
26. april 2018

Planafdelingen 
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C 

Grundejere i Skæring Strand
Stormøde 1

Invitation til lokal debatmøde

Kære grundejer i Skæring Strand 

Vi skriver til dig for at orientere dig om næste skridt i processen med at om-
danne Skæring Strand fra sommerhusområde til byzone. 

Vi har den 4. april afholdt et procesmøde med 28 inviterede fra hele områ-
det. Efter dette møde har vi, i samarbejde og efter aftale med mødedelta-
gerne, inddelt Skæring Strand i fem delområder. I de enkelte delområder 
sættes nu en lokal proces i gang for det videre arbejde. 

Aarhus Kommune har, på vegne af grupperne, påtaget sig opgaven med at 
udsende ét informationsbrev til alle grundejere inden for de områder, som 
fremgår af vedlagte kort. 

Det er aftalt, at der af grupperne indkaldes til stormøder for hvert delområde. 
Møderne vil primært fokusere på at samle jeres forslag til de værdier og kva-
liteter, som I mener, kendetegner det område, I tilhører. Hvordan processen 
skal forløbe herefter, aftales på møderne. 

Vi har fået tilbagemeldinger fra de personer, der ønsker at være kontaktper-
soner for de enkelte områder (se herunder). Hvis du ønsker nærmere infor-
mation om de kommende møder, bedes du henvende dig til din kontaktper-
son. 

Vi vil gerne opfordre til, at man benytter muligheden for at deltage i debatten 
og samarbejdet med de andre grundejere, men har du ikke mulighed for at 
deltage i stormødet, og vil du stadig gerne bidrage med de værdier og kvali-
teter, som du synes kendetegner dit område, kan du sende dem i punktform 
til kontaktpersonen for dit område eller til Aarhus Kommune på byud-
viklingogmobilitet@aarhus.dk senest 30. juni. Der er også mulighed for at 
indsende individuelle bemærkninger til denne adresse. 

Inden du deltager i stormødet, eller indsender bemærkninger, vil vi opfordre 
til, at du genlæser materialet om det byrådsvedtagne indhold i lokalplanen. 
Det er sendt sammen med dette brev og kan findes sammen med øvrigt 
ma-teriale på www.aarhus.dk/skæringstrand 

TEKNIK OG MILJØ 
Center for Byudvikling og Mobilitet 
Aarhus Kommune 

Planafdelingen 
Kalkværksvej 10 
8000 Aarhus C 

Telefon: 89 40 26 40 

E-mail:
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

www.aarhus.dk 

Breve udsendt til alle grundejere i e-boks.
Det skal til det efterfølgende bemærkes, at kontaktoplysninger ér kendt af de enkelte områder og Aarhus Kommune.



26. april 2018Her kan du også finde et link til Høringsportalen vedrørende den offentlige 
høring om forslag til landsplandirektivet for overførsel af sommerhusområder 
til byzone. 

Du er omfattet af storgruppen, delområde 1.  
For dette område gælder specielt, at Foreningen Skæring Strandby, v/ Willy 
Bregnhøj inviterer til info- og debatmøde for alle grundejere i området: 

torsdag den 24. maj 2018 kl. 19 – 21 
i Caféen på Lokalcenter Skæring Nord, Sommersmindevej 2 

Kontaktperson er ...........................
mail ...............................................

Kontakt og bemærkninger kan endvidere rettes til: 
Repræsentant for Grundejerforeningen Strandvangen, ......................
mail: ................................

Bilagene ”Storgrupper – Skæring Strand” samt ”Indhold i lokalplanen” er pla-
ceret under dette brev i din Digitale Postkasse. 

Med venlig hilsen 
Center for Byudvikling og Mobilitet 



26. april 2018

Planafdelingen 
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C 

Grundejere i Skæring Strand
Stormøde 2

Invitation til lokal debatmøde

Kære grundejer i Skæring Strand 

Vi skriver til dig for at orientere dig om næste skridt i processen med at om-
danne Skæring Strand fra sommerhusområde til byzone. 

Vi har den 4. april afholdt et procesmøde med 28 inviterede fra hele områ-
det. Efter dette møde har vi, i samarbejde og efter aftale med mødedelta-
gerne, inddelt Skæring Strand i fem delområder. I de enkelte delområder 
sættes nu en lokal proces i gang for det videre arbejde. 

Aarhus Kommune har, på vegne af grupperne, påtaget sig opgaven med at 
udsende ét informationsbrev til alle grundejere inden for de områder, som 
fremgår af vedlagte kort. 

