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GåGaden
Mette Christine Schulz 
mcs@ugeavisen.dk

aabenraa: Hvor skal gågaden 
stoppe? Hvad skal der være 
i den nordlige ende af gåga-
den. Er retro-idéen den rig-
tige for den nordlige ende?

Spørgsmålene er mange, 
når det drejer sig om fremti-
den for den nordlige ende af 
gågaden. I flere år har den del 
af gågaden været til debat, og 
den er blevet kaldt den "dø-
de ende" efter, at butikker og 
restauranter på stribe lukke-
de eller flyttede derfra med 
tomme bygninger tilbage at 
kigge på.

Der er afsat 18 millioner 
kroner til byfornyelse af den 
ende af gågaden, og selvom 
politikerne endnu ikke har 
besluttet, hvordan byforny-
elsen skal se ud her, så er det 
indledende arbejde begyndt 
på rådhuset.

Her har man alliereret sig 
med arkitekt og byplanlæg-
ger Rune Veile fra Urban Po-
wer i København om at un-
dersøge forslaget om at gø-
re den nordlige ende af gå-

gaden til et mekka for retro 
og genbrug, som ejendoms-
udvikler Per Horup, tidlige-
re guldsmed Claus Scheelke 
og ejendomsmægler René 
Damkjær foreslog på et mø-
de i Shop i City Aabenraa for 
to år siden.

Gågaden skal udvikle sig
Rune Veile er søn af den lo-
kale arkitekt Ole Weile og er 
derfor opvokset i Aabenraa. 
Han kender derfor byen og 
dens historie rigtig godt og 
er ud over arbejdet med den 
nordlige ende af gågaden og-
så med i arbejdet omkring 
den kommende Genfor-
eningspark ved Folkehjem, 
hvor hans firma Urban Po-
wer er blevet prækvalificeret 
til arbejdet.

Men lige nu er Rune Veile 
koncentreret om den nord-
lige ende af gågaden, hvor 
han sammen med sine kol-
leger skal komme med en fy-
sisk plan for området blandt 
andet ud fra retro-idéen.

- Vi tror ikke på, at he-
le gågaden igen bliver fyldt 
med traditionelle butikker, 
og derfor skal dele af gåga-

den udvikle sig til noget an-
det. Vi har derfor allieret os 
med Rune Veile samt et firma 
fra Silkeborg for at undersø-
ge, hvordan retro-idéen kun-
ne være noget, man skal ar-
bejde videre med, fortæller 
Bo Riis Duun, som er kultur, 
plan- og fritidschef i Aaben-
raa Kommune og formand 
for fysisk planlægningsgrup-
pe under Fremtidens Detail-
handel.

Inddrager borgerne
Rådgiverne er nu i gang med 
at lave et forslag, som skal 
fremlægges for kommunen. 
Her vil der både være scena-
rier for en gågade med tra-
fik og et scenarie uden tra-
fik samt forslag til belysning, 
skiltning og hvordan man 
kan gøre butiksvinduerne 
pænere med udgangspunkt 
i retro-stilen.

- Det er vigtigt at fortælle, 
at vi ikke er nået langt. Vi er 
midt i en proces, hvor vi prø-
ver at konkretisere et forslag, 
som vi kan tage en snak ud 
fra. Om det bliver borgermø-
der eller en snak med udle-
jerne af ejendommene er ik-

ke besluttet. Men vi vil ind-
drage borgerne, som vi ple-
jer at gøre, pointerer Bo Ri-
is Duun, som forventer at få 
svar fra rådgiverne inden for 
en måned.

Kommune allierer sig 
med tidligere bysbarn om 
udvikling af den nordlige 
ende af gågaden
arkitekt og byplanlægger rune veile vender hjem til aabenraa for at give sit bud på, 
hvordan den nordlige ende af gågaden kan blive et mekka for genbrug og retro.

Rune Veile og hans firma 
Urban Power/tegnestuen 
BCVA arkitekter er også med i 
et ambitiøst byudviklings- og 
klimatilpasningsprojekt i 
Haderslev.

Det drejer sig om 
masterplanen for 
Jomfrustien, som skal sikre 
Haderslev mod fremtidens 
voldsomme skybrud og 
samtidig forbinde den 
historiske bykerne med 
den ny, moderne bydel på 
Haderslev Havn.

 

 

Fakta
også med i eT sTorT 
udviklingsprojekT i 
Haderslev

Arkitekt og byplanlægger Rune Veile, København, vender hjem til barndomsbyen Aabenraa for at hjælpe med at udvikle den nordlige ende af 
gågaden.Foto: Urban P
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