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Viby, den 15. november 2017. 

 

 

Høringssvar vedr. Idrætsanlæg og tandklinik ved Nordbyvej i Viby – Lokalplan nr. 1075. 

 

Aarhus Kommunes forslag til idrætsanlæg og tandklinik ved Nordbyvej i Viby – Lokalplan 1075 – er 

meget relevant og særdeles interessant at få etableret i vores område.  

 

Dette område har i mange år været forsømt og har generelt givet en utryg fornemmelse at passere, 

specielt i det mørke vinter halvår. Det gælder specielt børnene og de unge, som passerer stedet i 

forbindelse med sportsaktiviteter på Viby Stadion eller skal hjem fra skolen og SFO’en. En del ældre 

mennesker ønsker slet ikke at passere stedet om aftenen. 

 

Derfor ønsker vi at foreslå ændringer til beplantning, samt forslag til etablering af et intelligent 

belysningsanlæg på området. Område belysningen ses ikke beskrevet i det ellers detaljerede materiale.      

 

 

Belysning. 

Et antal (måske 8 stk.) lave parklamper langs Nordbyvej i hele matriklens længde fra Vestergårds 

Skolen til stiforbindelsen til Viby Stadion. Parklamperne skal udstyres med ikke blændende kraftige LED 

lyskilder, hvis farve temperatur ligger i den varme ende af lysspektret. 

 

På selve parkeringspladsen placeres det nødvendige antal lys armaturer (gerne parklamper), som giver 

en ensartet ikke blændende belysning af pladsen. 

 

Eventuelt kan selve tandklinik bygningen belyses, eventuelt kun bygningens gavl mod Nordbyvej, som 

også kunne give en tryghedsskabende og forskønnende effekt. 

 

Da LED lyset er billig i drift ønskes belysningen at være tændt om natten, eventuelt med halv lysstyrke 

fra midnat.  

 

Belysningen af området handler om tryghed, overblik og forskønnelse. 
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Beplantning. 

Da der i geografien omkring dette område finder nogen kriminalitet sted, og vi andre steder i denne 

geografi i samarbejde med Aarhus Kommune, har aftalt beskæring eller fjernelse af beplantning, ønskes 

der på dette område græs eller en lav bundække beplantning suppleret med opstammede træer.    

 

Parkeringsarealet og beplantnings arealet mod stiforbindelsen ønskes ”åbnet op”, så trygheden for 

områdets fodgængere og cyklister forbedres.  

Der ønskes ingen afskærmende beplantning mellem parkeringspladsen og Nordbyvej, men græs eller 

lav bunddække beplantning. 

 

Således ønskes §10 stk. 3 revideres i overensstemmelse hermed. 

 

Vi ser frem til jeres accept eller kommentarer til vores høringssvar. 

 

 

 

 

 

 

På vegne af Viby Grundejerforening, 

Venlig hilsen 

 

 

Jan Sillesen.  

Formand. 


