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Dagsorden:
Behandling:
1. Åbent formøde
Ingen gæster.
2. Godkendelse af
Godkendt.
dagsorden
3. Optagelse af nyt
Vi indstiller til repræsentantskabet at Boligkontorets afdeling 71
medlem: Boligkontorets
optages som medlem af Fællesrådet. Det drejer sig om en gruppe
afdeling 71.
boliger i Mårslets sydlige ende.
4. Forberedelse af
Som oplæg til mødet 25. september har vi fra kommunens afdeling
anlægsmøde med Trafik og Trafik og Veje modtaget en bruttoliste over ønsker til større og
Veje
mindre vej- og stianlæg (se bilag). Numrene i det følgende
refererer til numrene på listen.
Projektnummer 154, videreførelse af sti Tranbjerg-Mårslet:
Trafik og Veje skriver at den afventer Bering-Bedervejen; det bør
ændres til at den afventer helhedsplanen for Mårslet.
Projektnr. 478, helle på Jelshøjvej: På mødet skal vi have svar på
hvor denne helle skal stå.
Projektnr. 820, Hørretvej/Langballevej, sikring af stikrydsning
ved banen: Det er uklart hvad dette projekt omfatter, da
stikrydsningen også er med i projekt 942. Skal opklares på mødet.
Projektnr. 859, sti fra Nymarks Allé til eksisterende stisystem:
Der er allerede en sti, den mangler bare asfalt og belysning. Trafik
og Veje skriver at det afventer Bering-Bedervejen. Denne
sammenkædning virker underlig, skal opklares på mødet.
Projektnr. 881, forlængelse af sti fra Mølleparken station til
Obstrupvej ved skolen: I FU enighed om at støtte gennemførelse
af dette projekt, da det vil give en mere sikker skolevej for mange
børn. Men vi vil også gøre kommunen opmærksom på at
Grundejerforeningen Mølleparken formentlig vil være imod, og vi
vil informere Grf. Mølleparken om at vi støtter projektet ud fra
byens interesse som helhed.
Projektnr. 883, cykelsti på Langballevej: Ja tak.
Projektnr. 885, cykelsti på Hørretvej fra Obstrupvej til
Hørretløkken: Det skal opklares hvordan dette hænger sammen
med projekterne 154 og 881.
Andre sager med relevans for anlægsmødet:
 Som omtalt referat fra forrige møde har Palle Rosenkilde
henvendt sig for at få FU’s støtte til at stien ved Sognegården











5. Sager modtaget siden
sidst

6. Nyt fra udvalgene

udvides. Dette vil vi dog ikke prioritere, da vi finder andre
projekter vigtigere for trafiksikkerheden.
Genetablering af fodgængerfelt ved den gamle kiosk: På
anlægsmødet skal det nævnes at dette er et ønske i Mårslet.
Krydset Oddervej-Hørretvej: Vi forventer at der på mødet
kommer nye oplysninger om planerne for forbedringer her.
Vejene nord og nordvest ud af Mårslet (Jelshøjvej og
Ellemosevej): Det skal nævnes at en bedre vedligeholdelse og
gerne en udvidelse er et stort ønske.
Broen hvor Testrupvej går over Giber Å: Her bør der opsættes
advarselsskilte om at vejen snævrer ind ti kun ét spor.
Krydset Bedervej-Tandervej: På mødet vil vi spørge til hvad
der sker for at gøre det alt for høje bump mindre.
Bilisternes fart på Tandervej: Peter Mønster har skrevet til
politiet at mange biler kører over de tilladte 40 km/t mellem
Mustrupvej og Bedervej. Vi vil på mødet bede om at få sat
fartmålere op, så vi kan få fakta frem.
Vi vil også bede om en status på tunnel-planerne ved stationen
og opsætning af dynamiske lystavler ved stikrydsningen af
Hørretvej (ved jernbanen)

John laver en samlet liste over alle spørgsmål og kommentarer der
skal med på anlægsmødet, som John og Jens går til. Efter mødet
skriver John udkast til et brev til Trafik og Veje om vores ønsker tl
prioritering af de forskellige projekter.
 Multihalgruppen har spurgt om Fællesrådet vil bekoste
trykning og distribution af en indsamlings-folder der skal ud
sammen med Mårslet-Bladet. I mails mellem FU’s medlemmer
er det besluttet at give 5000 kr. til formålet.
 7. oktober er alle fællesråd indbudt til møde med Teknik og
Miljø under Aarhus Kommune. Alle fra FU kan deltage.
 Mårslet-Bladet: Bladgruppen har aftalt at Lars P. tager sig af
økonomi og annoncører, mens Hanne og Poul Erik kører
videre med indsamling af stof, opsætning, kontakt til trykkeri
og distribution. John fortsætter som ansvarshavende redaktør.
Det er aftalt, at der i lighed med tidligere ved årsskiftet
indhentes nye tilbud fra op til tre trykkerier.
Desuden vil bladgruppen lave et udspil til redaktionelle etiske
retningslinjer.
 Miljøudvalget: Har indsendt ansøgning om at få plantet træer
langs stien ved Langballevej. Forventer den går igennem.
Der er afholdt møde i foreningen Grønne Ideer / Aarhus Syd
(se bilag), med deltagelse af byrådsmedlem Steen B. Andersen.
Det blev bl.a. besluttet af lave et katalog over afsluttede og

7. Nyt til blad og web

8. Økonomi
9. Eventuelt

igangværende grønne projekter. Kataloget skal give inspiration
og formidle erfaringer.
 Trampestiudvalget: Den nye sti som borgmesteren indviede
Grundlovsdag er ved blevet pløjet op. Jakob eller Jens
kontakter landmanden for at få den genetableret.
 Intet nyt fra Børn & Unge- eller Projektudvalget.
 Trafikudvalget: Se tidligere punkter i dette referat.
Per Henrik skriver om anlægsprogrammet til webben så snart
dette referat er godkendt, med vægt på ønskerne om bedre
forhold på Jelshøjvej og Ellemosevej.
Efter mødet med kommunen 25. september skrives mere
udførligt til bladet om anlægsprogrammet og vores ønsker til det.
Sven skriver nyt fra miljøudvalget til bladet og har sendt et
spørgeskema som trykkes i bladet.
Punktet udgår da kasseren har meldt forfald.
John vil med de andre fællesråd i Aarhus Syd drøfte muligheden
for at holde et fælles lokalt valgmøde op til kommunevalget 19.
november.