Det er aftalt, at der af grupperne indkaldes til stormøder for hvert delområde. 
Møderne vil primært fokusere på at samle jeres forslag til de værdier og kva-
liteter, som I mener kendetegner det område, I tilhører. Hvordan processen 
skal forløbe herefter aftales på møderne. 

Vi har fået tilbagemeldinger fra de personer, der ønsker at være kontaktper-
soner for de enkelte områder (se herunder). Hvis du ønsker nærmere infor-
mation om de kommende møder, bedes du henvende dig til din kontaktper-
son for vejen. 

Vi vil gerne opfordre til, at man benytter muligheden for at deltage i debatten 
og samarbejdet med de andre grundejere, men har du ikke mulighed for at 
deltage i stormødet, og vil du stadig gerne bidrage med de værdier og kvali-
teter, som du synes kendetegner dit område, kan du sende dem i punktform 
til kontaktpersonen for dit område eller til Aarhus Kommune på byud-
viklingogmobilitet@aarhus.dk senest 30. juni. Der er også mulighed for at 
indsende individuelle bemærkninger til denne adresse. 

Inden du deltager i stormødet, eller indsender bemærkninger, vil vi opfordre 
til, at du genlæser materialet om det byrådsvedtagne indhold i lokalplanen. 
Det er sendt sammen med dette brev og kan findes sammen med øvrigt 
materiale på www.aarhus.dk/skæringstrand 

TEKNIK OG MILJØ 
Center for Byudvikling og Mobilitet 
Aarhus Kommune 

Planafdelingen 
Kalkværksvej 10 
8000 Aarhus C 

Telefon: 89 40 26 40 

E-mail:
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

www.aarhus.dk 



26. april 2018Her kan du også finde et link til Høringsportalen vedr. den offentlige høring 
om forslag til landsplandirektivet for overførsel af sommerhusområder til by-
zone. 

Du er omfattet af storgruppen delområde 2: 
For dette område gælder specielt, at gruppen afholder fællesmøde for alle 
områdets grundejere: 

mandag den 14. maj 2018 kl. 19.00 på Skæring Lokalcenter 

Adresser, veje og for-
eninger 

Kontaktpersoner Mailadresse 

Grundejerforeningen 
Bynksminde 
Skæring Strands 
Vejlaug af 1965 Hav-
lundsvej, Havagervej, 
Hinkærvej, Smelleager-
vej 
Grundejerforeningen for 
den gamle gartneri-
grund 
Hjejlevej 

Skæring Hedevej 

Alkevej 

Fyrremejsevej, Planta-
gevej 
Skæring Hedevej 161 – 
444 
(% 179 – 203) 
Gransangervej 

Hejrevej 

Strandskadevej og An-
destien 

Mangler kontaktperson men er inviteret til møde 
Bemærkninger kan evt. indsendes til Byudvikling og Mobilitet 

Bilagene ”Storgrupper – Skæring Strand” samt ”Indhold i lokalplanen” er pla-
ceret under dette brev i din Digitale Postkasse. 

Med venlig hilsen 
Center for Byudvikling og Mobilitet



26. april 2018

Invitation til lokal debatmøde

Kære grundejer i Skæring Strand 

Vi skriver til dig for at orientere dig om næste skridt i processen med at om-
danne Skæring Strand fra sommerhusområde til byzone. 

Vi har den 4. april afholdt et procesmøde med 28 inviterede fra hele områ-
det. Efter dette møde har vi, i samarbejde og efter aftale med mødedelta-
gerne, inddelt Skæring Strand i fem delområder. I de enkelte delområder 
sættes nu en lokal proces i gang for det videre arbejde. 

Aarhus Kommune har, på vegne af grupperne, påtaget sig opgaven med at 
udsende ét informationsbrev til alle grundejere inden for de områder, som 
fremgår af vedlagte kort. 

Det er aftalt, at der af grupperne indkaldes til stormøder for hvert delområde. 
Møderne vil primært fokusere på at samle jeres forslag til de værdier og kva-
liteter, som I mener kendetegner det område, I tilhører. Hvordan processen 
skal forløbe herefter aftales på møderne. 

Vi har fået tilbagemeldinger fra de personer, der ønsker at være kontaktper-
soner for de enkelte områder (se herunder). Hvis du ønsker nærmere infor-
mation om de kommende møder, bedes du henvende dig til din kontaktper-
son for vejen. 

Vi vil gerne opfordre til, at man benytter muligheden for at deltage i debatten 
og samarbejdet med de andre grundejere, men har du ikke mulighed for at 
deltage i stormødet, og vil du stadig gerne bidrage med de værdier og kvali-
teter, som du synes kendetegner dit område, kan du sende dem i punktform 
til kontaktpersonen for dit område eller til Aarhus Kommune på byud-
viklingogmobilitet@aarhus.dk senest 30. juni. Der er også mulighed for at 
indsende individuelle bemærkninger til denne adresse. 

