Fra: info@baaf.dk <info@baaf.dk>
Dato: 27. april 2017 kl. 07.19
Emne: Re: Tulip-tunellen
Til: Jørgen Sørensen <jososoft@gmail.com>
Hej Jørgen
Vi har holdt møde med ingeniør Dan Piilgaard fra Enggaard, hvilket mundede ud i et møde
med Kristian Würtz. Kristian Würtz har holdt møde med Asger Enggaard om muligheder for
en biltunnel også - Der er mange aktører i spil, og meget positivt engagement. Og HK er
også positive.
Lokalplan 1029 skulle have været færdigbehandlet i Byrådet nu, men på grund af forslaget
omkring etableringen af tunnellen - kombineret med Enggaards ønske om at få lokalplan
1029 færdigbehandlet - foreslår Kristian Würtz at byggetilladelsen for lokalplan 1029 deles
op i to. Således forventer han, at lokalplanen for den vestlige side af
Tulipgrunden godkendes på næste byrådsmøde i maj, og at den østlige side af
Tulipgrunden - altså øst for hovedbygningen og hen til Truevej, genbehandles.
I denne genbehandling skal det undersøges om Enggaard kan tilbydes at bebygge grunden
med nogle få yderligere procent, for at finansiere noget af tunnellen, det skal afdækkes i
samarbejde med BaneDanmark og Aarhus kommune hvad biltunnellen vil koste, og det
skal undersøges hvordan vejforløb og lysregulering kan sættes op på Silkeborgvej, så der
kommer et naturligt vejforløb.
På denne måde imødekommer Kristian Würtz Enggaards ønske om at igangsætte
nedrivning af bygninger på den vestlige side af grunden, og lokalområdets ønske om
undersøgelse af pris og mulighed for etablering af biltunnel under banen, mellem HK og
Nettogrunden.
Vi forventer også at kommunen finder nogle midler til en tunnel fordi det giver rigtig god
mening at samle bydelene fremfor de mange småøer.
Cykeltunnelen ser Dan Piilgaard ikke som en optimal løsning. Derimod en cykel-gangbro i
den vestlige del (de blå streger på kortet).
Vi holder generalforsamling den 31. Maj på GASVÆRKET. Er du frisk til at opstille til
bestyrelsen i fællesrådet?
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PARCELFORENING - Storparcel 6, Helenelyst, Brabrand
Budget for 2017

Indtægter
Kontingent (129 x 1.000,00)
Indtægter i alt

129.000,00
129.000,00

Udgifter
Forsikring
Vintervedligeholdelse *)
Helenelyst Grundejerforening (129 x 600,00)
Vedligeholdelse af grønne områder
Diverse
Udgifter i alt

900,00
30.000,00
77.400,00
20.000,00
700,00

Overskud

Brabrand, den 11. februar 2017
Jørgen Sørensen, kasserer

*) Vintervedligeholdelse:
Vintervedligeholdelse 2009/2010: kr. 43.486
Vintervedligeholdelse 2010/2011: kr. 44.003
Vintervedligeholdelse 2011/2012: kr. 15.564
Vintervedligeholdelse 2012/2013: kr. 30.774
Vintervedligeholdelse 2013/2014: kr. 8.970
Vintervedligeholdelse 2014/2015: kr. 16.116
Vintervedligeholdelse 2015/2016: kr. 10.598
Vintervedligeholdelse gennemsnit pr. sæson: kr. 24.215
Vintervedligeholdelse 2016/2017 til dato (nov. 2016 - dec. 2016) udgør kr. 1.954,00.
Bankbeholdningen, efter betaling af denne vintervedligeholdelse, er kr. 88.557,92.

129.000,00
0,00

