Bæredygtighedsruten fra Mejlgade til Aarhus Midtby
Lad dig inspirere til samtale og refleksion om bæredygtighed
på en tur gennem byen.
Liv på kirkegården
En stor del af Nordre Kirkegård er under udvikling til skovkirkegård. Men der er
også plads til Liv på kirkegården – en spiselig og biodivers frugt- og
blomsterhave, som er et samarbejde mellem Smag på Aarhus og Nørrestenbro
Beboerforening. Hvordan vil du begraves – er der plads til fællesskab, glæde og

vild natur?
Vand i byen
Ålefangeren ved Kystvejen er et klassisk springvand, som er ”rewildet” med
hjemmehørende planter af Aarhus Kommune og Naturhistorisk Museum for at
skabe et levested, da ferskvand er en mangelvare i byen. I to af Mejlgades
baggårde er der etableret et klimasikret gadekær (Biowater Climapond) og et
biodiversitets-vandhul (Wild Aarhus) og der er grønne vægge og tage flere
steder i Mejlgade. Hvordan bruger du dit regnvand?
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beboerinitiativer for mere naboskab og et bedre kvarter. Beboerne mødes til
mad og hygge, byhave og sæbekasseløb, rydder op og bygger sammen.
Kærlighedsstien er en gangsti gennem kvarterets grønne baggårdsmiljøer med
plads til mennesker og natur. Rønnetræer blomstrer om foråret til glæde for
insekter og rønnebærene spises af fugle som silkehaler på efterårstræk. Hvornår

har du sidst snakket med din nabo?
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med
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opkvalificeringsforløb for ledige og har et bæredygtigt køkken, livemusik og
scene. Mejlgade Lab er en NGO for bæredygtigt byliv, klimatilpasning og
genanvendelse af regnvand. Gården har grønne vægge med redekasser. En
gammel vedbend blomstrer og er kilde til nektar for blandt andet

sommerfuglen admiralen inden den trækker helt til Afrika for at overvintre. Hvad

er bæredygtighed for dig?
For enden af Snevringen
I passagen Snevringen kan man fornemme historiens vingesus: handelsgade og
havnemiljø, mødding og vasketøj. Etnika er en genbrugsbazar, overskuddet går
til Muhabet Aarhus, et multikulturelt værksted og værested. Exchange Shop &
Café i Studsgade 46 er et kunstprojekt om deleøkonomi, en byttebutik for
medlemmer og café og workshops for alle til inspiration. Hvilke hemmelige

steder og yndlingssteder har du, og hvad gør de for dig?
Så frø på Bispetorvet
I Den Grønne Ambassade kan borgerne få en snak med Aarhus Kommune
(Grøn Medborger og Smag på Aarhus) og Naturhistorisk Museum om
muligheder for at sætte præg på deres by. Med en hotdog hos Børnenes
kontor støtter man det humanitære arbejde for børn. ”Pølsevognsgribben” alias
klippeduen undgår madspild. Disse forvildede brevduer yngler på storbyens
klipper – bygningerne. Hvordan gør du en forskel i hverdagen?
Hverdagsaktivisme og medborgerskab
Sager der Samler i Vestergade 43 er en arena og et netværk for
hverdagsaktivisme. I september 2017 afholdes Rethink Activism - en
folkefestival og et eksperimentarium for fremtidens etiske, kreative og
bæredygtige by. Har du en indre aktivist, og hvordan kan den komme til udtryk?
Grønne oaser for menneske- og dyreliv
Når stokroserne blomstrer på Møllestien, er der også humlebier. Deres pels
bliver dækket af pollen og på den måde krydsbestøves blomsterne, så næste
generations planter måske får andre farver. Træer, som i Mølleparken, er
vigtige levesteder for dyr, planter og svampe – og jo ældre træet bliver, jo flere
arter knytter sig til det. Så bevar de gamle træer – i byen og på landet! Aarhus
Å har været så ren at borgerne betalte skat i laks. Men for snart 100 år siden
blev åen overdækket og i det skjulte meget forurenet. Siden 1980’erne er åen
blevet fritlagt og renset, vilde planter genindføres og måske fiskene finder
tilbage. Hvordan kan du give plads til natur i dit nærområde?