Inden du deltager i stormødet, eller indsender bemærkninger, vil vi opfordre 
til, at du genlæser materialet om det byrådsvedtagne indhold i lokalplanen. 
Det er sendt sammen med dette brev og kan findes sammen med øvrigt ma-
teriale på www.aarhus.dk/skæringstrand 

Planafdelingen 
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C 

Grundejere i Skæring Strand
Stormøde 3

TEKNIK OG MILJØ 
Center for Byudvikling og Mobilitet 
Aarhus Kommune 

Planafdelingen 
Kalkværksvej 10 
8000 Aarhus C 

Telefon: 89 40 26 40 

E-mail:
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

www.aarhus.dk 



26. april 2018Her kan du også finde et link til Høringsportalen vedr. den offentlige høring 
om forslag til landsplandirektivet for overførsel af sommerhusområder til by-
zone. 

Du er omfattet af storgruppen delområde 3: 
For dette område gælder specielt, at gruppen afholder et fællesmøde for alle 
områdets grundejere: 

tirsdag den 15. maj 2018 i den store Kirkesal Skæring Kirkevej 1 
kl. 19.30 

Adresser, veje og forenin-
ger 

Kontaktperson 

Grundejerforeningen 
1945 Skæring Strand 
Havmågevejens Grundejer-
forening 

Ejerforeningen  
Strandtoften 38-64 
Strandtoften 2 og 42 

Grundejerforeningen Havter-
nevej 
Grønspættevej 

Sneppevej 

Den tidligere Grundejer-for-
ening ”De 3 af 1997”, Strand-
rylevej og Løvsangervej 

Bilagene ”Storgrupper – Skæring Strand” samt ”Indhold i lokalplanen” er pla-
ceret under dette brev i din Digitale Postkasse. 

Med venlig hilsen 
Center for Byudvikling og Mobilitet 



26. april 2018

Planafdelingen 
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C 

Grundejere i Skæring Strand
Stormøde 4

Invitation til lokal debatmøde

Kære grundejer i Skæring Strand 

Vi skriver til dig for at orientere dig om næste skridt i processen med at om-
danne Skæring Strand fra sommerhusområde til byzone. 

Vi har den 4. april afholdt et procesmøde med 28 inviterede fra hele områ-
det. Efter dette møde har vi, i samarbejde og efter aftale med mødedelta-
gerne, inddelt Skæring Strand i fem delområder. I de enkelte delområder 
sættes nu en lokal proces i gang for det videre arbejde. 

Aarhus Kommune har, på vegne af grupperne, påtaget sig opgaven med at 
udsende ét informationsbrev til alle grundejere inden for de områder, som 
fremgår af vedlagte kort. 

Det er aftalt, at der af grupperne indkaldes til stormøder for hvert delområde. 
Møderne vil primært fokusere på at samle jeres forslag til de værdier og kva-
liteter, som I mener kendetegner det område, I tilhører. Hvordan processen 
skal forløbe herefter, aftales på møderne. 

Vi har fået tilbagemeldinger fra de personer, der ønsker at være kontaktper-
soner for de enkelte områder (se herunder). Hvis du ønsker nærmere infor-
mation om de kommende møder, bedes du henvende dig til din kontaktper-
son. 

Vi vil gerne opfordre til, at man benytter muligheden for at deltage i debatten 
og samarbejdet med de andre grundejere, men har du ikke mulighed for at 
deltage i stormødet, og vil du stadig gerne bidrage med de værdier og kvali-
teter, som du synes kendetegner dit område, kan du sende dem i punktform 
til kontaktpersonen for dit område eller til Aarhus Kommune på byud-
viklingogmobilitet@aarhus.dk senest 30. juni. Der er også mulighed for at 
indsende individuelle bemærkninger til denne adresse. 

Inden du deltager i stormødet, eller indsender bemærkninger, vil vi opfordre 
til, at du genlæser materialet om det byrådsvedtagne indhold i lokalplanen. 
Det er sendt sammen med dette brev og kan findes sammen med øvrigt 
ma-teriale på www.aarhus.dk/skæringstrand 

TEKNIK OG MILJØ 
Center for Byudvikling og Mobilitet 
Aarhus Kommune 

Planafdelingen 
Kalkværksvej 10 
8000 Aarhus C 

Telefon: 89 40 26 40 

E-mail:
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

www.aarhus.dk 



26. april 2018Her kan du også finde et link til Høringsportalen vedr. den offentlige høring 
om forslag til landsplandirektivet for overførsel af sommerhusområder til by-
zone. 

