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Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra sidste møde d. 2020.10.19 

3. Helhedsplan for Skanderborgvej og Viby C 

• Evaluering af virtuelt møde 2020.11.09 

• Høringssvar senest d. 2020.12.09, hvem skriver hvad 

• Kongsvang/Skovdal Grundejerforenings miniundersøgelse 

4. Nyt butikscenter ved Rosenhøj (bilag udsendt 2020.11.16) 

5. Henvendelse fra borgere på Marconivej 

6. Henvendelse fra Viby Menighedsråd 

7. Forundersøgelse for Grøndalsvej (JP) (bilag udsendt 2020.11.18) 

8. Tilbagemelding fra nabogruppemøde omkring Kongelunden 

9. Næste møde 

10. Eventuelt 

 

 
Formanden ved hpm bød velkommen til mødet. 
 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 
Punkt 2: Referat fra sidste møde, d. 2020.10.19 
 
Som i sidste referat er fællesrådsmøderne i kommunalt regi stadig aflyst på grund af Corona. 
 
Ellers ingen kommentarer. 
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Punkt 3: Helhedsplan for Skanderborgvej og Viby C 
 
Der er på høringsportalen indkommet 10 svar indtil d. 2020.12.03. 
 
Viby Fællesråd deltog d. 2020.11.09 i det virtuelle møde omkring helhedsplanen i Viby arrangeret af Aarhus 
Kommune. Viby Fællesråd fik på dette møde fremlagt fællesrådets synspunkter omkring helhedsplanen og dens 
fremtoning/udformning. 
Fællesrådets synspunkter indeholdt bl.a. den af Kongsvang/Skovdal Grundejerforenings udførte 
miniundersøgelse om hvordan beboeren i nærområdet stiller sig til helhedsplanen.  
Ellers et udmærket møde med de udfordringer, der næsten altid er med virtuelle møder. 
 
Der var enighed i fællesrådet om, at der skal indsendes et høringssvar fra fællesrådet. Hpm har udført forslag til 
et høringssvar hvor der blandt andet fokuseres på: 
 

• De trafikale forhold og problemer med samme 

• Byggehøjden, herunder hensyn til de omkringliggende boliger 
 
Sidste frist for indsendelse af høringssvar er d. 2020.12.09. 

hpm 
 
Punkt 4: Nyt butikscenter ved Rosenhøj 
 
Viby Fællesråd er positivt stemt overfor projektet, en forskønnelse af området omkring butikscenteret trænger i 
den grad til en opfriskning, så det ikke ender i en form for ”slum”, og især nu hvor Rosenhøj bebyggelsen er 
blevet moderniseret. 
 
Tidligere, af Viby Fællesråd, udførte brev omkring området og tankerne i den forbindelse, bruges efter 
tilretninger, som høringssvar. 

hpm 
 
Punkt 5: Henvendelse fra borgere på Marconivej 
 
Som en start og for at afklare problemets omfang foreslår fællesrådet udført en trafikmåling. 
 
Herefter vil Viby Fællesrådet tage stilling til henvendelsen. 
 
En genvej for udførelsen af en trafikmåling kan forsøges sendt til: 
 

• Magnus Vilstrup, amav@aarhus.dk 
hpm 

 
Punkt 6: Henvendelse fra Viby Menighedsråd 
 
Henvendelsen gik på etablering af en bestyrelse, som skal kigge på et eventuelt medborgerhus og finansiering 
af samme, i den gamle præstegård ved Viby Kirke og om Viby Fællesråd ville indgå i denne bestyrelse. 
 
Indtræden i denne bestyrelse overvejes. 

llg 
 
Punkt 7: Forundersøgelse for Grøndalsvej (JP)  
 
Viby Fællesråd har i mail af 2020.11.18 modtaget en henvendelse fra Aarhus Kommune om fællesrådet skulle 
have ønsker, tanker, forslag til områdets udformning og brug. 
 
Udkast til tanker omkring området og dets brug udføres og sendes til hpm.  
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Er sket d. 2020.12.04. 
mwh 

 
Punkt. 8: Tilbagemelding fra nabogruppemøde omkring Kongelunden 
 
Der blev orienteret omkring det nyligt afholdte orienteringsmøde omkring Kongelunden og udformning af og 
eksempelvis trafikale problemer samme sted. 
 
Projektet følges nøje selv om det ikke decideret vedrører området som Viby Fællesråd er interessent i. 
 
Punkt 9: Næste møde 
 
Næste møde: 
 
2021.01.19, kl. 17.00 
Restaurant Asia, Viby Centeret, 8260 Viby J 
 
Punkt 10: Eventuelt 
 
Repræsentantskabsmødet er foreløbig planlagt til afholdelse d. 2020.02.21. 
 
Fællesrådet har fået leveret 1000 stk. poser fra Tryghedsnetværket. 
 
Adresse for afhentning og for at aftale en tid for samme fremsendes på mail til forretningsudvalgets medlemmer. 

llg 
 
Der blev orienteret om et nyt projekt: 
 

• Et grønnere Aarhus med mere blåt 
 
Som omhandler udarbejdelse af en temaplan (Kommuneplantillæg), hvor der skal sættes en overordnet grøn/blå 
struktur i Aarhus og et katalog over værktøjer til implementering af strukturen 
 
Mail omkring henvendelsen fremsendes til forretningsudvalgets medlemmer. 

hpm 
 
Der blev orienteret omkring kommunens positive indstilling til smittesporingsapp´en i forbindelse med Corona. 
 
 


