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Svar på henvendelse vedrørende helhedsplan for Lyseng

KULTUR OG BORGERSERVICE

Tak for henvendelsen vedrørende helhedsplan for Lyseng. Det er altid positivt, når borgere engagerer sig i, hvordan kommunale tilbud i lokalområdet
skal udvikle sig. Jeg glæder mig over den store interesse for fremtidens bibliotekstilbud i Højbjerg.

Aarhus Kommune

Kulturudvalget havde den 28. august 2014 en temadrøftelse om scenarier
for placering af biblioteket i Højbjerg. Temadrøftelsen var en del af arbejdet
med en ny politik for Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune.
Kulturudvalget besluttede på mødet, at der på et efterfølgende udvalgsmøde
skulle være en nærmere præsentation af de to scenarier ”Lyseng” og ’Højbjerg Plads’. Det sker på Kulturudvalgets møde den 28. oktober.
Baggrunden for ønsket om en nærmere præsentation af de to scenarier er
henholdsvis udarbejdelsen af en ’Helhedsplan for Lyseng’ og et nyt revideret
projekt for ’Højbjerg Plads’. Kulturudvalget har derfor besluttet at invitere
dels Fonden Lyseng, dels Remien Ejendomme A/S til at præsentere deres
projekter for Kulturudvalget den 28. oktober.
Du rejser i din mail en række spørgsmål, om de trafikale forhold. Jeg tillader
mig at henvise til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, der er den kommunale afdeling der har med det spørgsmål at gøre,
I omtaler desuden den brugerundersøgelse der blev foretaget i efteråret
2013.
Hertil vil jeg sige, at jeg er meget optaget af lokalt engagement og interesse.
Derfor støtter jeg også op om, at vi i kommunen løbende arbejder med at
afprøve nye former for borgerinddragelse. Jeg synes derfor, at det har været
spændende at inddrage flere hundrede mennesker i en mini-rundspørge, der
har fået dem til at forholde sig til fremtiden for Højbjerg Bibliotek. Undersøgelsen var tænkt – og er alene anvendt som en del af borgerinddragelsen i
gentænkningen af processen om Højbjerg Bibliotek. Undersøgelsen var
alene tænkt som et fingerpeg om holdningen til et fremtidigt Højbjerg Bibliotek - ikke alene placeringsmæssigt, men også indholdsmæssigt.
I forhold til økonomien er det forudsat, at projektet kan holdes inden for den
eksisterende kommunale økonomi. Det er en forudsætning i forhold til pro-
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jekt ’Højbjerg Plads’, at der sker et frasalg af kommunale grunde til Remien
Ejendomme A/S.
Der er i forbindelse med Højbjerg Bibliotek ikke givet tilladelse til salg af
kommunal grund uden forudgående offentligt udbud. Der er alene givet en
forhåndsgodkendelse, hvilket forudsætter en endelig ansøgning og endelig
godkendelse af Statsforvaltningen. Hvis en endelig ansøgning sendes, vil
bilagsmaterialet naturligvis blive rettet, således at der fremgår de korrekte
ejere af de enkelte matrikler.
Jeg har noteret mig jeres støtte til projektet ”Helhedsplan Lyseng”, og jeres
input vil indgå i det videre arbejde.
Tak for jeres interesse og engagement.
Med venlig hilsen

Rabih Azad-Ahmad
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