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POLITIKERE DROPPER UPOPULÆRT 
BIBLIOTEKSBYGGERI 
 

Der bliver ikke bygget et nyt bibliotek på Oddervej 80-84 i Høj-

bjerg. Det konkluderer partierne bag budgetforliget 2012-15 

på deres netop afsluttede møde. Dermed følger partierne råd-

mand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmads anbefa-

ling om at lytte til de mange beboere, der har protesteret over 

placeringen i en forudgående høring.  

 

”Det er en sejr for borgerinddragelsen,” siger rådmand for Kultur og 

Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, der er glad for, at en enig forligs-

kreds støttede hans forslag om at droppe den upopulære placering af 

et nyt bibliotek i Højbjerg. 

 

”Jeg er glad for, at vi var enige om, at biblioteket ikke skal placeres på 

Højbjerg Plads. Vi har spurgt borgerne, hvad de mener.  Jeg er derfor 

meget tilfreds med at vi er enige om at droppe den upopulære place-

ring .Det er et stærkt signal om, at vi tager borgerinddragelse meget 

alvorligt, ” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-

Ahmad. 

 

Forligspartierne bag budgetforliget 2012-2015 har i eftermiddag drøf-

tet placeringen af Højbjerg Bibliotek. Forligspartierne har tidligere be-

sluttet en ny placering af biblioteket som medborgercenter på Odder-

vej 80-84. Det er den beslutning, de nu samstemmende har aflyst. 

 

Det har siden den 12. marts været muligt for alle interesserede at 

komme med kommentarer til den fremtidige placering af biblioteket. 

Da høringsfasen sluttede mandag den 6. april, havde i alt 671 perso-

ner benyttet sig af den mulighed.  

 

De mange svar er kommet gennem hjemmesiden nythøjbjergbiblio-

tek.dk, der blev lavet til formålet. Siden blev efterfølgende annonceret 

på Facebook og i de lokale medier. På siden var der en formular, som 

borgerne kunne udfylde. I omegnen af 90% af de mange svar er 

kommet via formularen. 

 

”De mange høringssvar og besøgende på hjemmesiden viser, at bor-

gerne gerne vil inddrages. Det er et godt eksempel på effektiv og gen-

tænkt borgerinddragelse,” siger Rabih Azad-Ahmad. 
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Med forligspartiernes beslutning er der nu åbnet op for at finde en 

anden placering. Indtil da forbliver biblioteket på sin nuværende pla-

cering. 

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt: 

Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad  

via pressechef Michael Jaap, 40 22 87 99  

 

 


