Helhedsplan – arbejdet startet
I forbindelse med Beder-Beringvej-planerne har kommunen introduceret begrebet ” en helhedsplan for Mårslet”. I
tidligere udgaver af kommuneplanen har også verseret forskellige omtaler af en helhedsplan for området. Til dagligt hører
vi om andre helhedsplaner –
for andre områder, med helt
andre formål,
tilsyneladende, men ser vi
lidt filosofisk på begrebet,
kan det nok betale sig at
grave lidt dybere.
Ethvert fællesråd under
Aarhus kommune har sin
egen oprindelse og måske
også formål, men ifølge
kommunens hensigter med
at støtte de 25 fællesråd, så
går virket i rådene ud på at
formidle forbindelsen fra
kommunen til borgerne og
tilbage igen på den mest
effektive og troværdige
måde.
Aarhus Kommune er uden
sammenligning den mest
komplicerede og somme
tider kalejdoskopiske kommune i Danmark – måske lige undtaget København. Det daglige arbejde for fællesrådene er at
samle budskaberne fra de fem magistraters afdelinger og sektioner, suppleret med tendenserne, som det politiske system
lader komme til syne i medierne osv.
For at holde det hele sammen og sørge for, at borgernes hverdag og behov bedømmes ud fra et holistisk synspunkt, skal
forretningsudvalgene faktisk have en ”helhedsplan” at operere ud fra. Så det er bare et spørgsmål om ord, når vi nu
proklamerer at arbejdet med helhedsplanen for Mårslet og omegn er i gang. Måske kan man sige at arbejderne er så
omfattende og griber så meget ind i hinanden, at vi må have et fælles konkret grundlag at bedømme sagerne ud fra – og
samtidigt at sikre, at vi ikke forpasser de åbenlyse muligheder, der foreligger til at bedre betingelserne for lokalområdets
beboere – i alle aldre – og deres udfoldelses-muligheder.
Så vi er startet – faktisk opfordret på
repræsentantskabsmødet i februar – med
initiativrig deltagelse fra forskellig side – og
stor velvilje fra Super-Brugsen, som støtter
lokalt.
Emnet for den første indsamling af ideer til
udformning af helhedsplanen var stier i
forbindelse med det nuværende
rensningsanlæg – og anvendelse af
rensningsanlæggets plads, når dette nedlægges
om et års tid. På plancherne er nu indkommet
ca. 30 forslag via denne nye form for
borgerindragelse, som Fællesrådets FU jo
arbejder med at få udvidet, efter tilsagn om
støtte fra kommunen.
På billedet kan man se, hvordan plancher og felter til indsamling af ideer er ophængt i den gamle bankbygning, der jo
ejes af brugsen.
Vi er i FU særdeles opmuntret af denne proces, der tydeligt viser, at borgerne her i Mårslet interesserer sig for deres bys
udvikling. Yderligere er vi opmuntret over Sti-laugets sidste møde, hvor man var enige om at klø på med udvidelse af
stisystemet – den del af det, der eksisterer på frivillig indsats.
Det offentlige stisystem kan lære af den entusiastiske holdning og sørge for at de overordnede mål, der passer ind i
formålet for den opdaterede kommunale Friluftsplan, kommer til verden i levedygtig stand. Man kan studere hvorledes
dette aspekt blev præsenteret i J-P Aarhus den 2. april 2014 på vores web under ”Byens puls” (Ud i det fri).
Det bedste er, at kommunen er i det gavmilde hjørne over for grønne ideer, initiativer og behov for stier for gående og
cyklende deltagere i vores unikke lokalsamfund – og så alle de andre i verden, med samme interesser.
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