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Referent
Tranbjerggård Per Henrik

Bilag:
- Brev om Bering-Bedervej fra
borgmester og rådmand
- Notat fra trafikvagter om
skolevejsanalyse
- Beskrivelse af sikkerhedsmæssige
forhold på Hørretvej
- Høringssvar vedrørende analyse af
fritids- og ungdomsskoleområdet.
Deltagere: Jens Thomsen, John Engelbrechtsen, Poul Hakon Poulsen, Lars Munk, Lars P.
Nielsen, Margrethe Bogner, Anette Poulsen, Per Henrik Hansen
Afbud: Jacob Lind
Dagsorden:
Behandling:
Inden selve mødet viste Jens rundt på Tranbjerggård. Blandt andet
udpegede han det område som i den gældende kommuneplan er
udlagt til fremtidig byudvikling og et andet område som muligvis vil
blive omfattet af den kommende helhedsplan for Mårslet. Der var en
principiel udveksling af holdninger til byens udvikling, men der blev
ikke konkret diskuteret endsige truffet beslutning om hvordan FU
skal forholde sig til fremtiden for Tranbjerggårds arealer.
1. Godkendelse af
Godkendt.
dagsorden
2. Kulturrådmandens
Mark Perera, rådmand for kultur og borgerservice, vil 24. september
besøg
komme til Mårslet for at holde et offentligt møde under overskriften
Mød din rådmand.
Emnerne forventes at blive de samme som på tilsvarende møder i
andre lokalsamfund: Hvordan fungerer de kommunale tilbud på
kulturområdet, på sports- og fritidsområdet og mht. borgerservice og
biblioteker? Og hvilke muligheder ser du for den fremtidige
udvikling i dit lokalområde?
Jacob vil skrive om det i Mårslet-Bladet, og kommunen ventes at
annoncere for mødet.
I FU vil vi hver især gøre relevante foreninger og grupper
opmærksomme på denne mulighed for at få rådmanden i tale.
3. Anlægsprogram 2012 I forbindelse med det årlige møde i september med kommunens
– 2013
afdeling Trafik og Veje vil vi bringe punkterne fra skolevejsanalysen
ind i debatten om anlægsprogrammet. Som forberedelse til dette vil
vi på FU-mødet i august lave en prioritering af de punkter som vi vil
bringe op på mødet med Trafik og Veje. John laver et oplæg om det
til vores august-møde.
4. Siden sidst
 En ny Mårsletsang havde premiere grundlovsdag. Den kan
høres på YouTube via dette link:
http://www.youtube.com/watch?v=4tnXM22YCTI
 Kommunens afdeling Teknik og Miljø vil holde sit årlige
møde med fællesrådene 24. oktober.

5. Nyt fra udvalgene

 Bering-Bedervejen: Borgmesteren og teknisk rådmand har
svaret fællesrådene i Aarhus Syd at arbejdet med VVMredegørelse går som planlagt (se bilag). I gruppen af
fællesråds-formænd er der overvejelser om et læserbrev om
sagen. Vores holdning er at der aktuelt ikke skal foretages
mere fra fællesrådenes side*.
 Søren Rosenkrantz Riber fra trafikvagterne på Hørretvej har
dags dato sendt et notat med kommentarer til
skolevejsanalysen samt en beskrivelse af de
sikkerhedsmæssige forhold hvor sti og bane krydser
Hørretvej. Se bilag. Tages op på FU-mødet i august.
 Manglende beskæring af træer og buske over fortove og
kørebaner: John har skrevet til kommunen om
problemstillingen generelt. Enighed om at det ikke en en FUopgave at holde øje med de enkelte grundejeres
forsømmelser.
 Blomsterløg: Jens og Testrup Borgerforening søger
kommunen om løg til Testrup.
 Børn og Unge: Udvalget har sendt et høringssvar vedrørende
analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet. Se bilag.
 Projektudvalget: Hybridbils-projektet håber at vinde en
afstemning på nettet hvor vinderen får 10.000 kr. til det
videre arbejde.
Udvalget vil også gå i gang med at undersøge mulighederne
for at anlægge en fodbold-golfbane et eller andet sted i 8320området.
 Foreningernes Dag: Udvalget har booket HalHuset 22. og 23.
september – den 22. til opstilling af boder mv., den 23. til
selve Foreningernes Dag kl. 12 – 16.
Hvis HalHuset ikke er nok, sættes et eller flere pavillon-telte
op på boldbanerne.
Der bliver omtale i juli-nummeret af Mårslet-Bladet, og
umiddelbart efter sommerferien tages kontakt til foreningerne
i 8320 området.
 Trafik:
◦ Huller på Obstrupvej ved svingene er lovet udbedret
yderligere. Hvornår vides ikke, men det skulle ske i år.
◦ Obstrupvej, 30 km. zone. Aftalt at John indsender
billeddokumentation til kommunen. Herefter vil der blive
taget stilling til hvorvidt der skal ændres på skiltning.
◦ Der bliver lagt ny asfalt på Testrupvej på strækningen fra
Obstrupvej og ned til broen over Giberå. Arbejdet er
planlagt til i år.
◦ Udvidelsen af Mustrupvej er nært forestående. Der er
udsendt informationsbrev til alle berørte grundejere i
området. Informationsbrevet offentliggøres på webben.
Samtidig med udvidelsen etableres trafikdæmpende
foranstaltning i form af pudebump samt en hævet flade

ved stikrydsningen (ved det rørlagte vandløb).
◦ Etablering af lysanlæg ved den gamle fodgængerovergang
og ved banen: Er nært forestående.
◦ Tunnel ved banen: Midtjyske Jernbaner har sagen, intet
nyt.
◦ Tandervej, vand på kørebanen ved Bedervej: Udbedring
foretaget. Vi må afvente hvorledes det virker.
◦ Hørretvej: En kort strækning mellem Storhøj og Oddervej
er ofte oversvømmet i regnvejr. John gør kommunen
opmærksom på problemet.
6. Økonomi
Fællesrådets økonomi kører ok. Intet nyt om bladets økonomi.
7. Nyt til blad og web
Kommunal folder om Mustrupvej lægges på webben sammen med
kort nyhed.
Påmindelse om det åbne tema-formøde om Tandervej-renoveringen
lægges på webben en uges tid før FU-mødet 21. august.
Borgmesterens og rådmandens svar om Bering-Bedervejen bringes i
september-nummeret af Mårslet-Bladet.
Foreningernes Dag udvalget sørger selv for mere foromtale til blad
og web.
8. Eventuelt
John rykker for svar om hvordan kommunens planafdeling forestiller
sig borgerinddragelse i forbindelse med helhedsplanen for Mårslet.**
* Efter mødet er det gennem e-mails kommet frem at Lokalavisen måske vil bringe en redaktionel
artikel om den aktuelle status for Bering-Bedervejen. Det synes FU er en god ide.
** Allerede to dage efter mødet kom der svar fra kommunen, med to mulige modeller for
borgerinddragelsen. Det tages op på FU-mødet i august.