Du er omfattet af storgruppen, delområde 4. 
For dette område gælder specielt, at der i gruppen inviteres til fællesmøde 
for alle grundejere i området. 

Onsdag den 30. maj 2018 kl. 19 – 21 
i Skæring Kirke, Skæring Kirkevej 1 

Alle grundejere opfordres til at fremsende holdninger og meninger i punkt-
form, billeder eller lignende til mail: ..................

senest fredag den 25. maj 2018. 

Derefter samler kontaktpersonerne indkomne bemærkninger, så grund-
ejerne i fællesskab kan diskutere punkterne på fællesmødet.  

Kontaktpersoner for område 4: 
................................... Grundejerforeningen Skæring Hede Nord 

Bilagene ”Storgrupper – Skæring Strand” samt ”Indhold i lokalplanen” er 
pla-ceret under dette brev i din Digitale Postkasse. 

Med venlig hilsen 
Center for Byudvikling og Mobilitet 



26. april 2018

Planafdelingen 
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C 

Grundejere i Skæring Strand
Stormøde 5

Invitation til lokal debatmøde

Kære grundejer i Skæring Strand 

Vi skriver til dig for at orientere dig om næste skridt i processen med at om-
danne Skæring Strand fra sommerhusområde til byzone. 

Vi har den 4. april afholdt et procesmøde med 28 inviterede fra hele områ-
det. Efter dette møde har vi, i samarbejde og efter aftale med mødedelta-
gerne, inddelt Skæring Strand i fem delområder. I de enkelte delområder 
sættes nu en lokal proces i gang for det videre arbejde. 

Aarhus Kommune har, på vegne af grupperne, påtaget sig opgaven med at 
udsende ét informationsbrev til alle grundejere inden for de områder, som 
fremgår af vedlagte kort. 

Det er aftalt, at der af grupperne indkaldes til stormøder for hvert delområde. 
Møderne vil primært fokusere på at samle jeres forslag til de værdier og kva-
liteter, som I mener kendetegner det område, I tilhører. Hvordan processen 
skal forløbe herefter aftales på møderne. 

Vi har fået tilbagemeldinger fra de personer, der ønsker at være kontaktper-
soner for de enkelte områder (se herunder). Hvis du ønsker nærmere infor-
mation om de kommende møder, bedes du henvende dig til din kontaktper-
son. 

Vi vil gerne opfordre til, at man benytter muligheden for at deltage i debatten 
og samarbejdet med de andre grundejere, men har du ikke mulighed for at 
deltage i stormødet, og vil du stadig gerne bidrage med de værdier og kvali-
teter, som du synes, kendetegner dit område, kan du sende dem i 
punktform til kontaktpersonen for dit område eller til Aarhus Kommune på 
byud-viklingogmobilitet@aarhus.dk senest 30. juni. Der er også mulighed 
for at indsende individuelle bemærkninger til denne adresse. 

Inden du deltager i stormødet, eller indsender bemærkninger, vil vi opfordre 
til, at du genlæser materialet om det byrådsvedtagne indhold i lokalplanen. 
Det er sendt sammen med dette brev og kan findes sammen med øvrigt 
ma-teriale på www.aarhus.dk/skæringstrand 

TEKNIK OG MILJØ 
Center for Byudvikling og Mobilitet 
Aarhus Kommune 

Planafdelingen 
Kalkværksvej 10 
8000 Aarhus C 

Telefon: 89 40 26 40 

E-mail:
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

www.aarhus.dk 



26. april 2018Her kan du også finde et link til Høringsportalen vedr. den offentlige høring 
om forslag til landsplandirektivet for overførsel af sommerhusområder til by-
zone. 

Du er omfattet af storgruppen, delområde 5. 
For dette område gælder specielt, at der i gruppen inviteres til fællesmøde 
for alle grundejere i området. 

Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19 – 21 
i Skæring Kirke, Skæring Kirkevej 1 

Alle grundejere opfordres til at fremsende holdninger og meninger i punkt-
form, billeder eller lignende til mail: .....................................

senest fredag den 25. maj 2018. 

Derefter samler kontaktpersonerne indkomne bemærkninger, så grund-
ejerne i fællesskab kan diskutere punkterne på fællesmødet. 

Kontaktpersoner for område 5: 
..............................................Grundejerforeningen Skæring Hede Nord 

Bilagene ”Storgrupper – Skæring Strand” samt ”Indhold i lokalplanen” er 
pla-ceret under dette brev i din Digitale Postkasse. 

Med venlig hilsen 
Center for Byudvikling og Mobilitet 



Områdeopdeling i storgrupper: sort afgrænsning
Delområder: forskellige farver
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