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Bestyrelsesmøde. Onsdag d. 08. marts 2017 - kl. 17.00 – Kulturhus 8230.
Deltagere: Poul B Schou (PBS), Kasper Møller (KM), John Johansen (JJ), Finn Nielsen (FN), Ove Petersen (OP),
Poul Henning Olesen (PHO), og Thorkild Ibsen (TI).
Referent: TI.

0) Vigtigt nyt for Åbyhøj.
- Intet nyt ang. igangværende byggerier og byggesager.
- TI orienterede om Fællesrådsseminaret på Aarhus Rådhus. Én af de interessante ting herfra er, at der i
øjeblikket er gang i en intern debat blandt fællesrådene om revision af Fællesråds-aftalen i Aarhus Kommune.
De fra rådet, der kan finde ressourcer til det, opfordres til at blande sig i debatten.

1) Planstrategi 2015, Åbyhøj bymidte (Kvickly/Politikerne).
Fællesrådet var inviteret på en gåtur i bymidten med rådmanden og er par fra forvaltningen. Rådmanden var
dog blevet forhindret i at komme. Karin Linneberg Bæk fra planafdelingen var kommet til stede. Hun var meget
interesseret i vores tanker og ideer. Det var dog tydeligt, at hendes største interesse lå i det sted, hvor vi sluttede
af. Til nogles overraskelse viste det sig, at der var tanker om at bygge til på Kvickly-torvet. Dels lejligheder oven
på Kvickly, dels en randbebyggelse rundet langs Kvickly-torvet med både lejligheder ovenpå nogle nye
erhvervslokaler i stueetagen. – altså den gamle traditionelle tankegang om en bycenterbebyggelse.
Vi konstaterede straks, at noget sådant ville være uforenelig med vores tanker om en revitalisering af den gamle
Åbyhøjstrøggade.
OP tilbød at prøve at finde ud af, hvem der ejer Kvickly-bygningen og -torvet – incl. bygningen med Guldtoppen
m.v.
Fællesrådet er enige i at holde fast i vores oprindelige tanker og arbejde for fremme af disse.
Udvalget skal derfor nu tage de første kontakter til Handelsstandsforeningen og ejerne.
Det blev derudover vedtaget, at PBS forsøger af få et møde med rådmand Würtz om vores planer contra
Kvicklyplanerne.

2) Udviklingsplan for ”det nye brokvarter” – høring med frist 10. marts.
KM præsenterede et forslag til høringsskrivelse fra os.
Med 2 bemærkninger var der klar tilslutning til forslaget:
PHO mente, at tankerne om den tværgående forbindelse Nord-Syd under Silkeborgvej skal nævnes.
TI mente, at vi i vores udtalelse skal holde fast i ikke at bruge ordene ”Brokvarter” og ”Åbyen” om den
udbygning af Gl. Åby som der er tale om.
KM sender på denne baggrund det endelige høringssvar.

3) Lystavle - finansiering.
PHO havde undersøgt muligheder for finansiering – først og fremmest via en forespørgsel til Lokalhistorisk
Forening om man herfra var interesseret i at yde et finansieringsbidrag. Svaret herfra var et NEJ.
PHO giver det hidtidige budget et tjek. Holder den angivne pris?

4) Opdatering af hjemmesiden (Facebook?).
Der er enighed om at se på en opdatering/ændring af hjemmesiden. Dette tages på dagsordenen til vores majmøde.

5) Mobiliteten nord-syd i Åbyhøj, møde?
Vi skal prøve at så nogle frø hos embedsmændene om vores tanker og planer.
KM prøver at få kontakt til embedsmændene om et præsentationsmøde.
Sagen tages på dagsordenen for næste møde.

6) Eventuelt.
KM refererede fra en snak med en repræsentant fra kolonihaverne i Åbrinken om det nye højhusprojekt ved
Systmatic.
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6. Næste møder:
Ekstraordinær bestyrelsesmøde om planstrategi
i sagen om forskønnelse af hovedstrøget med deltagelse
af Torben Fladeland og Steen Gissel

Onsdag d. 5. april kl. 17.00 i Kulturhus 8230.

Kommende ordinære bestyrelsesmøder:

Onsdag d. 19. april.
Torsdag d. 4. maj.
Onsdag d. 14. juni.

Som hovedregel foregår rådsmøderne i første halvår 2017 i Kulturhus 8230. I det omfang, at der måtte være
enkelte ledige mødemuligheder på biblioteket reserveres disse.
I andet halvår 2017 forsøges alle møder afholdt i bibliotekets studiekredslokale.
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