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Bilag:
1. Referat af møde med kommunen 1.
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2. Mail til Anne Maribo Vinter, 5.
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3. Referat af møde i Stilauget 26.
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Deltagere: John Engelbrechtsen, Lars P. Nielsen, Jens Thomsen, Lars Munk, Poul H. Poulsen,
Troels Lauersen, Margrethe Bogner og Per Henrik Hansen.
Fraværende: Sven Voxtorp
Dagsorden:
Behandling:
1. Åbent formøde
Ingen gæster.
2. Godkendelse af
Godkendt.
dagsorden
3. Sager siden sidst
A. Møde mellem Fællesråd Aarhus Syd og kommunen om
borgerinddragelse i f. m. Beder-Bering Vejen:
John og Per Henrik refererede fra møde 1. april hvor kommunens
afdeling Teknik og Miljø havde inviteret fællesrådene i Aarhus
Syd til en snak om borgerinddragelse ved planlægningen af BederBering Vejen. Se bilag 1. Niels-Peter Mohr fra Teknik og Miljø
fortalte bl.a. at tidsplanen nu er at VVM-redegørelsen i maj
oversendes fra rådmanden til magistraten og derfra til byrådet. I
den forbindelse vil VVM-redegørelsen for de mulige linjeføringer
blive offentliggjort. Selve den offentlige høringsfase vil formentlig
begynde medio august og skal vare otte uger. Derefter skal byrådet
beslutte sig for en linjeføring. Alle fællesråd finder det vigtigt at
der snart kommer en afklaring, og at de berørte borgere får
mulighed for at få erstatning hvis de vil sælge deres ejendom når
linjeføringen er besluttet.
Kommunen vil under høringsfasen arrangere et fælles borgermøde
for hele området fra Beder-Malling til Bering-Hasselager.
I FU ser vi helst dette store borgermøde afholdt i begyndelsen af
høringsfasen. Det vil John skrive til Niels-Peter Mohr.
Vi vil også selv arrangere et borgermøde om BB-vejen i Mårslet,
umiddelbart efter det store kommunale møde.
På mødt 1. april blev det også klart for John og Per Henrik at de
kommunale planlæggere har en meget snæver opfattelse af hvad
der menes med den helhedsplan for Mårslet der er varslet i
kommuneplanen. De mener at det kun skal dreje sig om afrunding
af byen i den sydlige og den nordlige ende, og de vil ikke bruge
ressourcer på mere med mindre de får et politisk pålæg om det. I
FU mener vi at en helhedsplan skal være mere omfattende, både
geografisk og indholdsmæssigt. For at finde ud af hvor enige eller
uenige vi reelt er med kommunens folk, vil vi bede om at få en
præcis kommunal definition af hvad der menes med udtrykket
’helhedsplan for Mårslet’ i den seneste revision af

kommuneplanen. Margrethe vil forsøge at skaffe sådan en
definition via et byrådsmedlem
B. Offentligt møde med Aarhus Vand om separat kloakering.
Der blev holdt et godt og informativt møde 25. marts i skolens
kantine. FU var repræsenteret ved John, Sven og Per Henrik. Et
officielt referat følger senere. FU stiller gerne blad og web til
rådighed for informationer om det omfattende projekt. Bl.a. vil
Tandervej blive spærret på en strækning i skolens sommerferie, og
der vil også komme andre trafikale ændringer under
anlægsarbejdet.

4. Nyt fra udvalgene

C. Møde med kommunen om RULL-projektet i område
Oddervej. Mødet holdt 3. april, FU var repræsenteret ved Poul,
Sven, John og Jens. Desuden deltog repræsentanter for TMG og
andre grupper i Mårslet. De lokale repræsentanter talte for et tæt
samarbejde mellem det kommende Multihus og skolen. Det var de
kommunale deltagere i mødet lydhøre overfor.
Miljø: Sven har skrevet til Mårslet-Bladet om borgerinddragelse i
forbindelse med planlægning af hvad der skal ske med området
hvor Mårslet Renseanlæg ligger i dag, når renseanlægget
nedlægges. Margrethe oplyste at De Blå Spejdere har vist interesse
for at låne huset på renseanlægget, indtil de får råd til at bygge
deres eget. Hun har opfordret dem til at kontakte Aarhus Vand der
ejer hus og anlæg. FU påtænker at nedsætte en arbejdsgruppe til at
arbejde med forslagene til anvendelse af området når
renseanlægget nedlægges i 2015.
Børn og unge: Lars M. er blevet kontaktet om at der har været
hærværk på kirkegården, formentlig begået af nogle af byens unge
borgere. Kirken vil skrive en artikel om det til kirkesiderne i
Mårslet-Bladet.
Trampestiudvalget: Se skriftligt referat fra møde 26. marts (bilag
3). Heraf fremgår bl.a. at Flemming Solgaard muligvis vil
overtage hvervet som tovholder fra Jacob Lind. 24. maj holdes en
arbejdsdag, hvor der skal lægges grus på stien ved
Langballevænget. Der annonceres efter frivillige til dagen i
Mårslet-Bladet og på webben. Der er også behov for mere grus på
en del af stien langs Langballevej og på stien fra Hovstien til
Hørret Skov. Der arbejdes med en generel forbedring af stierne
langs Giber Å og med anlæg af en ny sti langs Bedervej til
Vilhelmsborg.
Som opfølgning på et spørgsmål rejst på repræsentantskabsmødet
har John været ude og se på gangstien fra Hovstien til Langballe.
Han kunne konstatere at der ikke er voldsomme mærker efter heste
på gangstien. Vi tager sagen op, såfremt der kommer et problem.
Trafik: John har sendt en mail til Anne Maribo Vinter i

kommunens afdeling Trafik og Veje om forskellige problemer
med bumpene og den hævede flade på Tandervej. Se bilag 2.
AMV har svaret at hun vil se hvad der kan lade sig gøre af
forslagene til forbedringer.
Der er sat ekstra chikaner op ved perronovergangen på stationen.
John vil undersøge om dette træder i stedet for anlæg af en tunnel.

5. Økonomi
6. Nyt til blad og web
7. Eventuelt.

Flagalleen: Igen er en flagstang knækket. Der er heldigvis nogle i
reserve.
A. Mårslet Fællesråd: Ok i forhold til budget.
B. Mårslet-Bladet: Ok i forhold til budget.
Per Henrik skriver om tidsplan og høringsfase for BederBeringvejen, og evt. mere.
Brugsens bestyrelse har indbudt lokale erhvervsfolk til et møde
hvordan man kan støtte Multihus-projektet. FU bifalder initiativet.

