Referat af møde mellem FU, Mårslet Fællesråd og byrådsmedlem Steen B. Andersen (S).
HalHuset, 4. maj 2011.
Til stede fra FU: Jens Thomsen, John Engelbrechtsen, Lars P. Nielsen, Morten Overgaard,
Margrethe Bogner, Lars Munk, Per Henrik Hansen (referent).
Efter Jens havde budt velkommen, fortalte Steen B. Andersen (SBA) at han, der privat bor i Beder,
gerne vil holde møder med nogenlunde faste intervaller med fællesrådene i Aarhus Syd. Han
forestiller sig et møde med os hvert halve eller hele år, til en uformel drøftelse af aktuelle sager.
Denne idé blev positivt modtaget bordet rundt.
Bering-Beder vejen: SBA ville høre vores mening om VVM-processen. Hvis der ikke er et stærkt
ønske i området for en VVM-redegørelse, er der en risiko for at hele processen bliver udsat, og
dermed skydes fastlæggelsen af linjeføringen – den vil formentlig så først blive gennemført når
kommunen ad åre afsætter penge til selve anlægsarbejdet.
Det er endnu uvist hvilke forslag til linjeføring der kommer til at indgå i VVM-høringen.
Linjeføringen kan muligvis blive påvirket af den måske kommende faste forbindelse over Kattegat.
En særlig problematik er der omkring BB-vejens tilslutning til E 45 ved Kolt; blandt andet fordi der
er en gruppe fredede gravhøje at tage hensyn til.
Den nye busplan: SBA vil undersøge om den nye bus-køreplan følger vores ønske om at bybussen
og Odderbanen afgangstider skal ligge forskudt.
Forlægning af Sletvej ved Christian X’s Vej: Fællesrådet gjorde SBA opmærksom den
problematik, som findes i indstillingen med hensyn til Ellemosevejs udmunding i Chr. X’s Vej og
forbindelsen derfra til Sletvej. Hvis forlægningen gennemføres som det er foreslået i indstillingen,
vil bilisterne ikke længere kunne køre direkte fra Ellemosevej til Sletvej. Som besluttet på sidste
FU-møde vil vi skrive et høringssvar efter der har været holdt borgermøde i Tranbjerg senere på
måneden.
SBA vil i forvaltningen spørge om hvornår der igen vil blive lavet trafiktælling på vejene ud af
Mårslet.
Kulturhovedstads-midler: SBA oplyste at hvis Aarhus Kommune udpeges til europæisk
kulturhovedstad i 2017, vil han (og en bred kreds af partier i byrådet) foreslå at der bliver afsat i alt
10 millioner kr. til 1000 puljer a’ 10.000 kr. Disse 10.000 kroners puljer vil kunne søges til lokale
aktiviteter, i forbindelse med kulturhovedstads-arrangementet..

