV - BYRUM - BYGNINGER

BYLIV: DELSTRATEGI 1
#1 VI VIL UDVIKLE ET KVARTER I BALANCE MELLEM
DET AKTIVE BYLIV OG DET ROLIGE HVERDAGSLIV

VÆRDIER OG KVALITETER
» Kvarterets struktur og funktioner skal understøtte
det gode hverdagsbyliv for folk i alle aldre
» Der skal skabes et trygt og fodgængervenligt
kvarter
» Bygningerne langs allégaden skal så vidt muligt
danne rammen om udadvendte funktioner, der
understøtter hverdagsbylivet i bydelen og kvarteret
» Købere af byggeretter opfordres til at bidrage til at
skabe by-livsunderstøttende funktioner som rammen
for lokale fællesskaber for fremtidige beboere og
naboer, specielt langs allégaden

BYLIV: DELSTRATEGI 2
VÆRDIER OG KVALITETER
» Stedets egenart skal indgå i og anvendes som et bærende element i at skabe en særlig
identitet for kvarteret
» De bevaringsværdige hospitalsbygninger af Axel Høeg-Hansen skal bevares
» De arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter fra det historiske byggeri skal fastholdes
ved omdannelse
» Områdets fremtidige struktur skal afspejle og respektere den stringente, rumlige og
bymæssige struktur og skala, der er i dag
» Eventuel navngivning af kommende byggerier og gader bør understøtte den
kulturhistoriske fortælling om området
» Topografien udnyttes til at skabe en særlig kvalitet og variation i de nye bebyggelser

#2 VI VIL UDVIKLE OMRÅDET MED
RESPEKT FOR DETS EGENART

BYLIV: DELSTRATEGI 3

#3 VI VIL SKABE ET KVARTER MED
BLANDEDE NABOSKABER OG AKTIVE
FÆLLESSKABER

VÆRDIER OG KVALITETER
» Det nye kvarter skal understøtte et blandet boligudbud i hele bydelen
» Området skal fremstå som et blandet kvarter ved at sikre et varieret boligudbud ift.
boligtyper, boligstørrelser og ejerformer
» Området skal være attraktivt for mennesker i alle aldre, men med særligt fokus på
børnefamilier
» De blandede naboskaber skal understøttes af muligheder for at indgå i fællesskaber både i
organiseret og uorganiseret form
» I realiseringsfasen etableres et infohus, hvor interesserede borgere og kommende beboere
kan få information om omdannelsen af området og igangværende projekter

BYRUM: DELSTRATEGI 4
#4 VI VIL SIKRE VARIATION I BYRUM OG GRØNNE RUM
VÆRDIER OG KVALITETER
» Der skal sikres både offentlige, semi-private og private byrum og
grønne rum i kvarteret
» Den gamle hospitalspark genfortolkes og indskrives i en ny
kontekst som en offentligt tilgængelig bydelspark
» Området skal rumme private og semi-private bolignære opholdsarealer i umiddelbar forbindelse med alle boliger i form af
eksempelvis altaner, forhaver, taghaver, gårdrum og gårdhaver
» Lokalpladser i den sydlige del har potentiale til at blive lege-idrætsopholds-byrum for beboerne i denne del af området
» Hvor det er muligt, skal gader og opholdsarealer beplantes med
nye træer, der bidrager til opfyldelsen af målet om 10.000 nye træer
inden 2025. Træsorter vælges med reference til områdets historie
» I bygge- og anlægsfasen skal der tages hensyn til de
bevaringsværdige træer, som kan bevares, og som dermed kan
indgå i den fremtidige grønne struktur i området
» Mulighederne for at genanvende eksisterende
belægningsmaterialer (granitkantsten, chaussésten mv.) i
forbindelse med etablering af den nye infrastruktur og byrum vil blive
undersøgt både i forhold til at sikre bæredygtighed og den historiske
autenticitet

BYRUM: DELSTRATEGI 5
VÆRDIER OG KVALITETER
» De sundhedsfremmende idealer skal understøttes i udviklingen af området.
» Byrum og grønne rum skal være varierede og oplevelsesfrem-mende, og der skal både være plads til bevægelse, leg og aktivitet –
og til ro og refleksion
» Ved indretning af grønne områder og plantevalg skal der arbejdes med at aktivere sanserne – farve, lyd, duft, smag, taktilitet mv.
» De enkelte byggerier og byrum planlægges, så de motiverer til færdsel via gang eller cykel fremfor bil

