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Høringssvar til Temaplan: Arealer til alle boligtyper - Området Tranbjerg
Det er et meget positivt tiltag at foreslå en udvidelse af boligenklaven Jegstrup.
Vores område er et eftertragtet boligområde og den ”diversitet” der er i vores område med lave
landsbyagtige huse afbrudt af grønne fællesarealer, ser vi meget gerne blive videreført i det nye
område. Så alt fremtidig bebyggelse kun er et plans boliger med grønne fællesarealer og boligerne
er en kombination af villaer og rækkehuse, der både er ejer-, andels- og lejeboliger.
Denne kombination af alle boligtyper vil give beboere i alle aldre og et plans bebyggelsen med
grønne fællesarealer vil bevare landsbypræget, som det er beskrevet i lokalplan 483.
Som vejene er nu i Jegstrup, er de lette at adgangsbetjene for almindelig privat trafik. Hvis der
bliver etableret bredere adgangsveje og stamveje, vil det blot opfordre til for høje hastigheder, som
man har kunnet se på f.eks. Skovgårdsvænget i Tranbjerg, hvor man nu har sænket hastigheden
til maksimum 40 km./t.
Dog mangler der noget i infrastrukturen mht. de bløde trafikanter. Såfremt der udvides med ca. 300
boliger bør der også etableres cykel og gangstier langs adgangsvejene og der kan etableres
adgangsstier fra det nye område til det eksisterende stisystem i Jegstrup og Tranbjerg og i gennem
Tranbjerg Skov.
Med en fordobling af boligområdet, vil det give en del øget trafik og da Jegstrupvej også benyttes
af gennemkørende trafik, vil det være optimalt at få sænket hastigheden til maksimum 40 km./t.
Med beboere i alle aldre, vil der være en del, der ikke selv har bil. De beboere kan ikke
transportere sig ind til Tranbjerg, Aarhus eller andre steder. En busforbindelse til Tranbjerg
Centeret og Tranbjerg Station vil være til en stor hjælp for de beboere og gøre området mere
attraktivt at bo i.
Der er to små søer i det udlagt område og der er to skovområder, der grænser op til området:
Tranbjerg Skov og Pisselager Skov. Biodiversiteten kan bibeholdes og øges markant, hvis der
udføres skovrejsning mellem de to nævnte skove. Der vil blive skabt en stor samlet grøn kile. Der
vil stadig være plads til de tre eksisterende boliger nord for Pisselager Skov. Der kan etableres et
stort ”skov lysnings område” hvor de ligger.
De to søer i området ligger i tæt tilknytning til skoven, en bevarelse af søerne med etablering af
naturområde omkring dem, så de integreres i det samlede naturområde giver øget biodiversitet.
Dette vil være til stor glæde for alle de dyr, der allerede findes i Tranbjerg Skov og vil måske på
sigt tiltrække endnu flere. Med skovrejsning og naturbevarelse af søerne vil der blive etableret et
sammenhængene naturområde til glæde for alle beboere i Jegstrup og Tranbjerg
Såfremt området bliver udpeget til boligbebyggelse ser vi i Grundejerforeningen Vestergård frem at
deltage i dialoger med Aarhus Kommune omkring udarbejdelsen af en lokalplan for det nye
område.

Indsendt af Bestyrelsen for Grundejerforeningen Vestergård i Jegstup med 217 husstande

Bilag: På vedlagte kortbilag er der indtegnet forslag til skovrejsning, adgangsveje og stier i det nye
område.

Grønt skraveret område = Naturområde / biodiversitet / plantebælte en ”grøn kile”, der forbinder
Tranbjerg Skov med Pisselager skov og bevarer de to søer i området.
Rød streg = Omtrentlig afgrænsning af området der foreslås udstykket
Blå streg = Tilslutningsveje til det nye område med tilslutning til eksisterende vejanlæg
Lilla streg = Gangstier og kombinerede cykelgangstier langs området og som tilslutning til
eksisterende gangstier og kombinerede cykelgangstier.

