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NYHEDER

Rådgivningsdage om kattepoter
DYR August står hos Maxi Zoo i Aarhus C, Egå og Tilst i kattens
tegn. I weekenden 16. og 17. august handler det om dem, der
allerede har en kat i familien og ønsker at sende ekstra kærlig-
hed dens vej. Her vil der nemlig være mulighed for at få gratis
rådgivning til, hvordan man plejer kattepoter.

Ugentlig klubdag på Egå 4H Gård
BØRN Ta´ til ugentlig klubdag på den nye 4H Gård i Egå. Det er
tilbuddet til børn mellem otte og 12 år. 4H Gård i Egå starter et
nyt efterårshold op efter folkeskolernes sommerferie. Holdet
mødes hver onsdag laver aktiviteter i naturen. Få mere info og
tilmeldning sker på www.4h.dk. 

BOLIGER 161 lejligheder. Så
mange er der blevet opført på
Trøjborgvej 72-74 i Aarhus
Nord. Gennem det seneste
halvandet år har håndværker-
ne været i gang med lejlighe-
derne, hvor de første allerede
er fl��yttet ind. 

Der er stadig cirka 40 af de
161 lejligheder, der endnu ik-
ke er lejet ud, og især blandt
unge mennesker er de nye bo-
liger voldsomt populære, op-
lyser Sarah Magnusson, mar-
kedsføringsansvarlig hos Go'
Bolig, der står for udlejningen
af boligerne.

"De ligger jo lige ved siden
af universitetet, så der er stor
interesse blandt de unge," si-
ger hun. 

Der fi��ndes to forskellige ty-
per af lejligheder - 1-værelses
og 2,5-værelses. Sidstnævnte
er især velegnet som delelej-
lighed, fordi der er to separate
værelser samt et fælleskøkken
med spiseplads. 

"Alle lejlighederne har eget
køkken og bad, og de fl��este af
dem har også deres egen altan.
I forhold til mange andre lej-
ligheder, så er køkkenet ikke
bare et lille te-køkken. Der er
nemlig også komfur og opva-
sker. På badeværelserne er der
også en vaskemaskine, så der
er alt, hvad man har behov for.
Det er også noget af det, de un-
ge har kommenteret, at de sy-
nes er fedt," fortæller Sarah
Magnusson. 

Grønne arealer
Der bliver etableret et grønt
gårdmiljø, hvor man kan sidde
og hygge sig, når vejret tillader
det. Derudover er der også en
parkeringskælder under lej-
lighederne, hvor man kan få
sin egen parkeringsplads til

500 kroner om måneden. Dem
kan man faktisk også leje, selv
om man ikke bor i det nye byg-
geri, fortæller Sarah Magnus-
son.

Alle har mulighed for at leje
boligerne, men det er primært
unge mennesker, enten stude-
rende eller unge med deres
første job, der har lejet sig ind
indtil videre. 

"Det er unge under 35 år,
der er vores primære målgrup-
pe, men alle har mulighed for
at leje en bolig," siger Sarah
Magnusson.

De første fl��yttede ind 15. maj,
og der vil være løbende indfl��yt-
ninger frem til 1. oktober. Man
gør én opgang færdig ad gan-
gen, og de sidste lejligheder er
først helt klar til oktober.

161 nye leje-lejligheder klar på Trøjborg 
Go' Bolig står for
udlejningen af nye
lejligheder på Trøj-
borg 
Af Camilla Kjærgaard Olesen

Sådan kommer lejlighederne til at se ud, når det hele er færdigbygget.Foto: Arkitekttegning 

Lige nu er håndværkerne stadig i
gang med at gøre det sidste fær-
digt. Foto: Anders Michaelsen 

FAKTA
Lejligheder
S De ligger på Trøjborg-

vej 72-74
S Der er åbent hus 15.

august klokken 14.30
- man går ind fra Al-
dersrovej-siden

S Lejlighederne er på
34-74 kvadratmeter

S Lejen er 5.950-10.200
kroner om måneden

S Det er Raundahl &
Moesby, der bygger
lejlighederne

S Læs mere på gobo-
lig.dk/aarhus 
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Med venlig hilsen

Claus Krogh
Ansvarsh. chefredaktør
Lokalaviserne Østjylland A/S
Twitter: @clauswkrogh

Rubrik
RubrikHver gang jeg hører Dan-

marks nationalsang - hvad
enten det er live eller på fjern-
synet - rejser jeg mig op. San-
gen symboliserer for mig en
masse danskhed og en masse
traditioner, og jeg holder me-
get af sangen. Den holdning
deles ikke hos Wilhelmsborg
Festspil. Der er nationalsan-
gen, der ellers i mange år er
sunget hver aften efter endt
forestilling i fællesskab mel-
lem tilskuere og skuespillere,
i år droppet. Festspillets be-
styrelsesformand Lisbet Lau-
trup Knudsen siger i artiklen
på side 14, at man har analy-
seret sig frem til, at tiderne
skifter, at unge mennesker ik-
ke holder ligeså meget af san-
gen som den ældre genera-
tion, samt at sangen kan give
nationalistiske associationer.
Ydermere vil man gerne hol-
de på stemningen fra stykket,
når der takkes af fra scenen.
Dette års stykke er en opsæt-
ning af den amerikanske mu-
sical 'Fame'. Sidste år var det
musicalen 'Grease', i 2017 '9
to 5' og i 2016 hippiemusica-
len 'Hair'. De forestillinger
kunne åbenbart godt holde
til, at man efterfølgende af-
sang nationalsangen. Det
kan 'Fame' så ikke.

Og vel skifter tiderne. Men
netop derfor har vi traditioner.
Til at holde fast i noget historie,
som vi kan være fælles om, alt
imens tiderne skifter. At unge
mennesker ikke skulle have
samme følelsesmæssige til-
knytning til nationalsangen,
som jeg har - eller som andre i
min og ældre generationer
har, det er muligt. Men af
selvsamme årsag kunne det
jo være en rolle for festspillet
at give de unge, der enten er
skuespillere eller ser styk-
ket fra tilskuerrækkerne,
en mulighed for at opleve
nationalsangen og mærke
det fællesskab, der er, når
den synges.

Historien bliver så ikke
bedre af, at selvsamme for-
mand, da kritikken rejste sig
og beslutningen om at drop-
pe nationalsangen ramte
hende som en boomerang i
nakken, kontaktede Lokalavi-
sen og i meget skarpe vendin-
ger krævede et dementi, da
hun følte sig frygteligt fejlci-
teret. Det afviste jeg selvsagt,
da hun er endog ganske kor-
rekt citeret. Og da Lisbet Lau-
trup Knudsen selv havde hørt
båndoptagelsen og indset, at
hun rent faktisk var ganske
korrekt citeret, besluttede
hun sig for, at så vil hun ikke
sige mere om den sag.

Festspillet kan jo gøre,
hvad det vil, men med de tå-
belig begrundelser man bru-
ger som baggrund og deraf
følgende fl��yverskjul fra for-
mandens side, viser, at beslut-
ningen ikke er gennemtænkt
og derfor kun kan betragtes
som et forfejlet forsøg på po-
litisk korrekthed. Og bestyrel-
sen kan jo bare omgøre be-
slutningen

Med venlig hilsen
Claus Krogh
Ansvarshavende chefredaktør

Forfejlet politisk
korrekthed


