Nyhedsbrev 1.

August 2019.

Kære medlemmer og interesserede i Hjørnegrunden, AiH.
Sommeren er nu ved at gå på hæld og vi arbejder intensivt i Hjørnegrundens bestyrelse på at komme
frem til at udkast til lokalplan for Hjørnegrundsområdet. Dette arbejde er vigtigt for i sidste ende at
kunne købe Hjørnegrunden af Århus kommune - således at vores drømme om fællesskab og et nyt sted
at bo kan gå i opfyldelse. Men vi må sande, at ting tager tid. Århus kommune informerede os i foråret
2019 om, at der forud for lokalplan og salg skal gennemføres en workshop i et samarbejde mellem
Hjortshøj landsbyforum og Århus kommune. På workshoppen skal der diskuteres visioner og planer for
både Hjørnegrunden ved AiH og Østergårdsgrunden i Hjortshøj. Workshoppen blev lovet til at skulle
finde sted efter sommeren 2019. Vi forventer, at dette betyder, at workshoppen vil blive afholdt i løbet
af efteråret, men vi har endnu ikke hørt om det.
I bestyrelsen ser vi workshoppen som helt central for vores muligheder for at komme frem til en
realisering af drømmen om at komme til at bo på Hjørnegrunden. Vi har derfor anmodet kommunen om
at få indflydelse på workshoppen ved at få mulighed for at gøre rede for vores ideer og planer for
Hjørnegrunden. Men da det ikke længere er sandsynligt, at workshoppen når at blive afholdt før det
allerede planlagte fællesmøde d 8. september, har vi en ændret situation for fællesmødet.
Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at afholde et fællesmøde – uden at vi
kan præsentere resultaterne af workshoppen. Stemningen i bestyrelsen er generelt, at vi ønsker at
udsætte mødet til efter workshoppen, så der bliver nogle væsentlige informationer at videregive til jer.
Derfor har vi besluttet at aflyse fællesmødet den 8.9.19 og i stedet – så snart vi kender tidsrammen for
workshoppen – at fastsætte et tidspunkt for et nyt fællesmøde. Vi skal nok sørge for at holde jer
opdaterede.
Til de nye, der ikke ved så meget om foreningen: – Der er nedsat en række arbejdsgrupper, der arbejder
med forskellige emner såsom helhedsplan for området, energiforsyning, byggematerialer mv. Desuden
er der tre grupper, der repræsenterer de tre planlagte boformer: – lejeboliger, andelsboliger (Her er der
etableret en andelsforening) og ejer-gruppen. Der afholdes møder i disse grupper og for nye er I
velkomne til at deltage i disse møder. Yderligere information kan I finde på
https://www.hjornegrunden.dk/
Næste planlagte møde i andelsforeningen er den 25. august 2019. Her kan I henvende jer til Troels
(Formand for andelsboligforeningen) på mail iverhov@gmail.com.
For lejeforeningen afholdes det næste møde den 9. oktober 2019. Her kan I henvende jer til Anne Marie
(suppleant i bestyrelsen for lejegruppen) på mail rth@os.dk.
Ejer-gruppen er pt den mindste af grupperne og her kan I henvende jer til Christen (bestyrelsesmedlem
for ejergruppen) på info@hjornegrunden.dk.
I foråret 2019 har vi for at styrke sammenholdet for medlemmerne i Hjørnegrunden afholdt en
fælleskabsweekend på Fristedet ved Skæring strand https://fristedetskaering.dk/. Der blev hygget,
spillet vikingespil, nydt god mad, badet i det kolde vand med efterfølgende sauna. Fristedet er booket til
et lignende arrangement i foråret 2020.
På vegne af bestyrelsen. Christen Duus Børgesen

Billedet nedenfor: AiH set fra luften idag

På nedenstående billede til højre: Vores drøm - om køb af hjørnegrunden (Rammet ind med rød streg,
th. for bebyggelse), og på billedet til venstre: et af forslagene til bebyggelse af hjørnegrunden - men
dette er stadig drømme. Vi arbejder på, at drømmen går i opfyldelse snarest muligt. Vi glæder os til at få
nye forslag til udformning – men dette er igangværende arbejde.