#5 VI VIL SKABE PLADS
TIL ET SUNDT LIV MED
HØJ LIVSKVALITET

BYGNINGER: DELSTRATEGI 6
VÆRDIER OG KVALITETER
» Vi vil sikre de bevaringsværdige hospitalsbygningers kulturhistoriske fortælling og identitet i det nye kvarter
» Omdannelsen af de oprindelige bygninger skal ske med respekt for den oprindelige arkitektur, proportioner, materialer,
farver, stoflighed og detaljer
» Vedbend, rådhusvin og andre klatreplanter på de oprindelige bygninger søges enten bibeholdt eller genetableret
» Vi vil lave en ”Kvalitetshåndbog for omdannelse af Amtssygehusets bevaringsværdige bygninger.” Håndbogen vil indgå i
dialogen med kommende bygherrer om udviklingen af området

#6 VI VIL SIKRE, AT DE
BEVARINGSVÆRDIGE
BYGNINGER
OMDANNES
RESPEKTFULDT

BYGNINGER: DELSTRATEGI 7
#7 VI VIL SIKRE, AT
NYBYGGERI HAR EN
STEDBUNDEN
IDENTITET

VÆRDIER OG KVALITETER
» Nybyggeri skal reflektere de stedbundne kvaliteter og have en høj arkitektonisk kvalitet
» Der skal skabes en god sammenhæng mellem nyt og gammelt. Dette møde skal give kvarteret sin helt særlige identitet
» Området skal overvejende fremstå som en ”teglby” i røde tegl, med sammenhæng mellem bygninger og belægninger
» Nybyggeri skal leve op til og danne et samspil med de gedigne materialer og den høje håndværksmæssige standard i de
bevaringsværdige bygninger
» Fremtidige bygherrer skal ved nedrivning opfordres til at arbejde med genbrug af bygningsmaterialer fra området, herunder genbrugstegl i det omfang, det giver mening ud fra et bæredygtigheds- og klimamæssigt perspektiv.

FYSISK PLAN

PLANENS OMFANG
OMFANG:
Ca. 101.500 etm på arealet i bebyggelse i 2-6 etager (bebyggelsesprocent ca. 150%)
HERAF:
• Ca. 17.500 etm etableres som omdannelse af de bevaringsværdige bygninger.
• ca. 94.000 etm boliger (heraf ca. 20% almene boliger)
• ca. 3.100 etm til erhvervsformål
• Dagligvarebutik på ca. 1.200 etm + ca. 200 etm detailhandel/café.
• Ungdomskulturhuset – UKH med tilhørende ungeboliger
• 1 stor daginstitution
• Bylivsunderstøttende funktioner i de mindre, bevaringsværdige bygninger
(kiosk, kapel, servicebygning og direktørbolig).
BLANDET KVARTER

BEVARING OG NEDRIVNING

BLANDEDE BOLIGTYPER

BLANDEDE BOLIGTYER
I kvarteret kan der etableres en bred vifte af forskellige boligtyper
• Sengebygningen konverteres til boliger.
• Desuden etableres etageboliger og forskellige former for byrækkehuse
i form af gårdhavehuse, byhuse og kanthuse.
• Særligt bebyggelserne syd for sengebygningen forventes at appelere til
børnefamilier
Er et godt afsæt for at sikre mangfoldighed i beboersammensætningen

ALMENE BOLIGER
Med forslaget til Udviklingsplanen lægges der op til, at 20% af boligerne i kvarteret skal være
almene.
• Andelen er fastsat på baggrund af en vurdering af områdets attraktivitet sammenholdt med
den eksisterende andel af almene boliger i skoledistriktet på 45 %, som ligger et godt stykke
over gennemsnittet i Aarhus på ca. 27 %.
• Andelen af almene boliger i de omkringliggende skoledistrikter er også høj.
For at understøtte målsætningen om blandede naboskaber fordeles de nye almene boliger
jævnt rundt i kvarteret
MULIGHED FOR FLERE BOLIGTYDER – OGSÅ FOKUS PÅ FAMILIEBOLIGER

BEBYGGELSESHØJDER

BYGNINGSOMDANNELSE OG NYBYGGERI - DEN RØDE TEGLBY

GRØN STRUKTUR OG BEPLANTNING

• Randbeplantning ryddes for at åbne området op og
give plads til byrækkehuse
• Den grønne struktur ændre karakter fra
randbeplantning til ”bynatur” med en blanding af
byrum og grønne rum samt private opholdsarealer
• Bevaringsværdige træer og klatreplanter på bygninger
bibeholdes hvor muligt
• Nye karaktergivende træer og beplantninger etableres

VARIATION I BYRUM OG GRØNNE RUM

• Etableres som en kombination af
offentlige (fælles) byrum og grønne
rum, hvor man har mulighed for at møde
sine naboer og private opholdsarealer
forbeholdt de enkelte bebyggelser
(altaner/haver som man selv råder over).

