Referat:
Åby-Åbyhøj Fællesråd,
bestyrelsesmøde d. 10/06/20

Referat for bestyrelsesmødet d. 10. juni 2020 kl.
17.00 (Elværket)
Deltagere: Finn Nielsen (FN), Ove Petersen (OP), Kasper Møller (KTM), John G. Johansen
(JGJ), Poul B. Schou (PBS), Giovanna Torresin (GT), Thorkild Ibsen (TI) Afbud: Leif F.
Nielsen (LFN), fraværende: . (Ikke deltagelse af Preben Sørensen (PS) og fra
Byudviklingsudvalget: Poul Henning (PH) Torben Fladeland Iversen (TFI), og Steen Gissel
(SG)).
1)
2)

Godkendelse af seneste referat - godkendt.
Vigtigt nyt fra Åbyhøj
- Officiel holdning til afholdelse af generalforsamlinger er, at de SKAL afholdes jf.
lovgivningen.
- 117 boliger bygges i "Åbyen" (Alto Bolig).
- Foreningslivet er på "vej tilbage" - Bordtennis åbner 11/6.
- Kok ansættes på Guldtoppen!
- Netto på Silkeborgvej er under opførelse
- Skt. Hans i parken er aflyst!
- Omtale i Aarhus Onsdag/Ugebladet om centerområdet i Åbyhøj.
- Møde med Aarhus Vand d. 17/6 2020 i Elværket (Repræsentanter fra Fællesrådet,
Byudviklingsudvalget og Kommune deltager).
- Dykkerbutikkens byggeri er stadig i proces
- Julebelysningen er stadig i proces (Handelsstandsforeningens status er i proces)
- Pizzaria opført på Frichsvej!

3) Tillæg til Kommuneplanen for Centerområdet v/Byudviklingens udvalget
- Kommuneplan-tillæg genoptages: I proces!
- Borger-møde i Åbyhøj, dato: 21/9 er foreløbig dato!
=> TI tjekker op på sagen!
=> FN tjekker tidsplan med PH og TFI.
4) Anlægsprogram 2020-23 v/Finn
- første gang på tryk, at renovering af strækningen fra Silkeborgvej mod
Ringvejen endeligt aftalt/ godkendt af Byrådet.
- Ringvejs-lyddæmpningen ("twisten" mellem private hegn og statslige/
kommunale hegn og finansiering samt renovering af det oprindelige hegn
er uafklaret). Fællesrådet vælger at arbejde for, at kommunen skal
overtage HELE støjdæmpningen ud mod Ringvejen. TI
videresender brev fra de berørte borgere i området, og kontakter Kurt Dam
Jensen. Sagen følges tæt.
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5) Ny idrætshal ved Gammelgaardsskolen - Gruppe af borgere v/Kasper: Møde afholdes
10/6 kl. 19 (Hasle Fællesråd er også inviteret). Kr. 20.000,- kan evt. bruges til
forundersøgelse (et beløb Fællesrådet tidligere har bevilget).
6) En fodboldbane mere i Åbyhøj v. PBS: Jf. artikler om manglende rekreative faciliteter i
Aarhus, skrevet om i JP og Lokalavisen skal der "smedes nu" - så en del af midlerne
tilflyder Åbyhøj. Det nuværende Northside-område bør indtænkes til rekreativitet, og
processen skal følges op nu. OP kontakter fodbold (Preben), der gerne skulle
afstedkomme indsendelse af forslag. Endvidere reaktiverer KTM Aktiv Åby, der atter
vil tage fat i en indledende fase i forbindelse med byplanlægning.
7) Infoskærme i Åby-Åbyhøj v. OP: Åbyfonden har afslået økonomisk hjælp og
reklamefinansiering ønskes pt. ikke - hvilket betyder at projektet er på stand by.
8) Økonomi: intet nyt!
9) Principielle indsigelser vedr. byudvikling og høringsprocesser (Rolighedsvej 16A i
Risskov og Skanderborgvej 215.233 i Viby) støttes af Fællesrådet.
10) Evt. I: Parkeringspladser (ca. 30) v. fodbold (v. Bjarkesvej) ønskes
tidsbegrænset. Elværket udarbejder oplæg vedr. længden af tidsbegrænsningen,
og sender oplægget til kommunen (endvidere ønskes pladsen renoveret).
11) Evt. II: Prioritering af opgaver fremover - eksempelvis "Parken" - ongoing.
Inspirations-punkter udarbejdes af fællesrådets medlemmer inden næste møde.
12) Evt. III: Flagalléen er opgraderet med vimpler/standere. Hullerne er en udfordring (for
store, "forsvundet" etc.) - kommunen kontaktes af mhp. re-etablering når lysmaster
renoveres på Silkeborgvej. Aarhus Kommune (Jesper Frandsen) forelægges sagen d. 17/6
af Byudviklingsudvalget.
Kommende møder
Bestyrelsesmøder: on. 12/8/20 (Elværket), on. 9/9/20 (bib), on. 21/10/20 (bib), on.
11/11/20 (bib), on. 9/12/20 (bib), on. 12/12/20 (Udvidet), on. 13/1/21 (bib), tor. 21/1/21
(GF, Elværket), on. 10/2/21 (bib), on. 10/3/21 (bib), on. 14/4/21 (bib), on. 19/5/21 (bib),
on. 16/6/21 (bib).
Aflyste møder pga. Covid-19
on. 22/4/20 (bib),
Vigtige datoer:
Ma. 21/9: Borgermøde (tjek dog Covid-19), Tor. 21/1 2021 Generalforsamling (Elværket)

