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Hpm bød velkommen til mødet og velkommen til følgende deltagere i mødet: 
 
Lars Clausen, Aarhus Kommune, Mobilitet 
Dorthe Scott Hansen, Aarhus Kommune 
Helle Hansen, Aarhus Kommune, Mobilitet 
Simon Schmidt, Aarhus Kommune, Helhedsplaner 
Katrine Kracht, Aarhus Kommune, Miljø og grøn profil 
Egon Christensen, privat medlem Viby Fællesråd 
Lars Knudsen, privat medlem Viby Fællesråd 
Peter Epstein, privat medlem Viby Fællesråd 
Jan Sillensen, formand Viby Grundejerforening 
Niels E. Andersen, kasserer Viby Fællesråd 
Hans Peter Mehlsen, formand Viby Fællesråd 
Michael Hytting, sekretær Viby Fællesråd 
Anders Hvilsted, næstformand Viby Fællesråd 
Alfred Andresen, medlem Viby Fællesråd 
 
Det årlige tilbagevendende møde mellem Aarhus Kommune og Viby Fællesråd omhandlede en snak og 
orientering om mobilitetsudfordringer i Viby Fællesråds område (Orienteringen er vedhæftet som bilag). 
Endvidere en generel snak om tidligere inddragelse i planlagte projekter i Viby Fællesråds område. 
 
De primære fokusområder på mødet udover punkterne som er nævnt i vedhæftede bilag: 
 

• Rampeanlægget ved Ravnsbjergvej 

• Helhedsplanen 

• Hastighedsgrænser i Viby og hvor 

• Øvrige trafikale udfordringer 

• Lokalplaner og inddragelse i samme 
 
Lars Clausen indledte med at nævne, at på grund af planlagte besparelser i Aarhus Kommune er 
aktivitetsniveauet sat på et meget lavt blus, også i Viby. 
 
Status på emnerne i vedhæftede brev fra Aarhus Kommune, Mobilitet, ser for øjeblikket sådan ud: 
 

• Søndervangs Alle sker der ikke noget på før efter 2024, da entreprenører i området skal være færdige 
først 

• Cykelsti ved Chr. X´s Vej afventer udspil fra Bane Danmark 

• Edisonsvej er ikke et af de projekter der bliver prioriteret, derfor bliver det sikkert ikke gennemført 

• Cykelsti på Bøgeskov Høvej prioriteres, den er formentlig tæt på da den etableres under 
Cykelhandlingsplanen (Fællesrådet bliver løbende holdt orienteret) 

• Krydset ved Rugholm Haveforening (der skal først frigives nogen penge fra Byrådet) 

• Chr. X´s Vej forventes stadig udført i 2023 

• Rosenhøj, kan der åbnes yderligere en vej ud af området? – undersøges stadig 
 
Rosenhøj affødte en snak om hastighedsdæmpende zoner som mange steder i Aarhus er blevet gennemført alt 
for hurtigt, bumpene bliver ikke udført ordentligt af entreprenørerne.  
Pt. er der 12 zoner med trafikdæmpende foranstaltninger som ikke er færdige og evalueret, disse er udført efter 
gammel lovgivning, med den problematik der er i det. 
Nu er der andre og lettere muligheder for at få udført hastighedsdæmpende foranstaltninger, Rosenhøj vil være 
et oplagt område at udføre dette i. 
 

• Engtoften udskydes til efter den nye skolevejsanalyse 

• Holme Ringvej bliver sikkert lukket for gennemkørende trafik selv om langt den overvejende del af 
trafikken er gennemkørende, der etableres dog en bussluse, da Holme Ringvej involverer et forsøg med 
BRT-busser – det bliver spændende at følge og se, hvordan al den gennemkørende trafik der bruger 
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   Holme Ringvej i dag, vil fordele sig på andre veje i området 
 
De overordnede trafikale løsninger under Helhedsplanen arbejdes der intensivt med hos Aarhus Kommune, men 
der er rigtig mange aspekter og problemer, der gør sig gældende, før der kommer nogle konkrete projekter til 
udførelse, f.eks. rampeanlægget ved Ravnsbjergvej. 
 
Fra Viby Fællesråd skal der lyde et stort råd til Aarhus Kommune, om at tage de overordnede briller på for at 
optimere mulige løsninger omkring trafikken i Viby.  
At flytte de trafikale udfordringer et sted skaber alt andet lige bare problemer et andet sted, f.eks. hvis 
rampeanlægget etableres, det vil bare flytte de trafikale problemer ca. 1,0 km fra Viby Torv til krydset 
Skanderborgvej/Ravnbjergvej/Ringvej Syd. 
 
Ellers blev der blev orienteret om klimatilpasningen i Viby ved Katrine Kracht. 
 
