
 

 

Vi vil gerne ønske alle beboere 
i Strandparken en rigtig glæ-
delig jul. 

Fællesudvalgets –Ledergruppe 

   

Så nærmer julen sig med 
hastige skridt 

Vi har i det forløbne år 
taget en række initiativer 
som er nye kategorier i 
Strandparkens regi. 

 Her vil vi særligt fremhæ-
ve beboerarrangementet i 
august, hvor 80 mennesker 
var forsamlet på plænen 
mellem no 18-19 og 1-3. 
Der blev givet information 
om Fællesudvalgets arbejde 
og vi fik en historisk for-
tælling om livet i Strand-
parken i de første mange 
år.  

Derefter kom der grillmad 
og rødvin på bordet. En 
overordentlig hyggelig 
eftermiddag/aften – det vil 
vi gentaget næste sommer.  

 

 

 

 

Et andet område der er 
vigtigt for os er kommuni-
kationen ud til jer beboere.  

Hjemmesiden 
www.strandparken-
aarhus.dk  har nu 4-500 
opslag per måned – men 
der er behov for flere kana-
ler for at nå ud til alle.  

Vi har etableret en face-
book gruppe for Strandpar-
ken. Det har ikke været en 
succes og den vil nu blive 
lukket 

I begyndelsen af det nye år 
vil vi etablere en mail-liste 
hvor man selv kan til- og 
framelde sig – kig på hjem-
mesiden i januar.    

 

 

Kære beboere i Strandparken 

MAIL-LISTE 

Vi arbejder på at etable-
ring en mail-liste, hvor 
tilmeldte beboere får 
orientering i deres mail-
boks når der en nyhed. 
Systemet fungerer således 
at man selv melder til og 
fra med sin mailadresse, 
dvs der kræves ikke admi-
nistration af ordningen. 

PK sætter det op og mel-
der ud hvordan det funge-
rer og så må alle hjælpe 
med at få det bredt ud til 
egne beboere.  
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PARKERING I STRANDPARKEN 

skes. I den sammenhæng er 
det oplagt at se nærmere på 
alt parkering inden for 
Ringgaden og  specielt her-
under strategien beboerpar-
kering. Som i selv nævner 
har vi nu i 8 uger kørt et 
forsøg i Øgadekvarteret 
(hvor der er i dag er bebo-
erparkering) hvor vi har 
ændret reguleringen fra 
tidsbegrænset parkering til 
betalingsparkering. Dette 
har vi gjort for at se om 
betaling giver en ændret 
adfærd der gør at bilister 
vælger andre steder at par-
kere – herunder parkere i 
de større parkeringshuse. 
Dette skulle gerne give den 
gevinst at beboerne oplever 
at det bliver nemmere at 
finde en parkeringsplads. 
Forsøget afsluttes den 15. 
november. Næste skridt er 
at vi skal evaluere forsøget 
og bruge resultaterne i det 
videre arbejde. 

 

Da planen forventes politisk 
behandlet samt sendt i hø-
ring i starten af det nye år 
er der ikke aktuelle planer 
om en fornyet høring om 
beboerparkering i området 
nu.  

 

Hvis i mener at planen ikke 
indeholder det ønskede vil 
i, i forbindelse med hø-
ringsfasen, have mulighed 
for at komme med jeres 
bidrag til planen. 

 

Jeg håber det besvarede jeres 
henvendelse ellers er i velkom-
men til at kontakte mig igen. 

 

Med venlig hilsen 
 
Steffen Arnbo Nielsen 
Civilingeniør 

Mobil  4185 5781 

 

 
 

CENTER FOR BYUDVIK-
LING OG MOBILITET 

Teknik og Miljø 

Aarhus Kommune 

Kalkværksvej 10 

DK-8000 Aarhus C  

sarn@aarhus.dk  - 
www.aarhus.dk  

Til Poul Kryger Jensen 

Din henvendelse til Center for 
Byens Anvendelse er overladt 
Center for Byudvikling og Mo-
bilitet til besvarelse. I din hen-
vendelse udtrykker du (på veg-
ne af Ledelsesgruppen i Strand-
parkens Fællesudvalg) ønske 
om beboerparkering i områ-
det. I oplever det sværere og 
sværere at finde en parkerings-
plads idet flere og flere parke-
rer i jeres område. 

Jeg har igennem de sidste par 
år haft dialog med jer og jeres 
beboere omkring parkerings-
forholdene i jeres område. Vi 
er vidende om den situation 
som i beskriver – hvilket også 
var baggrunden for at vi lavede 
høringen om beboerparkering i 
området. Men alt det kender i 
jo alt til. 

 

Som i ved så er vi lige nu ved at 
udarbejde en trafik- og mobili-
tetsplan for Aarhus Midtby. 
Formålet med planen er at 
være med til at skabe en midt-
by, hvor mennesker trives som 
beboere, handlende og medar-
bejdere i byens virksomheder. 
For at det skal lykkedes er der 
rigtig mange emner der skal i 
spil. Det er hele udviklingen af 
Aarhus Midtby med temaer 
som fortætning, byliv og miljø, 
fremkommelighed, kollektiv-
trafik, cykeltrafik, parkering 
m.m.  

