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Til redaktionen
PRESSEMEDDELELSE.
ÆBLEHAVEN - ÅRETS LOKALITET I 8520-området.
Lystrup – Elsted – Elev Fællesråd har i år valgt at kåre den gamle æbleplantage mellem
Æblevænget og Elstedhøj tl ”rets Lokalitet 2011 .
Efter at Aaarhus Koommune aatur og Miljø i 2010 ek gennemført frilægningen af det tdligere
rørførte vandløb og ryddet op i områdets beplantninger er den gamle æbleplantage genopstået
som en ny lille oase i byen der helt naturligt i folkemunde har fået navnet Æblehaven .
Blandt en række rigtg gode forslag fandt vi at Æblehaven i år måte have prisen siger Jørgen
Aandersen fra Fællesrådets Koulturudvalg der i forsommeren annoncerede efter forslag fra 8520områdets borgere. Vi har i gennem en årrække haft den skik i henholdsvis lige og ulige år at
indkalde forslag tl ”rets Borger og tl ”rets Lokalitet og det er godt at se den opmærksomhed og
interesse for lokalområdet som afspejles i de mange forslag man gennem årene har fået .
Heller ikke i år hvor det gjaldt forslag tl en lokalitet som fortjente en hædrende omtale var
valget let men Æblehaven er et godt eksempel på hvordan et forsømt område med omtanke og
nænsom hånd har kunnet bevare dets oprindelse og samtdig er blevet et sted som det er en
fornøjelse at opholde og bevæge sig i. Her har aatur og Miljø haft en heldig hånd synes både
forslagsstllerne og vi og vores byområde har næsten som en overraskelse fået endnu en facet på
sin grønne proel sluter Jørgen Aandersen.
Kåringen af Årets Lokalitet 2011 fnder sted i Æblehaven søndag den 18. september 2011, kl.
15.00 med deltagelse af Rådmand Laura Hay. Fællesrådet er vært ved en let forfriskning, og alle
er velkomne.
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Tidligere kåringer:
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