MOBILITET – FØR HØJKLASSET KOLLEKTIV TRANSPORT
FØR HØJKLASSET KOLLEKTIV TRANSPORT

MOBILITET – FORBEREDE FOR HØJKLASSET KOLLEKTIV TRANSPORT
EFTER HØJKLASSET KOLLEKTIV TRANSPORT

Beslutningsgrundlag for højklasset kollektiv
transport (letbane/BRT) langs Viborgvej er en
særskilt projektafklaring. Det er dog en
forudsætning at udviklingsplanen skal
forberede for etableringen heraf.
Arbejder hermed pågår. Det forventes, at dette
inkluderer:
• Tage Hansens Gade lukkes mod Viborgvej:
Der skal sikres god afvikling af trafik fra
området langs Tage-Hansens gade mod
Viborgvej
• Nyt kryds ved Johan Langes Vej
• Facadelinje tilbagetrukket for at sikre
tilstrækkeligt areal i vejprofilet

VEJSTRUKTUR
Områdets vejstruktur opbygges omkring en række
forskellige vejprofiler med varierende udformning, som
hver især bidrager til at skabe identitet og
genkendelighed i området.
ALLÉGADEN OG FORDELINGSGADEN
• Udgør en ringforbindelse, som fordeler trafikken
rundt i området.
• Planlægges for 30 km/t

GANG- OG CYKELFORBINDELSER SAMT TILGÆNGELIGHED
Områdets bynære beliggenhed giver gode muligheder for at
lade en stor del af transporten ske på cykel eller til fods
rundt i lokalområdet - og det skal være nemt.
Der etableres stiforbindelse for gående via et rampe- og
trappeanlæg fra pladsen ved direktørboligen til Viborgvej. Der
etableres desuden stiforbindelser gennem bydelsparken via
det store trappeanlæg i syd.
Alle de sydlige boliggader er forbundet via trapper til det
omgivende vejnet.
Der er cykelforbindelse fra Silkeborgvej til Viborgvej via
eksisterende veje.

PARKERING I OMRÅDET
Der skal etableres parkering i overensstemmelse med den gældende
parkeringsnorm for zone 1.
Hovedparten af parkeringspladserne etableres i parkeringskældre
under nybyggerier. Der er tale om decentrale parkeringskældre, der
etableres af den enkelte bygherre i takt med, at området udbygges..
Der er lavet en opgørelse, som viser, at der i det færdigbyggede område
vil være ca. 540 parkeringspladser.
Adgang til parkeringskældre sker fra Allégaden, Tage-Hansens Gade,
lokalpladserne samt fra adgangsvejen til Viborgvej. Enkelte fra egen
grund.
Det er ikke muligt at etablere kældre under de bevaringsværdige
bygninger. Parkeringsbehovet hertil dækkes ved en kombination af
parkeringspladser på terræn og parkering i kældre under tilstødende
nybyggerier.
Parkering på terræn skal indtænkes i områderne som en integreret del af
helheden.
PARKERING NEDLÆGGES
Der er etableret ca. 400 gratis parkeringspladser uden tidsbegrænsning i
området.
Disse vil gradvist blive nedlagt i forbindelse med realiseringen af
udviklingsplanen

PARKERING I EKSISTERENDE GADER
I forbindelse med etableringen af nye adgangsveje til området og vareindlevering til
den nye dagligvarebutik er der behov for at nedlægge en række offentlige
parkeringspladser langs Regenburgsgade og Tage-Hansens Gade.
Mulighed for at etablere nye offentlige parkeringspladser langs Rosenstien både i
nord og sydsiden af vejen.
Det nye vejprofil vil medvirke til, at gaden får et funktionelt løft og en bedre visuel
sammenhæng med Regenburgsgade. Der planlægges desuden etablering af
vejtræer.

