Program for Tematur
mandag den 4.6. 2018
med Teknisk Udvalg og Det Grønne Råd

Kl. 13.00

Afgang fra Rådhuset.

Kl. 13.20

Ankomst Slusen. Oplæg og visning af slusens dele under terræn.
Emner: Klimatilpasning og samarbejdet med Aarhus
Vand.
Aarhus Midtbys placering ved kysten og i Aarhus ådal
presser byen fordi der forventes at havvandsstanden stiger
og skybrud bliver kraftigere og hyppigere. Slusen klarer en
del af udfordringerne men hvilke andre udfordringer venter? Der gives kort intro til ny klimaindsatsplan der skal politisk behandles i 2019 og der orienteres om det glimrende
samarbejde med Aarhus Vand.
Vi deles op i to hold, så alle kan få set slusens maskinrum
under gadeplan.
Simon Grünfeld, Teknik og Miljø, og Ole Pedersen, Aarhus Vand.

Kl. 13.50

Afgang fra Slusen.

Kl. 14.05

Ankomst Egå Engsø med oplæg og kaffe/kage.
Emner: Klimatilpasning med synergi til natur, vand
og friluftsliv samt friluftsplan 2018-2021.
Klimatilpasningsløsninger skal have flere funktioner, og
klimatilpasningsprojekter skal sammentænkes med andre anlægsprojekter. Hvilke synergier er opnået ved Egå
Engsø, og hvad kan fremtidige indsatser rumme? Hvad
tænker Teknisk Udvalg og Det Grønne Råd, der skal
bringes i spil i kommunens forvaltninger?
Egå Engsø er et af de ni Grønne Udflugtssteder der en
udmøntning af Friluftsplan 2014-2017. Adgang til at dyrke alsidige fritidsinteresser, motion og ophold i naturen
har betydning for aarhusianernes trivsel, livskvalitet og
sundhed. En revideret friluftsplan er på vej, og hvad skal
den kunne?
Alt efter hvordan vejret er på dagen, går vi langs Egå
Engsø, og når til shelterpladsen og måske helt hen til
fugletårnet.

Simon Grünfeld, Hanne K. Jensen og Lene Vinther Larsen, Teknik og
Miljø.

Kl. 15.00

Afgang fra Egå Engsø.

Kl. 15.15 Ankomst ved Peder Skrams Gade, Trøjborg.
		Teknisk Udvalg står af. Besigtigelse og møde med borgere.
		
Det Grønne Råd m.fl. fortsætter til Rådhuset.
Kl. 15.30

Ankomst ved Rådhuset.

Kl. 15.45

Bussen er retur ved Peder Skrams Gade, Trøjborg.

Kl. 16.00

Ankomst ved Rådhuset.

TEKNIK OG MILJØ

