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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 
Punkt 2: Referat fra sidste møde, d. 2021.10.12 
Hpm bemærkede, at NEA har indsendt høringssvar vedr. Rosenhøj  
 
Ellers ingen kommentarer.                                                                                                                                                                         
 
 
Punkt 3: Evalueringer af møder m.v. siden sidst 
HPM og AH deltog i nabomøde vedr. Kongelunden forud for seminar for fællesrådene på Aarhus Rådhus den 
14. oktober. Intet nyt at bemærke. 
HPM, AH, AA og NEA deltog i seminar for alle fællesråd på Rådhuset samme dag. Først var der internt møde for 
fællesrådene og valg til den fælles arbejdsgruppe. Både valg og optakt havde et meget kaotisk forløb med en 
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meget dominerende ordstyrer, men det lykkedes at få to nye personer indvalgt i arbejdsgruppen, nemlig Jeppe 
Spure Nielsen fra Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd og Karen Yde fra Stavtrup Fællesråd. 
 
Herefter var der oplæg vedrørende:  
Tre grønne temaplaner - orientering v/Kommuneplanchef Lars Høeberg 
Infratrukturforliget og betydningen for Aarhus Kommune, bl.a. udvidelse af indfaldsveje, som f.eks. Viborgvej  og 
opgradering af jernbanen og projekter i Aarhus C – orientering 
v/Trine Buus Karlsen, Chef for Byrum og Mobilitet 
Oplæg v/Rådmand Bünyamin Simsek, Teknik og Miljø om samarbejde med fællesrådene og en ny 
samarbejdsaftale 
Oplæg v/Borgmester Jacob Bundsgaard generelt om lettere adgang til Aarhus Kommune og større inddragelse 
af fællesrådene i beslutningsprocesserne og flere penge og støtte til aktiviteter i områderne (Plymaker-funktion) 
Oplæg v/Rådmand Rabih Azad-Ahmad, Kultur og Borgerservice om større sammenhængskraft gennem 
skabelse af kulturhuse og kreative miljøer i byområderne. 
Oplæg v/Stadsarkitekt Anne Mette Boye om ny strategi for arkitektur og byudvikling med bl.a. fokus på grønne 
områder og større respekt for områdernes særlige kvaliteter ved nybyggeri. 
Oplæg v/Konst. Projektdirektør Alvaro Arriagada om Kongelundsprojektet 
Størst debat var der vedrørende Bünyamin Simseks indlæg, hvor han bl.a. nævnte, at i forbindelse med store 
planer skal fællesrådene være værter ved møder og Teknik og Miljø skal bidrage til dagsordenen, og at han 
ønsker nedsat byudviklingsgrupper, der skal ’tegne streger’ for fremtidens byudvikling. 
De fleste fællesråd stillede sig undrende over forslaget om byudviklingsgrupper, når der allerede findes 
fællesråd, men argumentet var at få bredere sammensatte grupper af borgere. 
Hele referatet fra mødet kan læses via dette link: 
 
https://www.aarhus.dk/media/71115/moedereferat_faellesraadsseminar_141021.pdf 
 
Valgmødet på Viby Bibliotek den 1. november havde overvældende tilslutning med ca. 110 deltagere og fik et 
meget fint forløb, der blev godt styret af Kristine Dam Johansen fra Viby Stavtrup LIV. Det var fortrinsvis lokale 
Viby kandidater, som deltog, men på grund af konkurrerende vælgermøde på Frederiksbjerg kunne alle Viby 
kandidater ikke deltage. De mange deltagere bidrog med gode spørgsmål om støj, trafik, fortætning og 
borgerinddragelse og flere af paneldeltagerne blev udfordret på deres viden om Viby. 
 
HPM og AH deltog i møde på Marselisborg Gymnasium om Kongelunden – bl.a. vedr. konkurrencen om at tegne 
et nyt stadion, men der var få deltagere til mødet og ikke mange nye oplysninger. 
 
Som opfølgning på fællesrådets møde med Alboa vedr. Ny Vestergaardsparken deltog NEA i udstilling i 
Myrhuset af den borgerundersøgelse, som Alboa har lavet vedrørende renovering og fornyelse af området, og 
Alboa vil holde fællesrådet orienteret om udviklingen. 
 
HPM har deltaget i møde om et evt. kulturhus i den gamle præstegaard i Viby C – mere om dette under punkt 6. 
 

 
Punkt 4: Lokalsager 
HPM har fået henvendelse fra Berit Elleby vedr. ny lokalplan forslag for Byvangs Allé 4, hvor der planlægges nyt 
etagebyggeri, nu sammenkoblet med eksisterende byggeri på nabogrunden mod Skanderborgvej. Berit Elleby 
indbyder fællesrådet til møde for at besigtige området sammen med Viby Grundejerforening og Alboa en gang i 
januar, og HPM har modtaget matrikelkort og kort over området fra Aarhus Kommune. Inden forslaget 
udarbejdes har kommunen bedt om kommentarer inden den 16. december, men fællesrådet sender ikke 
kommentarer, da vi først vil besigtige området. HPM aftaler nærmere med Berit Elleby. 
                                                                                                                                                                          Hpm 
 
