ÅBYHØJ FÆLLESRÅD
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 8. februar kl. 17.00 i Kulturhus 8230
Deltagere:
Poul B. Schou (PBS), John Johansen (JJ), Finn Nielsen (FN), Ove Petersen (OP),
Kasper Møller (KM) og Poul Henning Olesen (PHO).
Afbud:
Thorkild Ibsen (TI)

0. Vigtig nyt for Åbyhøj
Intet.
1. Evaluering af generalforsamlingen
Godt forløb. Start kl. 18.30 er passende. Fint fremmøde, 27 deltagere.
Næste år bestilles mad til 18 deltagere.
Der afholdes generalforsamling næste år: Torsdag den 18. januar kl. 18.30 på ELVÆRKET.
2. Hjørnegrund Silkeborgvej 322/Jeppe Aakjærs Vej
Det er ikke acceptabelt, at bygningsreglement og deklarationer forsøges omgået.
Fællesrådet, ved KM, fremsender høringssvar (indsigelse) til Teknik og Miljø.
3. Private fællesveje
Planer om at indføre flere private fællesveje omfatter hele Aarhus Kommune.
Åbyhøj Fællesråd alene kan ikke påvirke planerne.
4. Opdatering af hjemmeside
KM taler med Preben Sørensen om mulighederne.
5. Skal vi have Facebook?
Punktet udgår.
6. Planstrategi 2015, Åbyhøj bymidte – gåtur den 1. marts
Kristian Würtz foreslår, at gåturen gennemføres. Fællesrådet , ved PHO, svarer bekræftende.
Torben Fladeland Iversen og Steen Gissel inviteres med på turen.
7. Udviklingsplan for ”Det nye Brokvarter.”
Offentlig fremlæggelse fra 13.01 til 10.03. Planen indeholder gode visioner for området.
Bemærkninger: 4-6 etager benævnes som fremherskende. ÅF foretrækker max 4 etager.
Tunnel under Silkeborgvej skal omtales i planen. Der ønskes en bro mere over åen.
KM vil fremlægge kladde til høringssvar på næste møde.
8. Mobilitet nord – syd i Åbyhøj
De nye beboere skal have mulighed for nem adgang til Åbyhøj centrum i bil.
KM aftaler et møde med en medarbejder fra planstyrelsen med henblik på nærmere at høre
styrelsens forslag drøfte mulighederne.

9. Infoskærm
ÅF har tidligere arbejdet med planer om en infoskærm ved Kvickly, men finansieringen er ikke på
plads.
Finansieringsmuligheder eftersøges.
Næste møde:
Onsdag den 8. marts kl. 17.00 i Kulturhus 8230
Gåtur i Åbyhøj: Onsdag den 1. Marts (Tidspunkt meddeles senere)
Referent:
PHO

