
  
Referat af Fællesrådets møde d. 10. okt. 2018. 
  
Strøgforløbet: Der bliver ikke tale om en lokalplan for Kvickly-grunden. 
Derimod skal der laves et kommuneplantillæg. Det skulle give os en bedre 
mulighed for at komme i nærheden af at diskutere noget, der kan komme 
til at ligne en slags helhedsplan for strøgforløbet. 
  
Klima/vand: Generelt kan der ses nogle overlap mellem vore ønsker til 
hele udviklingen i området og Teknik og Miljøs planer på vandområdet. 
Dette perspektiv skal være styrende for vores aktive deltagelse i 
diskussionen om vandplaner. 
Vi skal ikke bruge tid på at tage stilling til alt men koncentrere os om de 
vigtigste punkter. 
På mødet nævntes følgende punkter: 

Silkeborgvej omkring Kvickly og ”omegn” kunne fint tænkes som et 
område med udnyttelse af åbent vand. Resten af Silkeborgvej ud mod 
Ringvejen kunne så være ”tørt område”. 

Sænkning/skabelse af dal i området mellem Kvickly og Økologisk 
Landsforening. (Her kan en debat om vores ønske om tunnel passe 
naturligt ind). 

Vores ønske om Nord/Syd-trafikforbindelse er der også mulighed for at 
tænke sammen med planer for vandforløb/regulering. 

Vi skal tænke i at foreslå, at vandreguleringerne er alle tiders chance for at 
skabe bedre rekreative områder med oplevelser for bedsteforældre og børn 
– bl.a. fiskemuligheder og muligheder for leje lidt ”bådtrafik”. Mere vand i 
Åby Park og én eller flere nye små parkområder – f.eks. i området ved det 
forhåbentlig kommende tunnelområde. 

Forsænkede arealer til P-pladser og kørebaner. 

Hvad skal der ske med regnvandsbassinet på Klokkervej. Skal der være 
nye regnbassiner? 
  
Møder: Det besluttes, at vi skal sige ja tak til tilbuddet fra Teknik og Miljø 
om møde med dem torsdag d. 25. okt. kl. 16.00. Og i den forbindelse har 



vi et formøde tirsdag d. 23. okt. kl. 16.00. Begge møder afholdes i 
Kulturhus 8230. 
  
Vandmiljøplanens visioner: Vi er specielt fra Teknik og Miljø blevet bedt 
om en stillingtagen til de 6 skriftlige visioner nævnt i 6 bobler i det uddelte 
materiale. Er de foreslåede slagord de rigtige? Har vi ændringsforslag/
tilføjelser? I vores første umiddelbare korte diskussion herom var der 
enighed om, at boblen om landskabsformer bør fjernes – eller i det mindste 
omformuleres. 
  
Den gamle vejplan: For en del år tilbage blev der fra Fællesrådet og 
Grundejerforeningen lavet en vejplan, der dog endte i skuffen. Vi skal 
finde den frem igen og se om der er elementer herfra som kan bruges i den 
kommende debat. 
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