Fællesrådet har også fået henvendelse vedr. en lokalplan for et område syd for Genvejen og vest for 
Lemmingvej i Hasselager med henblik på afgivelse af høringssvar. Men fællesrådet finder ikke, at det er relevant 
for vores område og foretager os ikke yderligere. 
                                                                                                                                                                              

 
Punkt 5: Fremtidsstrategier 

https://www.aarhus.dk/media/71115/moedereferat_faellesraadsseminar_141021.pdf


   Møde 9/2021 

HPM henviste til artikel i Lokalavisen, hvor fællesrådene i Sydbyen giver deres bud på de sager, de vil holde det 
nye byråd op på, og i den forbindelse bør Viby Fællesråd omsætte vores ideer til en strategi for det kommende 
arbejde. 
Forretningsudvalget drøftede dette, og kom frem til følgende strategier, som skal forfølges i den kommende 
periode: 
 

- Trafikløsninger kan ikke vente på, at alle forudsætninger i forhold til helhedsplanen langs 
Skanderborgvej er på plads – f.eks. etablering af rampeanlæg ved Ravnsbjergvej m.v.. Der er behov for 
handling allerede nu, og fællesrådet vil arbejde på at synliggøre dette over for kommunen. Der skal 
derfor holdes et trafikmøde med bl.a. Lars Clausen og Gitte Smed fra Mobilitetsafdelingen og øvrige 
interessenter vi området for at afklare, hvad der kan gøre her og nu vedr. hastighed og overgangsforhold 
på Skanderborgvej på stykket fra Viby Torv til Ringvej Syd. 

- Støjproblematikken vedr. beboerne ved motorvejen kan heller ikke vente, og forretningsudvalget 
besluttede at HPM skal rette henvendelse til Stavtrup Fællesråd mhp. en fælles indsats. Tidligere har 
Stavtrup Fællesråd sammen med Aarhus Kommunes Teknik og Miljø afdeling rettet henvendelse til 
Trafikministeren vedr. hastighedsnedsættelse på motorvejsstrækningen ved Viby/Stavtrup uden resultat, 
men der er behov for at få gjort noget nu, og dette var også et tema i valgkampen, hvor Jesper Kjeldsen 
og Metin Aydin stillede forslag om konkret støjdæmpning, som nu muligvis skal undersøges nærmere og 
staten har afsat 3 mia. kr. til støjdæmpning ved veje.                                                                          hpm                                                                                                                                                                

- Fællesrådet har tidligere drøftet tættere inddragelse af idrætslivet, og på baggrund af artiklen i 
Lokalavisen har HPM fået henvendelse fra Erna Damgaard, som er hovedformand for Viby IF, som 
netop savner idrætslivet i fællesrådets prioriteringer. HPM kender Erna Damgaard fra tidligere 
samarbejde og har haft en god snak med hende, of forretningsudvalget besluttede at holde et møde med 
Erna og andre repræsentanter for Viby IF i forbindelse med næste forretningsudvalgsmøde. HPM 
arrangerer dette.                                                                                                                                  Hpm 

- Forretningsudvalget var også enige om, at vi bør have en klarere profil på de sociale medier. Vores 
hjemmeside er ikke meget besøgt, og en Facebookside vil være en mere aktiv måde at kommunikere 
på. Forretningsudvalget drøftede, om man kunne bruge eksisterende platforme som Opslagstavlen 
8260, men fandt, at en selvstændig Facebookgruppe vil være mere effektiv. LG fremhævede, at der er 
behov for at booste en sådan side for at gøre den kendt, og at der skal ofres nogle penge på dette. 
Forretningsudvalget pålagde LG at undersøge dette og komme med forslag til løsning.                      Lg 

-  
Punkt 6: Kulturhus Viby C 
Hpm har som nævnt under punkt 1 deltaget i møde om et eventuelt kommende kulturhus i den gamle 
præstegård. En bestyrelse under ledelse af menighedsrådsformand Hans Chr. Feindor-Christensen  har arbejdet 
med dette og bl.a. fået udarbejdet tegninger af, hvordan det kan indrettes, så der bliver plads til sal med scene 
og en cafe samt køkken og møderum. 
Bygningen skal løsrives fra tilknytningen til kirken, og der skal skaffes penge fra kommunen og private fonde til at 
realisere projektet. Fællesrådet har tidligere peget på biblioteket som et muligt sted for et kulturhus og er stadig 
optaget af at bevare og renovere biblioteket, så det bliver anvendeligt til flere formål, men ser ingen konflikt i at 
arbejde med et selvstændigt kulturhus projekt også. HPM er blevet tilbudt en plads i bestyrelsen for kulturhuset 
og har accepteret for at sikre indflydelse for fællesrådet.                                                                                  hpm                                                                                                                                                                              
 
Punkt 7: Repræsentantskabsmøde 2022 
Repræsentantskabsmødet holdes den 24. februar 2022 i Fredenskirkens lokaler.                                           hpm                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                   
Punkt 8: Næste møde 
 
Næste mødes holdes 2022.01.17 (evt. 2022.01.24 – afhængig af Viby IF) kl. 16.00-19.00. Sted meddeles 
senere. 
                                                                                                                                                                          hpm 
 
Punkt 10: Eventuelt 
 
Ingen bemærkninger.                                                                                                                                                      
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