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Att. Bünyamin Simsek og Bente Lykke Sørensen ang byudvikling i
Brendstrup kilen
3. maj 2020 |  11.05 |  7 KB

Fra:

Til:

Cc:

 Haveforeningen Marienlyst <bestyrelsen@hf-marienlyst.dk>

 raadmand@mtm.aarhus.dk, arealogalmene@mtm.aarhus.dk

 Kredsen - Steen Teddy Juul <kredsenaarhus@gmail.com>

Hej Bünyamin Simsek og Bente Lykke Sørensen

På vegne af haveforeningen Marienlyst, 8200 Aarhus N, vil bestyrelsen gerne komme med følgende
kommentar.

Vi har gennem stiften.dk i artikel fra 2. maj 2020 blevet opmærksomme på at der er
byudviklingsplaner i gang for Brendstrupkilen , at der er indgået en forkøbsaftale med Stadt A/S og at
der allerede har været afholdt afholde workshops og møder med interessenter i området.

Som kolonihaveforening midt inde i området der kaldes Brendstrupkilen - og som nærmeste nabo til
det området der skal lægges nye planer for , er vi lidt overraskede over at vi ikke er blevet informeret
om de igangværende planer, men at vi skal høre om det fra pressen .

Som kolonihaveforening med en lejekontrakt indtil pt. 2038, status som varige kolonihaver, udsigter
til kloakering i 2024 �nacieret af kommunalt lån på 30 år - har vi rimelige grunde til at antage at det
nye byudviklingsprojekt vil have en væsentlig ind�ydelse på haveforeniningens nære omgivelser i
årene fremover.

Vi vil derfor meget gerne fremoverover betragtes som interessenter i udviklingen af området på lige
fod med Agro Foodpark, Storbylandsbyen, Tilst, Brendstrup landsby samt de øvrige eksisterende
bebyggelser i området.

Vi vil meget gerne informeres om den løbende udvikling og meget gerne også modtage relevant
informationsmateriale, udbudsmateriale, overvejelser om ændringer i lokalplanen m.m.

Vi vil meget gerne kunne bidrage med viden og erfaringer om området og måden det bruges på at
de nuværende medlemmer og lejere i haveforeningen Marienlyst

Vi vil meget gerne have mulighed for at følge processen og evt komme med ideer og forslag.

Vi har sat kolonihaveforbundets Aarhuskreds på som CC

Link til artiklen vi referer til :https://stiften.dk/artikel/p%C3%A5-st%C3%B8rrelse-med-100-
fodboldbaner-k%C3%A6mpe-byudviklingsomr%C3%A5de-i-aarhus-nord-rykker-t%C3%A6ttere-
p%C3%A5?fbclid=IwAR3_-PwDngURZmfLcN6vSJmaSkK-AJHkHuPz2oPW1Gp5oEBz51WkbIyROSw

Med de venligste hilsner
På vegne af Haveforeningen Marienlyst og bestyrelsen
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Haveforeningen Marienlyst 
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