
 

 

Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  i	  Aarhus	  består	  af	  
31	  unge	  i	  alderen	  13	  til	  17	  år	  og	  

beskæftiger	  sig	  med	  alle	  spørgsmål,	  der	  
vedrører	  børn	  og	  unge	  i	  kommunen.	  

Byrådet	  er	  organiseret	  i	  et	  partnerskab	  
mellem	  Århus	  Ungdommens	  Fællesråd	  
(ÅUF)	  og	  Magistratsafdelingen	  Børn	  og	  

Unge.	  	  
	  

Aarhus Kommunes Børn & Unge-byråd  
C/O ÅUF 

Sankt Nicolaus Gade 2 
DK-8000 Århus C 
tlf. +45 8613 8911  

Web: www.ungebyraad.dk 
E-mail: ungebyraad@ungebyraad.dk 	  

 
 
 
	  
	  
	  
	  
Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  vil	  gerne	  takke	  for	  inddragelsen	  i	  høringen	  om	  den	  
nye	  planstrategi	  for	  Aarhus	  Kommune.	  Vi	  er	  glade	  for,	  at	  kunne	  bidrage	  til	  
debatten	  om	  fremtidens	  Aarhus.	  	  
	  
Overordnet	  er	  vi	  enige	  i	  visionerne	  for	  planlægningen	  af	  Aarhus’	  byrum.	  	  
	  
Vi	  er	  dog	  bekymrede	  for,	  om	  udnyttelsen	  af	  de	  grønne	  områder	  til	  
fortætning,	  vil	  gå	  ud	  over	  os	  borgere	  som	  har	  stor	  glæde	  af	  de	  grønne	  
områder.	  Vi	  i	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  er	  glade	  for,	  at	  Aarhus	  på	  trods	  af	  sin	  
stadige	  befolkningsforøgelse	  er	  en	  by,	  som	  værdsætter	  naturen	  og	  vores	  
grønne	  arealer.	  	  
	  
Vi	  er	  enige	  i,	  at	  de	  grønne	  områder	  inden	  for	  ringvejen	  skal	  bevares	  så	  vidt	  
som	  muligt,	  men	  vi	  mener	  i	  ligeså	  stor	  grad,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  med	  gode	  
grønne	  arealer	  udenfor	  ringvejen.	  Børn	  og	  Unge-‐byrådets	  medlemmer	  
kommer	  ikke	  kun	  fra	  Aarhus	  midtby,	  men	  også	  fra	  lokalområderne,	  hvor	  vi	  
savner	  grønne	  områder	  i	  høj	  kvalitet.	  	  
	  
I	  og	  med	  at	  befolkningstallet	  og	  befolkningstætheden	  vil	  stige	  i	  Aarhus,	  så	  vil	  
der	  også	  være	  større	  brug	  for	  aktivitetsområder,	  som	  for	  eksempel	  en	  
multibane,	  foldboldbaner,	  klubhuse,	  spejderhytter	  mm.,	  hvor	  vi	  unge	  kan	  
være	  i	  vores	  fritid.	  Eftersom	  vi	  har	  længere	  skoledage,	  har	  vi	  brug	  for	  
miljøskifte	  efter	  skole.	  Vi	  håber	  planstrategien	  mod	  2050	  vil	  notere	  sig	  i	  
prioriteringen	  af	  udnyttelsen	  af	  Aarhus	  Kommunes	  arealer,	  på	  en	  måde	  så	  
der	  også	  er	  plads	  til	  fritidsaktiviteterne.	  	  
	  
Slutteligt	  er	  vi	  glade	  for,	  at	  børn	  og	  unges	  borgerinddragelsesprocesser	  skal	  videreudvikles,	  så	  vi	  
sikrer	  at	  Aarhus	  er	  en	  by,	  hvor	  alle	  borgere	  bliver	  hørt	  og	  har	  medbestemmelse.	  	  
 
 
 
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  og	  på	  vegne	  af	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet,	  	  
	  
Yassine	  Lamrani	  Alaoui	  
Ungeborgmester	  	  
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