
Indsendt af Marie Ambrosius  

 

Jeg har et par forslag, som du her får som overskrifter.  

 

a. 

1. Folkeskoler må ikke udvides med flere spor, end den oprindelig er bygget til. (Med mindre 

man kan bibeholde den oprindelige struktur på skolen). 

2. Nye folkeskoler må højst have 4 spor (vi kan evt. spørge på den nye Frederiksbjerg skole, 

om 4 er for meget). 

3. Der må ikke bygges nye boliger, før der er sikret pladser i institutioner til de nye tilflyttede 

børn. 

4. Pladsgaranti i børnehaverne skal følge skoledistrikt, så det giver sammenhængskraft for 

børnene. (og forældre ikke skal krydse den halve by for at aflevere børn.) 

5. Det skal ikke være praktik som store veje eller udgifter til sikre skoleveje, der afgør 

skoledistrikterne. Det bør være børnenes tilknytning til området. 

6. SFO’erne og klubberne skal ud af skolerne igen. Børnene trænger til et sceneskifte efter en 

lang skoledag, og det bliver blot en fortsættelse af skoledagen og ikke et spændende 

fritidstilbud. 

 

b. 

7. Oplandsbyerne skal have bedre mulighed for at tilbyde et varieret fritidstilbud til børnene. 

Hvis der er opbakning fra oplandsbyerne, skal de have mulighed for at bygge fx multihal. 

8. Mere synlige og fokus på landsbyforum i alle oplandsbyer. Alle borgere (og kandidater ;o) 

skal vide, at de er der, hvordan de bliver brugt, at det er en del af det demokratiske danmark. 

De skal bruges mere i sammenspil med kommunen, og ikke bare være “tilstede” ved møder. 

 

c. 

9. Vi vil gerne sige tale om en udvidelse af Lethbanen ud til Søften og Hinnerup. Men ikke 

resten af Lethbanen, før vi har set den nuværende i drift. Helst vil vi gerne have en mere 

fremtidsorienteret udgave af en letbane og ikke en ny sporvogn - som nu. 

10. Vi vil gerne dække lethbanen med bynatur.  

 

d. 

11. Vi vil gerne have en 1:1 fordeling af natur og by.  

12. Borgerdrevne forslag til byudvidelse / udvikling af lokalområder.  

13. Bilfri midtby 

14. Krav om bynatur på nye byggerier. 

15. Højhusstop i Århus C. (Højhuse defineres som højere end 6 etager) 

 

e. 

16. Vi tager Danmark kvoteflygtninge (som regeringen har afvist) til Århus.  


