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Parkering

Parkering

Parkering

t ophold

digitalt informationsmøde
om solbjerg byport

Vi ses på: 
Microsoft Teams

 Torsdag den 20. august  
kl. 17:00 - 18:30

Via dette link:
https://bit.ly/37V1S5I 

Kom til informationsmøde om Aarhus 
Kommunes arbejde med Lokalplan nr. 
1114 Boliger og Erhverv ved Solbjerg 
Hedevej, Solbjerg. Bygherre og arkitekt 
vil sammen med kommunen og stads-
arkitekten præsentere planerne for om-
rådet og svare på spørgsmål.

Aarhus Byråd har sendt lokalplanfor-
slaget i offentlig høring i perioden 24. 
juni – 2. september 2020. Som borger i 
Aarhus Kommune har du i den periode 
mulighed for at give dine synspunkter 
til kende ved at indsende et hørings-
svar.

Program

17:00-17:10: 
Velkomst v. Lars Lund

17:10-18:00: 
Indlyvning 
v. Stadsarkitekt, Stephen Willacy

Præsentation af lokalplanforslaget 
v. Runa Hyldegård Jepsen

Præsentation af projektforslaget 
v. Årstiderne Arkitekter

18:00-18:25: 
Spørgsmål og svar

18:25-18:30:
Afrunding og tak for i dag 

Lokalplanproces

Vi er her

AFKLARING OFFENTLIGGØRELSE

OBS! Vi arbejder på at finde et egnet 
lokale i Solbjerg til afholdelse af borgermødet, selvom situationen 

omkring Covid19 besværliggør det. Find opdateringer herom på www.deltag.aarhus.dk.



praktisk om digitale borgermøder
via microsoft teams

Det tekniske

Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams Live-event. 
Du skal bare trykke på dette: https://bit.ly/37V1S5I, hvorefter til-
kobling til mødet sker automatisk.

Tjek gerne ind i god tid, så du ved, at du har forbindelse til mødet 
og er med fra start.

På informationsmødet kan du høre oplæg fra både Aarhus Kom-
mune og fra rådgiver, Årstiderne Arkitekter. Det vil kun være op-
lægsholderes mikrofoner og kameraer, der er tændt.

Dit bidrag som borger foregår skriftligt gennem platformens ”spørgs-
mål-svar-funktion”, hvor du kan stille spørgsmål og kommentere.

Afvikling og deltagelse

Corona har givet os en ny og spændende erfaring med at gennemføre 
virtuelle borgermøder.

Vi håber, at du vil være med til at udvikle konceptet.

Vi starter til tiden, så vær ”tjekket ind” fra start.

Du kan fra mødestart stille dine spørgsmål i ”spørgsmål-svar-funktionen”, 
dog besvarer vi ikke spørgsmål under oplæggene. 

Til virtuelle møder kan der stilles mange flere spørgsmål end til fysiske 
møder. Vi vil forsøge at besvare så mange spørgsmål som muligt, men vi 
kan ikke love, at alle får besvaret netop deres spørgsmål

For overblikkets skyld kan du derfor anvende knappen ”like” eller give 
”tommel op” til at fremme spørgsmål, som er identiske med det, som du 
selv er interesseret i at få svar på.

Til orientering bliver der ikke taget formelt referat  -  akkurat som til fysiske 
borgermøder.

Som borger kan du orientere dig i visionen for området i materialet, der er 
lagt op på www.aarhus.dk/annoncer.


