Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune

Teknik og Miljø, Rådhuset
d. 3. februar 2020 kl. 15.30
Mødedeltagere:
Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd
Barbara Dunn (BD), Fællesråd for Møllepark-Vestergadekvarteret
Bjarne Bendtsen (BB), Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum
Poul Louring (PL), Vejlby Risskov Fællesråd (afbud)
Hanne Storvang (HS), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet
Jette Bøjesen (JB), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet (referent)

Dagsorden - mandag 3. februar 2020
– møde i arbejdsgruppen for fællesrådene:
1.

Godkendelse af dagsorden og fremsendte referater

2.

Evaluering af Formandsmødet d. 20. januar

3.

Dagsorden til Vejharmoniseringsmødet d. 29. februar 2020

4.

Dagsorden til Fællesrådsseminaret d. 16. marts 2020

5.

Muligt møde med Hope Danmark og KANEGO, Uganda d. 21.
april 2020

6.

Evt.

Referat:
Ad 1

Godkendelse af dagsorden og fremsendte referater
Dagsorden og referater blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2

Evaluering af Formandsmødet d. 20. januar
Flot fremmøde, med 27 ud af 34 fællesråd tilmeldt.
Bordopstilling (i hestesko) og akustik i Receptionslokalet havde
vist sig ikke at fungere optimalt. Næste gang finder vi et bedre
egnet lokale (- eller placerer deltagerne ved mindre borde).
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Oplægget vedr. ny politik for arkitektur og bykvalitet var for langt
ift. tidsplanen.
Der var generelt stor talevillighed og meget aktiv deltagelse.
’Bordet-rundt’ runden var meget positiv, og der var mange lærerige indlæg og spændende idéer.
Ad 3

Dagsorden til Vejharmoniseringsmødet d. 26. februar 2020
FL er på ferie d. 26. feb., men Kim Gulvad Svendsen kan formentlig fungere som tovholder på mødet.
JB og KGS sikrer, at den relevante deltagerkreds er inviteret.
FL fremhævede at mødet bl.a. bør handle om:
•

Status- og fremdrift på vejharmoniseringsprocessen.
Hvilke ’knaster’ oplever begge parter?
Kan Aarhus Kommune ’nå i mål’, rent tidsmæssigt?
Hvad er tidshorisonten ift. udmeldinger (eks. 2020)?

•

Aarhus Kommunes erfaringer – og gode råd.
Hvilke vejlaug fungerer bedst (små eller store)?

•

Relevante problemstillinger & praktisk hjælp.
Behov for vejledninger (eks. erhvervsdrivende, industri
og daginstitutioner, samt veje med både private- og erhvervsmatrikler).

•

Gennemkørselsveje kontra ’lokale veje’ (= veje, der næsten udelukkende anvendes af private).
Hvordan definerer man disse?

•

Hvordan kan fællesrådene bidrage til en god vejharmoniseringsproces? Orienteringsmøder med kommunal deltagelse?

Aarhus Kommune rådgiver, og deltagerne går hjem med ’større
ro i maven’.
Man taler ud fra en meget lang tidshorisont (rent asfaltmæssigt).
Men der kan også være tale om fælles snerydning, fortovsvedligehold, mv., hvorfor afklaring af ansvar og økonomi er vigtig.
Ad 4

Dagsorden til Fællesrådsseminaret d. 16. marts 2020
En del emner blev vendt på mødet, bl.a.:
•

Oplandsudvalget (- muligt indlæg om status på møde
d. 20. feb. med fællesråd i oplandsbyerne).
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•

Situationsanalyse af Aarhus Midtby (- muligt indlæg om
status vedr. Visionsplan for Aarhus Midtby).

•

Evt. indlæg om Letbanen – etape 2 (– mulig ændret linjeføring, etc.).

•

Evt. indlæg om Kommuneplanen v/Kommuneplanchef
Lars Høeberg (eks. ’temaplanen ’Et grønnere Aarhus
med mere blåt’.)

•

Evt. indlæg om Tidlig borgerinddragelse, kvalificering af
lokalsamfundsbeskrivelser, mv. v/Afdelingschef Eva
Møller Sørensen (Gode eksempler blev nævnt, eks.
Hjortshøj og Viby, hvor der holdes ’Åbent Bykontor’
v/Suzanne Eben Ditlevsen).

Overordnede helhedsplaner for de forskellige bydele efterlyses
(inkl. visioner for eksisterende bydele og helhedsplaner for større
områder).
Information om lokalplanprocessen fremover efterlyses (- og fællesrådenes indflydelse herpå). – En status på processen, inkl.
udmelding om evt. ensartet metode herfor internt i kommunen.
Mulige emner til formødet (kl. 17-18):

Ad 5

•

Hvor meget skal vi ’gå i takt’?...

•

Fælles holdning til højhuspolitikken?

•

FB-initiativet ’Vi der elsker Aarhus’
(- Hvor mange fællesråd er repræsenteret?)

Muligt møde med Hope Danmark og KANEGO, Uganda d. 21.
april 2020
Der vil blive ’gjort reklame’ herfor på marts-seminaret
(PL, FL, BB planlægger at deltage i mødet d. 21. april).
På mødet vil det være relevant at informere om fællesrådenes
samarbejdsaftale med kommunen, om kontaktpersoner i kommunen, osv.
BB undersøger, om en suppleant med særligt kendskab til Afrika
evt. vil kunne deltage.
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Desuden kunne det evt. være relevant at bede Carsten Lützen
om at medvirke.
Ad 6

Evt.
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