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Bestyrelsesmøde.  Onsdag d. 16. maj 2018 - kl. 17.00 – Kulturhus 8230. 
Deltagere: Poul B Schou (PBS), Kasper Møller (KM), John Johansen (JJ), , Finn Nielsen (FN),  og Thorkild Ibsen (TI). 
Ikke tilstedeværende: Ove Petersen (OP), Poul Henning Olesen (PHO) og Christina Waldstrøm (CW). 
Referent: TI.  

Dagsorden:  

1) Godkendelse af referat fra seneste møde. 
Godkendt. 
  
2) Vigtig nyt fra Åbyhøj. 

Flagallé: 
Vi har via annonce og omtale i lokalbladene startet et forsøg på som før i tiden at få lokale borgere til aktivt at 
slutte op om Flagalléen via støttemedlemsskab eller lignende. Vi følger dette op i den kommende tid. 
Torvedag: 
Arbejdet med næste Torvedag er godt i gang. Det kan nu siges, at det vil lykkes at få lavet aftaler med lokale 
musikere i stedet for den hidtidige musikpolitik. 
Det er aftalt med Jyske Bank, at de på deres plads opstiller en hoppeborg. 
Tryghedsnetværket: 
Kommune og Politi har indbudt til møde på Aarhus Rådhus d. 31. maj kl. 18.00-20.00. PBS sender kopi af 
indbydelsen til bestyrelsen, og de, der kan og vil, deltager. 
Silkeborgvejsgruppen: 
Gruppen mødes tirsdag d. 22. maj kl. 16.15 i Kulturhus 8230. 
Møde med Benyamin Simsek: 
Der er som tidligere drøftet aftalt møde med Rådmanden onsdag d. 30. maj kl. 14.30 på Elværket. 
På dette møde har vi følgende hovedpunkter,  som vi vil rejse overfor rådmanden; 

- Den indre sammenhængskraft – herunder først og fremmest nord – syd –trafikforbindelsen (f. eks. 
Thorsvej). Og også bananmodellen og en tunnelmulighed under Siklkeborgvej. 

- Silkeborgvej-projektet – incl. udformningen fra Thorsvej/Haslevej og ud mod Ringvejen (heller/sikre 
overgange og grønt). Og også Trafiklysene på strækningen. 

- Linje 22 (se punkt 3)  

3. Linje 22. 
Vi ønsker, at kørslen bliver udvidet, således at der bliver 2 afgange i timen og senere afgange om aftenen.  

4. Dagsorden for mødet med Simon Wind. 
Som tidligere fortalt har Simon Wind fra forvaltningen anmodet om en tættere kontakt til Fællesrådet. 
Vi har aftalt møde med ham forud for vores næste bestyrelsesmøde d. 13. juni kl. 17.00 på biblioteket. 
Mødet med Simon Wind begynder kl. 16.00. Vi forestiller os, at han redegør for hans tanker om et nærmere 
samarbejde, og at vi derefter indgår i en diskussion med ham, hvor vi husker i hvert fald 2 ting: Teknik og Miljøs 
arbejdsplan: Hvordan fremstilles den og hvornår kan vi som fællesråd meningsfyldt give vores bidrag. Samt 
vores ønske om at få fældet et bestemt træ i Parken! 
Undervejs i diskussionen er det selvfølgelig naturligt, at vi fremhæver de samme ønsker, som vi på det tidspunkt 
har fremsat overfor rådmanden.  
  
5. Letbanen. 
KM har været til møde med fællesråd, der er mere eller mindre nabo til en letbanesag. 
Vi var inviteret til mødet, fordi et forslag fra Hasle Fællesråd til alternativ til næste etapes fremføring vil påvirke 
Åbyområdet. Forslaget går på, at fremføringen til Brabrand skal foregå via Søren Frichsvej og ikke som nu 
foreslået ad Viborgvej/Ryhavevej. 
Mødet drejede sig dels om de to alternative forslag. Men også om at sende en eenstemmig melding til politikerne 
og offentligheden om, at høringen af Fællesrådene skal foregå på et langt tidligere tidspunkt. 
Der er derimod ikke umiddelbart enighed om linieføringen. 
Vi har ikke som Fællesråd diskuteret Letbanen og linieføringen. 
Det gjorde vi så for første gang på dette møde. Nogle kunne se oplagte fordele generelt for Frichsvejsløsningen.  
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Andre advarede mod den ud fra den betragtning, at en sådan løsning vil være det samme som at sige farvel til 
vores bestræbelser om øget sammenhængskraft i Åby-Åbyhøjområdet – altså sammenhængen mellem nord og 
syd. 
Det besluttedes, at dette tages op som hovedpunkt på vores næs 

6) Eventuelt. 

Niels Jørgen Løgager oplyser, at han i kælderen på biblioteket har fundet en kasse tilhørende fællesrådet. 
TI ser på sagen. 

7. Næste møder: 
Kommende ordinære bestyrelsesmøder: Onsdag d.  13. juni 2018 
   Onsdag d.    8. august 2018 
   Onsdag d.    5. september 2018 
   Onsdag d.  10. oktober 2018 
   Onsdag d.   7. november 2018 
   Onsdag d.  12. december 2018 
 Alle bestyrelsesmøder afholdes på Åby Bibliotek – undtagen sept. og nov. møderne.  

Øvrige mødedatoer:   
Møde med Bünyamin Simsek: 30/5 kl. 14.30. Mødested : Elværket.    
Møde med Simon Wind: 13/6 kl. 16.00. Mødested Biblioteket. 
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