 

Derfor vil vi i planen blandt 
andet se nærmere på hvordan 
parkering kan være med til at 
understøtte den by som øn-
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Strandparken blev bygget i 
1937 og var fra starten malet 
i friske lyse farver. Det sva-
rer til bebyggelsens øvrige 
karakteristika - enkeltblokke 
beliggende i en park og med 
moderne lejligheder. Inspira-
tionen kom fra Frankrig og 
Tyskland med den såkaldte 
modernisme eller funktiona-
lisme. Bebyggelsen var noget 
af det første af sin art i Dan-
mark, og regnes af arkitekter 
og Århus kommune, af særlig 
arkitektonisk værdi. 

 

Senere formentlig i 
1950èrne, blev alle blokkene 
i forbindelse med en større 
renovering, malet i nuværen-
de ensartede gule. Blokkene 
26-31 er først bygget i 1953 
og aldrig malet.  

I 2014 blev der udført et 
arbejde for at identificere de 
oprindelige farver, som for 
de der ikke har set dem, fin-
des på hjemmesiden. De en-
kelte ejerforeninger er nu i 
færd med at beslutte om man 
vil male og hvornår.  

 

Ejerforeningerne skal hver 
især bekoste bemaling af 
facaden, hvor man i  de fleste 
ejerforeninger samtidigt vil 
renovere  facaden, så bygnin-
gen udvendigt er i en sådan 
stand at den kan holde i ad-
skillige år.  

Fællesudvalgets opgave er at 
give råd og vejledning i for-
bindelse med  facaderenove-
ring og maling, og tilse at det 
er de rigtige farver der an-
vendes.  

 

På nuværende tidspunkt er 3 
blokke malet i de nye farver. 
To blokke bliver malet i 
2017, måske yderligere 4 
blokke.  

Vi håber det giver et skub til 
at flere blokke går i gang med 
maling, så næsten alle 22 
blokke er malet om 2-3 år.  

Facader i grøn, rød, gul og blå. 

Haveplan 
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Vi ved ikke hvordan de grøn-
ne områder mellem blokkene 
oprindeligt har set ud – der 
eksisterer ikke en haveplan 
fra bebyggelsens start. Ha-
ven, eller måske snarere par-
ken, fremtræder med store 
græsarealer og mange flotte 
blomsterbede. Mange træer 
og buske er også flotte, men 
en hel del nye er over årene 
plantet uhensigtsmæssigt eller 
har i mellemtiden vokset sig 
for store.  

Der har aldrig rigtig været 
tradition for at benytte ha-
ven. I mange år måtte man 
endog ikke betræde græsset. 
Haven har mest været en flot 
have at se på. Sjældent ser 
man beboere sidde eller lege 
eller slikke sol i haven. 

Fællesudvalget har nu beslut-
tet at der skal udarbejdes en 
decideret haveplan hos en 
landskabsarkitekt. Planen skal 
tage udgangspunkt i de særli-
ge værdier haven har i dag og 

samtidig være en overordnet 
plan vi kan styre efter de næ-
ste 20-30 år. Planen kan bla 
indeholde: 

-Områder af mere vild karak-
ter som kontrast til den 
stramme arkitektur - det vil 
få de modernistiske bygninger  
til at stå tydeligere frem. 

-Mindre græs, områder med 
bløde runde former og ni-
cher, og steder man kan op-
holde sig. 

-Mere farver om vinteren, 
blomstrende buske, røde 
grene 

-Træer der i form passer bed-
re til frit udsyn fra lejligheder 
og altaner. 

Landskabsarkitekterne arbej-
der med planen hen over 
vinteren. Vi håber planen kan 
præsenteres for beboerne til 
sommer 2017.   



Strandparken i Århus er opført på en del af det areal, der i 1909 blev an-
vendt til Landsudstillingen. Men inden da var der planer om et mondænt 
villabyggeri, der skulle indpasses i Hack Kampmanns og Charles Ambts 
bebyggelsesplan for området. 
I stedet blev der i 1936 opført en af landets tidligste funktionalistiske 
parkbebyggelser, der efter datidens forhold besad eksklusive kvaliteter 
med godt udstyrede køkkener og baderum.. 
De enkle, fritliggende husblokke med lyse og sunde boliger blev anbragt 
hensigtsmæssigt i forhold til sollys og udsigt fra altaner og karnapper 

over Århusbugten - i overensstemmelse med funktionalismens idéer. 
De fast formede blokke blev kaldt for nationalfunktionalisme - fordi huse-
ne var en mild fortolkning af en ny radikal arkitekturstrømning. Husene 
blev opført med lavt tag og murede facader i forskellige lyse pastelfarver. 
Ejendommene er nu udstykket i leje- andels- og ejerlejligheder med pud-
sede facader 
  

Tegnet af arkitekt Alfred Mogensen. 

Strandparken-Aarhus 
 - Fællesudvalg - 
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