Den foreløbige opgørelse viser, at det samlet være nødvendigt at nedlægge mellem
9 og 27 parkeringspladser. Afhængig af hvad der kan opnås godkendelser til.
I det videre arbejde med realisering af Udviklingsplanen vil der blive arbejdet på, at
behov for at nedlægge offentlige parkeringspladser reduceres mest muligt.

ALTERNATIV FYSISK PLAN MED MERE GRØNT OG PARKERINGSHUS
Fysisk plan (model 1)

Fysisk plan (model 2)

I forbindelse med udarbejdelsen af
forslaget til Udviklingsplanen er der
vurderet på konsekvenserne ved et
alternativt forslag til fysisk plan (model 2).
Model 2 indeholder to scenarier:

•

SCENARIE 1: Hvor der indgår mere
grønt i form af bevarelse af dele af
randbeplantningen samt en større
bydelspark.

•

SCENARIE 2: Hvor der indgår
etablering af et parkeringshus.

Scenarierne er vurderet ud fra
forudsætning om, at det har været normal
praksis, at byrådet forudsætter balance i
byudviklingsøkonomien.

1

2

ALTERNATIV PLAN: SCENARIE 1 - MERE GRØNT
VURDERING AF KONSEKVENSER FOR DEN FYSISKE PLAN
STØRRE BYDELSPARK
• Større opholdsareal er generelt en fordel
• Den aksiale virkning af bydelsparken reduceres
• Manglende gårdhavehuse reducerer sengebygningens mulighed for at
indgå i en ny bymæssig sammenhæng omkring nyt stræde
BEVARING AF DELE AF RANDBEPLANTNING
• Kvarterets bymæssige sammenkobling med den omkringliggende by
svækkes
• mellem 60 og 70 boliger med stort potentiale for at kunne tiltrække
børnefamilier vil udgå af planen.
• Karakteren af lokalpladserne, som samlingssted i de enkelte boligområder
forringes
• De ønskede stiforbindelser fra Tage-Hansens Gade til området kan ikke
etableres
• Der skal findes en anden placering til daginstitutionen (evt. yderligere tab
af salgsindtægter)
VURDERING AF ØKONOMISKE FORHOLD
• Der vil udgå ca. 8.000 etagemeter til både privat og alment byggeri
• Reduktion i salgsindtægterne på mellem 55 og 65 mio. kr.
• Byudviklingsøkonomien vil ikke længere være i balance

ALTERNATIV PLAN: SCENARIE 2 - PARKERINGSHUS
PARKERINGSHUS
• Et parkeringshus skal både benyttes af kvarterets beboere og besøgende til
eksempelvis Botanisk Have og Den Gamle By.
• Et parkeringshus vil minimere behov for kældre andre steder i planen. At undlade
kældre giver bedre muligheder ift. vandhåndtering på terræn og beplantning.
• Det vurderes at ca. 300 parkeringspladser i kældre vil kunne henvises til et fælles
parkeringshus. Det er mulighed for at etablere ca. 460-520 parkeringspladser, hvis
parkeringshuset etableres i 4 etager.
VEJBETJENING AF PARKERINGSHUS
Mulighed 1: Fra Viborgvej - ”højre ind og højre ud” (ved letbane BRT)
• Det vurderes, at en ind- og udkørsel på dette sted vil være problematisk af hensyn til
trafiksikkerheden og risiko for opstuvninger langs Viborgvej.

Parkeringsopgørelse
Parkering, terræn
Parkering, byrækkehuse
mod syd
Parkering, kælder
Parkering i alt

Pladser
113
135
294
542

Mulighed 2: Via allégaden
• Det vurderes, at dette vil medvirke til et uhensigtsmæssigt flow af biler gennem
området.
VURDERING AF ØKONOMISKE FORHOLD
• Tab af byggeretter på minimum 105 – 115 mio. kr.
• Anlægspriser for etablering af parkering afhænger af ambitionsniveau
Udgifter til parkeringsanlæg i kældre og huse er erfaringsmæssigt på samme niveau (ingen
større besparelse) Betalingsvilligheden er højere for en parkeringsplads i umiddelbar
tilknytning til boligen end for parkeringshus.
• Centralisering af parkeringspladserne vil betyde, at flere boligejere vil få længere til deres
parkeringsplads

TAK FOR I DAG

Præsentationen samt spørgsmål og
svar fra mødet kan efterfølgende findes på
www.deltag.aarhus.dk og www.amtssygehuset.dk
Høringsmateriale findes på www.deltag.aarhus.dk
Høringssvar indsendes skriftligt via www.deltag.aarhus.dk
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