
HØRINGSSVAR  
VEDR. HELHEDSPLANLÆGNING FOR TANGKROGEN  

D. 09.09.2017  
   
Grundejerforeningen Marselis repræsenterer ca. 110 husstande beliggende i 
området imellem Skovbrynet, Marselisvej, Marselis Boulevard og Stadion Allé. Vi 
er således nogle af de nærmeste naboer til Tangkrogen og Marselisborg 
Lystbådehavn, og vi glæder os dagligt over at have disse dejlige rekreative 
områder liggende så tæt på, til glæde for alle byens borgere. Men vi lever også 
med bagsiden af medaljen i form at en massiv forøget parkeringsbelastning af 
vores kvarter og vores villaveje, og til tider støjende aktiviteter på Tangkrogen. 
Derfor ligger det os meget på sinde at komme med vores bidrag til høringen 
vedr. de aktuelle planer om at ændre på forholdende i området.  

Vi har valgt, at dele vores kommentarer op i 4 hovedtemaer:  

Rensningsanlæg:  

Vi anerkender behovet for at etablere et tidssvarende miljørigtigt rensningsanlæg 
med den fornødne kapacitet, og er derfor positivt indstillet over for at flytte 
rensningsanlægget længere ud på østhavnen.  

Lystbådehavn:  
Vi anerkender behovet for en udvidelse af lystbådehavnen, og at der lægges 
vægt på at foreningslivet og klubberne i området også tilgodeses med bedre 
forhold. En flytning af indsejlingen længere mod øst støtter vi også, således at 
problemer med tilsanding mindskes.  

Eventområde:  
Vi mener, at antallet af arrangementer på Tangkrogen allerede i dag er for 
mange, med deraf følgende massiv belastning af nærområdet hvad angår de 
mange parkerede biler i de nærliggende villaveje, med manglende 
fremkommelighed som konsekvens.  

Vi støtter dermed planerne om at etablere op til 3.000 parkeringspladser ved 
Tangkrogen i det alternativt fremlagte forslag Tangkrogen 2.1. Efter vores 
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mening, vil det være oplagt at give disse parkeringspladser vejadgang fra 
Østhavnen, og ikke fra Strandvejen, hvor der ofte i forvejen optræder trafikkaos.  
Som nærmeste naboer oplever vi også markante støjproblemer fra aktiviteterne 
fra Tangkrogen, hvilket vi ønsker minimeret mest muligt i fremtiden, ved at 
Aarhus Kommune stiller krav om en lavere tilladt støjgrænse fra disse aktiviteter.  
    

Den unikke kyststrækning:  

Forløbet fra Dalgas Avenue henover Chr. Filtenborgs Plads, og videre langs 
kysten helt hen til Mindeparken er efter manges vurdering en helt unik 
strækning, som ikke findes magen til ret mange steder i verden.  

Efter vores mening vil det være en katastrofe at fylde bugten op, og omdanne 
400 m fantastisk bynær kyststrækning til land. Det vil afskære byen og dens 
borgere fra den fantastiske nærhed til Aarhus Bugten.  

Derfor glæder vi os meget over at høre, at repræsentanter for samtlige partier i 
Aarhus Byråd på mødet på Hotel Marselis d. 4/9 2017 gik imod planerne om at 
fylde bugten op og gøre den til land.  

Afslutningsvis vil vi understrege, at vi støtter intentionerne i Tangkrogen 2.1, 
herunder at vi ønsker kyststrækningen syd for Tangkrogen bevaret, og at vi ikke 
ønsker ønsker eventomådet udvidet, og at vi ønsker antallet af arrangementer 
på Tangkrogen begrænset.  

Med venlig hilsen  

Grundejerforeningen Marselis  
Repræsenteret ved bestyrelsen:  

Birgit Gregersen, Inge M. Fangel, Finn T. Black,  
Anders Kau Petersen og Jan Steen Jacobsen  
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