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Gå julesulet af med Fodslaw 2. juledag
MOTION Siden 1970 har Fodslaw hvert år arrangeret julemo-
tionsture rundt omkring i Danmark, således også i Aarhus, hvor
man har godt 200 deltagere. 2. juledag, 26. december, er der jule-
motionstur med start mellem kl. 9 og 10.30 med start fra Aarhus
International School, Dalgas Avenue12, Ingen tilmelding.

Kogebog med Aarhus-fokus er på gaden
BØGER Aarhusianerne Mette Ebert og Pernille Buhl fra Munchies
& More har udsendt kogebogen 'Spis Sammen' med opskrifter til
fi��re forskellige typer mad; tapas, pizza, vegansk og nordisk mad.
Alle fotos til opskrifterne er skudt på fi��re forskellige lokationer i
byen. Bogen kan bestilles via alle bogbutikker.

TRYGHED Hvordan gør vi Tran-
bjerg til et bedre og trygt sted
at være?

Sådan lød overskriften på et
borgermøde, der for nylig blev
afholdt med Tranbjerg Fælles-
råd som tovholder.

"Der er sket nogle ting in-
denfor det seneste års tid, og
der har været problemer med
hashsalg, som der stadig er.
Natteravnene, der er blevet
etableret, har oplevet en masse
med meget unge helt ned til
12-års alderen, der render ude
sent og aftenen og ikke opfø-
rer sig ordentligt," fortæller
fællesrådsformand Jørgen
Halle om baggrunden for bor-
germødet.

Indkaldelsen til borgermø-
det henvendte sig særligt til
børn mellem 10 og 18 år og
deres forældre, der har proble-
merne inde på livet.

"Vi vil allerhelst i dialog
med de unge og er så naive at
tro, vi kan få dem på rette spor,
hvis vi spørger dem, hvad vi
kan gøre bedre," siger Jørgen
Halle og tilføjer, at der blandt
de over 50 deltagere i borger-
mødet var en halv snes børn
og unge.

"Det var dog ikke dem, der
render rundt og laver ballade.
Det var nok også naivt at tro,
de ville komme."

Duer ikke uden borgerne
Forud for borgermødet har
der været nedsat en arbejds-

gruppe med det lokale fælles-
råd, politiet og kommunens
afdeling for børn og unge, der
deltog i borgermødet og for-
talte om politiet og institutio-
nernes rolle i lokalsamfundet.

"Men politiet kan ikke være
her hele tiden, og institutio-
nerne har ikke åbent hele ti-
den, så vi er nødt til at have
nogle frivillige, der vil gøre en
indsats og lukke de huller, som
kun borgerne selv kan udfyl-
de," siger Jørgen Halle.

Efter oplæg fra politi, kom-
mune og natteravnene var an-
den halvdel af borgermødet
derfor sat af til, at deltagerne i
grupper snakkede sammen og
kunne komme med forslag til,
hvad der kan gøres bedre i
Tranbjerg.

Ønske om fristed
Efter borgermødet er der helt
konkret nedsat fl��ere grupper,
der skal arbejde videre med
idéer og ønsker, der kan gøre
Tranbjerg til et bedre og trygt
sted.

En af grupperne kommer til

at arbejde med, om der kan
etableres et 'fristed' af en slags
uden for mange regler, hvor de
unge kan hænge ud, lave akti-
viteter og passe sig selv.

En anden gruppe vil blandt
andet arbejde på forskønnelse
af mure og belysning, og en
tredje gruppe vil se på, om der
kan laves et sted, hvor genera-
tioner kan mødes på tværs af
alder.

Jørgen Halle fortæller, at

der var god energi og heldigvis
meget lidt brok til borgermø-
det. Han har fået mange posi-
tive tilbagemeldinger, men
påpeger, at der nu skal sættes
handling bag ordene.

"Det skal udmønte sig i no-
get konkret, og derfor er jeg
rigtig glad for, at vi har fået fat
i nogle, der gerne vil være med
til at gøre en indsats," siger for-
manden for Tranbjerg Fælles-
råd.

Tranbjerg skal være et
godt og trygt sted at være
Beboerne i Tran-
bjerg skal - og vil -
gerne være med til
at gøre byen til bed-
re og mere trygt
sted
Af Jeppe Rafn

Flere unge deltog i møde om at gøre Tranbjerg til et bedre og trygt sted at
være. Privatfoto

Der kom mange forslag på bordet til borgermøde omtryghed i Tranbjerg. Privatfoto
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2019 har været et særdeles
begivenhedsrigt år i Aarhus,
og som klummeskribent
har der været nok at skrive
om. I denne klumme skuer
vi lidt tilbage på året der gik
og nogle af de emner, som
har været behandlet på den-
ne plads. 

Letbanen har været ga-
ven, der bare blev ved med
at give. Afl��ysning på afl��ys-
ning og en drift så ustabil, at
passagertallet er under det
halve af det forventede. Tog,
der blev afl��yst, fordi Letba-
nens vinterplaner ikke hav-
de taget højde for, at der
kunne komme frost på køre-
ledningerne og en ledelse,
der fraskrev sig ethvert an-
svar for alt, hvad der var fo-
regået, før den nye ledelse
tiltrådt. Letbanen er blevet
en Aarhus-historie, som he-
le landet griner af.

Også politikerne i byen,
samt dem der sidder på tinge,
men som er valgt her i byen,
har givet anledning til et par
klummer. En af dem handle-
de om Camilla Fabricius (S),
der blev valgt ind i Folketin-
get, og som glemte at frasige
sig vederlaget for at være i by-
rådet, selvom hun gik på or-
lov. "Undskyld," sagde Fabri-
cius, da hun blev taget med
poterne i kagedåsen. "Torske-
dumt," skrev jeg.

Vi fi��k også et magtfuldt
trekløver efter folketings-
valget før sommeren. Det
betød nemlig en Socialde-
mokratisk regering med Ni-
colai Wammen (S) som fi��-
nansminister. Han blev sup-
pleret i magtens inderste
kredse med Jens Joel (S), der
blev formand for Finans-
udvalget. Sidste blad i tre-
kløveret er vores allesam-
mens Borgmester Bunds-
gaard (S), der udover at
være borgmester i byen
også er formand for
Kommunernes Lands-
forening. Jeg skrev i min
klumme dengang, at det

måtte afføde nogle positive
tiltag i forhold til Aarhus
med tre bysbørn så centralt
placeret. Dem mangler vi så
stadigvæk at se. 

Avisen her skrev også en
lang række artikler om et
knapt så super sygehus -
nemlig AUH. Sparekrav på
sparekrav betød, at sygehu-
set var ved at kollapse. Det
lykkedes at få råbt politiker-
ne op, og der blev tilført
nogle penge. Blot ikke helt
nok til at ændre på spare-
kravene, så AUH er stadig-
væk i knæ og bliver måske
aldrig det supersygehus, det
var planen, det skulle være.

På Vilhelmsborg Festspil
droppede man nationalsan-
gen af frygt for at nogen
blev krænket. Forfejlet poli-
tisk korrekthed, som gav
festspillets direktør så me-
get modvind, at hun blev sur
og nægtede at tale med
pressen.

Jeg glæder mig allerede
til 2020 og til alle de kom-
mentarer, der skal skrives
om livets gang i Aarhus.

Med venlig hilsen
Claus Krogh
Ansvarshavende 
chefredaktør

Et begivenhedsrigt 2019


