Projektbeskrivelse
Ejendommen, Solbjerg Hovedgade 11 er i dag massivt bebygget og godkendt til logistik- og lagerfunktioner samt lettere industri.
Vores vision er er at skabe en total forandring – at skabe et mere åbent
rum. Et åbent og indbydende bygningsudtryk, et nyt ansigt for byen, der
signalerer et aktivt samfund.
Det betyder at
•
•
•
•
•
•

Den største del af de nuværende bygninger nedrives
Der opføres integreret børneinstitution
Der opføres dagligvarebutik på ca. 1.000 m2
Eksisterende hal på ca. 1.000 m2 om- og tilbygges til multihal
Eksisterende kontorer omdannes til serviceerhverv
Der anlægges fælles opholds- og parkeringsfacilliter på ”torvet”
mod Solbjerg Hedevej

SOLBJERG BYPORT
- byudviklingsprojekt ved indkørslen til Solbjerg
Kom og se vores forslag til
Solbjergs nye ansigt

Invitation til
ÅBENT HUS
Onsdag den 19. maj kl. 19.30
i hallen hos Th. Schulz
på Solbjerg Hovedgade 11

Kom og hør mere

Kl. 20.00 præsenteres projektet:
Velkomst
Om projektet:
Kommentar:
Kommentar:

Erik Schulz,
Arkitekt Niels Chr. Nielsen; Hune & Elkjær
Finn Krogslund Jensen, Solbjerg Fællesråd
Ango Winther, Århus Byråd

lad aftenturen gå forbi Solbjerg Hovedgade 11

Jeg håber I har lyst at kikke forbi
Vel mødt!
Erik Schulz

Projektidé
Overskrifterne for Solbjerg Byport er at:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Skabe en attraktiv indkørsel til Solbjerg,
give byen et nyt ansigt
At signalere aktivitet og åbenhed i form af et
klassisk bytorv med markedsplads
Forbedre mulighederne for indkøb af dagligvarer – i øjeblikket købes ca. 70% uden
for Solbjerg
Skabe rammer for serviceerhverv – dels på
Solbjerg Byport og dels evt. på vores nabogrund op mod skoven
Etablere rammer for børnepasningsbehov
– analyser viser aktuelt et behov for 88 daginstitutionspladser
Etablere en multihal i den nyeste eksisterende hal til indendørs leg og fysisk aktivitet for alle daginstitutions- og dagplejebørn
samt evt. faciliteter for unge og seniorer – et
aktivt ”0 til 100 års hus”
Etablere mulighed for at binde by og skov
sammen via en grøn trafikdæmpet vej mellem skole/idrætshal, Solbjerg Byport og den
nye skov
Skabe et naturligt supplement til de aktiviteter, som findes og etableres ved skole og
idrætshal
Stille forslag til et udendørs ”motionsrum” i
skoven

Solbjerg Byport er et tilbud til Solbjerg og Århus
Kommune om at skabe noget helt unikt, som kan
medvirke til at fremhæve Solbjergs status som et
meget attraktivt og aktivt bysamfund med naturværdier som skov og sø, med indkøb, erhverv og
fritidsaktiviteter.
Kort sagt: Solbjerg Byport er en ny bebyggelse
med et imødekommende og åbent udtryk– lige
der hvor ”alle” i Solbjerg kommer forbi hver dag.