Simon Schmidt er fremover Viby Fællesråds kontaktperson ved Aarhus Kommune omkring Helhedsplanen for 
Viby. 
Simon Schmidt kan kontaktes på mail: sids@aarhus.dk 
 
Hpm takkede de fremmødte repræsentanter fra Aarhus Kommune for en god og informativ snak og dialog og 
Viby Fællesråd ser frem til, at der årligt afholdes mindst et møde mellem repræsentanter fra Aarhus Kommune, 
Mobilitet og Viby Fællesråd.  
 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
 
Ingen bemærkninger, så dagsordenen blev godkendt. 
 
Punkt 2: Referat fra sidste møde, d. 2022.09.26 
 
Kontakt til Aarhus Stiftstidende for et samlet abonnement for forretningsudvalgets medlemmer på Viby-
StavtrupLIV. 

nea 
 
Ellers ingenting. 
 
Punkt 3: Lokalplan 1166, Vestergårdsvej, fokuspunkter til høringssvar 
 
Et godt og informativt møde omkring Lokalplan 1166, Vestergårdsvej er afholdt, bl.a. med deltagelse af 3 
repræsentanter for afdelingsbestyrelsen i ALBOA´s afdeling 11 samt Niels Ejlersgaard, byggechef ved ALBOA. 
 
Et høringssvar fra Viby Fællesråd er næsten klart og fokuserer primært på: 
 

• Manglende borgerinddragelse 

• Byggehøjden 

• Billedokumentationen er forkert og for dårlig 

• De trafikale udfordringer 

• Parkeringsudfordringerne 
nea 

 
 
Punkt 4: Møde med rådmand 08.11. Nedslag 

 

Der er aftalt møde med rådmanden d. 2022.11.08, kl. 16.00 – 17.00. 
Tidspunktet er ok. 
Sted: Lokalcenter Rosenvang, Rosenvangs Allé 76 (Cafeen), 8260 Viby J. 

hpm 
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Emner til drøftelse på mødet kunne være: 
 

• Helhedsplanen 

• Tidligere inddragelse i projekterne, som vor borgmester støttede, på det møde vi havde med ham 

• Borgerinddragelse generelt og ikke bare fællesrådet i området (F.eks. LKP. 1166) 
 
Punkt 5: Status Præstegården 

 
Der er søgt om tilskud ved Føtex/Salling fonden, men fonden har valgt ikke at donere kr. 300.000.- til projektet. 
Pengene skulle have været brugt til en professionel projektbeskrivelse.  
En tidligere bankospilsforening i Viby har en del midler at gøre godt med og foreningen stiller sig positiv overfor 
at støtte projektet omkring den gamle Viby Præstegård. 
 
Punkt 6: Orientering fra andre møder: 04.10, Med hjerte for Aarhus (hpm)/08.10, Bydelsfest 

Vårkjærparken (aa/hpm)/10.10, Om havneudvidelsen (hpm)/Møde med Afd. 11 om Lokalplan 

1166 (nea/ah/hpm) 

 
Hpm har deltaget i møde omkring ”Med hjertet for Aarhus”, der er ikke rigtig noget nyt, bortset fra et emne 
benævnt: Bæredygtig trivsel i Aarhus.  
 
Hpm og aa har deltaget i møde/sammenkomst omkring Vårkjærparkens fornyelse. 
Viby Fællesråd har anmodet om at få tilsendt slides fra mødet, visende hvordan området skal eller kan 
moderniseres og komme til at fremtræde. 
 
Viby Fællesråd er en del af et team på 4 fællesråd som deltager i møder omkring havneudvidelsen. 
Havneudvidelsen er ikke et primært punkt for Viby Fællesråd, men Viby Fællesråd er selvfølgelig interesseret i at 
være orienteret om emnet og vil da også gerne have mulighed for at kunne bidrage med synspunkter/holdninger 
omkring projektet. 
 
Punktet omkring LKP. 1166 er behandlet under dagsordenens punkt 3. 
 
Punkt 7: Kommende møder: 02.11, Debatsalon Planstrategi 23 (hpm,nea)/07.11, Borgermøde om 

havnen/08.11, Møde med rådmand Nicolaj Bang, Folkehus Rosenvang 

 

Debatsalon omkring Planstrategi 23 afholdes d. 2022.11.07. 
hpm/nea 

 
I dag, d. 2022.10.24 afholdes der møde omkring ARLA grunden med deltagelse fra Viby Fællesråd. 
Information gives på næste forretningsudvalgsmøde. 

aa 
 
Møde med vor nye rådmand Nicolaj Bang er behandlet under dagsordenens punkt 4. 

hpm 
 

Punkt 8: Næste møde 

 

2022.11.08, kl. 17.00 på Lokalcenter Rosenvang, Rosenvangs Allé 76 (Cafeen), 8260 Viby J. efter mødet med 
vor rådmand. 
 
Kan evt. aflyses hvis der ikke er nye eller aktuelle emner, som ikke kan vente til et møde sidst i november 
 
Punkt 9: Eventuelt 
 
Et sted hvor forretningsudvalget kan afholde sin årlige sammenkomst skal findes. 
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Mødet hævet, ca. kl. 18.30 
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