
Åby-Åbyhøj Fællesråd 

                 Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 18. april 2018 på biblioteket 

Mødedeltagere: 
Poul B. Schou, Kasper Møller, Thorkild Ibsen, John Johansen, Ove Petersen og Poul Henning 
Olesen. 
Afbud: 
Finn Nielsen og Christina Waldstrøm. 

Dagsorden: 

1) godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. marts blev godkendt. 

2) Vigtigt nyt fra Åbyhøj: 
Der er ønske om flere afgange for buslinje 22.  Sagen behandles på næste bestyrelsesmøde. 
Igen i år kan der ansøges om blomsterløg. Thorkild Ibsen ansøger for ELVÆRKET. 
Åbyhøj får gadebelysning med LED-lamper. Forskellige modeller har været testet og kommunen er 
nu i gang med udskiftningen af de gamle gadelamper. 
Simon Wind er af CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET udpeget som kontaktperson 
for Åby-Åbyhøj Fællesråd. Der er igangsat en ny proces for øget borgerinddragelse, og i den 
forbindelse vil Simon Wind gerne komme til et møde.  
Dette møde er senere aftalt til onsdag den 13. Juni kl. 16.00 på biblioteket. Dagsorden planlægges 
på næste bestyrelsesmøde.  
Byrådet har vedtaget den nye lokalplan, der mangler dog en miljøgodkendelse. 

3) Mobilitet nord-syd: 
Der er frustrationer på Thorsvej, trafikken bryder af og til sammen. Åbyvej er på strækningen ved 
skolen ligeledes en udfordring. Problemerne forelægges kommunen. 

4) Velkomstpjecen: 
Det blev aftalt, at side 3 stilles til rådighed for kulturforeningerne: 
Bibliotekets Venner + Biblioteket. (Finn Nielsen) 
Lokalhistorisk Forening. (Gunner Nielsen) 
Sognegården  (+Kirkerne) (Per Godsk)  
Pjecen forelægges fællesrådet til godkendelse den 13. juni på biblioteket 
Kasper Møller, som har deltaget i et møde med Aarhus Stift, oplyser at man herfra er villige til at 
bringe pjecen ud.  
Aarhus Stift vil oprette en fokusgruppe i Åbyhøj. Kasper Møller og Thorkild Ibsen deltager. 

5) Revitalisering: 



Der er endnu ikke nyt fra CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET.   

Efter mødet er der aftalt et møde med rådmand Bünyamin Simsek.  
Mødet afholdes onsdag den 30. maj kl. 14.30. Fra kommunen deltager Anders Precht Jensen, og 
herfra fællesrådsbestyrelsen, Torben Fladeland Iversen og Steen Gissel.  
Forslag til dagsorden fremsendes i uge 21. 

6) Flagalleen:     
Der er ønske om flere støttemedlemmer til vedligeholdelse af vores flotte flagalle. 
Vi annoncerer i Lokalavisen, på hjemmesiden og ved Torvedagsarrangementet. 

7) Anlægsprogrammet:  
Gerne nye træer, og især hvor gamle træer er gået ud. 

8) Eventuelt: 
Kommunens parkafdeling har for længe siden lovet at fælde egetræet midt på plænen i den sydlige 
del af parken, men der er intet sket.   

Kommende møder: 
Bestyrelsesmøder på biblioteket: 16/5, 13/6, 8/8, 5/9, 10/10, 7/11 og 12/12. 
Møde med Bünyamin Simsek: 30/5 kl. 14.30.     
Møde med Simon Wind: 13/6 kl. 16.00. 

Referent: Poul Henning Olesen 


