
 

 

Beretning for Mårslet Fællesråd 2019 
Introduktion 
I denne årsberetning vil Forretningsudvalget (FU) kort gennemgå årets væsentligste hændelser og dertil 
give uddybende bemærkninger til udvalgte beslutninger med hovedvægten lagt på arbejdet med 
Helhedsplanen for 8320. 

FU har i det forgangne år arrangeret tre borgermøder, afholdt møde med rådmanden for Teknik og Miljø, 
afholdt 11 ordinære møder samt deltaget i en lang række af forberedende møder med Aarhus Kommune 
og andre fællesråd. FU har også afholdt en række møder med grundejerforeninger omkring mulige nye 
stiforbindelser – og en lang række borgere har benyttet sig af muligheden for at deltage i åbne formøder i 
forbindelse med FU’s månedlige møder. 

Det nuværende FU har gjort det til sin væsentligste dagsorden i det forgangne år at 
fastholde Helhedsplanen for 8320, som omdrejningspunkt for samarbejdet med Aarhus 
Kommune. FU noterer sig at Helhedsplanen fortsat nyder stor opbakning lokalt – Det 
nuværende FU går derfor til valg på at fortsætte sit arbejde med Helhedsplanen. 

Det er vigtigt for FU at understrege, at det er endog særdeles arbejdskrævende at fastholde 
fremdriften i dette arbejde. FU har i det forgange år haft ubesatte pladser, hvilket ikke kan 
fortsætte uden konsekvenser for fremdriften. FU beder derfor om at frivillige enten stiller op 
til FU eller tilbyder hjælp med at gennemføre aktiviteter under Helhedsplanen, så arbejdet 
kan fortsætte med uformindsket styrke. 

FU vil gerne overbringe en varm tak til alle, der har medvirket til at skrive, opsætte og distribuere Mårslet 
Bladet i årets løb. Hermed bringes også en opfordring til Bladets læsere om at bidrage med aktualitetsstof, 
der kan have bredere interesse i byen. Mårslet Bladet er vigtigt for både lokalområdet og fællesrådets 
virke. 

Årets borgermøder 
Fællesrådet indledte 2019 med den intention at fortsætte arbejdet med at omsætte forslag fra 
Helhedsplanen og udvalgsarbejder i praksis, efterhånden som mulighederne bød sig. Som altid har FU 
arbejdet for at sikre, at Aarhus Kommune som helhed inddrager lokalområdet tidligt i kommunens 
arbejde med lokalområdet; herunder især i forbindelse med konkrete udstykninger. Det var 
forventet at både Beder-Bering vejen samt kommende udstykninger ville skabe mulighed for dette.  

Tre borgermøder har været centrale i det forgangne år: 

• 13. juni indkaldte FU til borgermøde om aktuelle emner i lokalområdet.  

Emnerne omfattede mulige nye stiforbindelser i Mårslet, udvikling af byens grønne områder, mulig 
fremtidig tilslutning til Beder-Bering vejen fra Mårslets nordlige del samt en orientering om FU’s tilgang 
til Letbanen. Der var særlig stor interesse for at drøfte en mulig tilkobling til Beder-Bering vejen nord 
om Mårslet. Byen var delt i dette spørgsmål, der også kan kædes sammen med tidligere kommunale 
forslag om at åbne Hørretløkken for gennemgående trafik. 

Flere grupper af borgere arbejder fortsat på at påvirke det endelige udfald. FU arbejder på at sikre, at 
Aarhus Kommune arbejder åbent og lydhørt i sin planlægningsproces. 

• 13. november facilitererede FU et informationsmøde på Testrup Højskole, hvor Aarhus 
Kommune informerede om forarbejdet til en lokalplan for Eskegården. Mødet bar præg af 



 

 

stor lokal usikkerhed omkring lokalplanens baggrund og en evt. kommende bebyggelses omfang og 
udformning. Aarhus Kommune foreslog at nedsætte en følgegruppe til forarbejdet med lokalplanen, 
hvilket blev vedtaget af borgermødet under følgende forudsætning: Aarhus Kommune skulle forpligte 
sig på, at lokalt fremsatte spørgsmål til udstykningen vil blive besvaret som del af følgegruppens 
deltagelse i forarbejdet til lokalplanen. Dette blev accepteret. De lokale spørgsmål skulle så opsamles 
på et efterfølgende borgermøde i regi af FU. 

• 2. december indkaldte FU til borgermøde for at nedsætte følgegruppe og opsamle 
spørgsmål til kommende lokalplan for Eskegården. 

Borgermødet bekræftede beslutningen om at nedsætte en følgegruppe og bidrog med en lang række 
spørgsmål, som skal indgå og besvares i forbindelse med følgegruppens arbejde. Følgegruppen indleder 
sine møder i februar 2020. FU vil følge op på dette arbejde hver måned. 

Ny hjemmeside 
FU besluttede i 2019 at købe sig til udvikling af en ny hjemmeside til erstatning for det gamle Maarslet.net. 
Den nye hjemmeside er klar og kan ses på www.maarslet.nu. Hjemmesiden vil i højere grad end den gamle 
være målrettet Fællesrådets virke og information om såvel lokale som kommunalt drevne aktiviteter i 
lokalområdet. Referater og øvrige materialer vil løbende blive fremlagt på siden. Medlemsforeningerne 
opfordres også til at dele information om deres aktiviteter på siden. 

Fremadrettet 
I det kommende år vil FU have særligt fokus på følgende emner: 

1. Aarhus Kommunes arbejde med ny kommuneplan, herunder kommunens udvælgelse af arealer til evt. 
kommende udstykninger. 

2. Forarbejdet til en lokalplan for Eskegården, herunder følgegruppens arbejde og kommunens besvarelse 
af lokalt fremsatte spørgsmål. 

3. Arbejdet med en lokalplan for udstykning nord for Hørretløkken, herunder især tilkørselsveje, stier og 
mulige langsigtede trafikforbindelser. 

4. Færdiggørelse af stiforbindelser i 8320, så en sikker ring-forbindelse for bløde trafikanter kommer på 
plads. 

5. Sikring af de grønne kiler som naturmæssige og rekreativt værdifulde områder – og herunder særskilt 
arbejde med vandmiljø, drikkevandsbeskyttelse og sammenhængende naturområder. 

6. Dialog med Letbanen om at fjerne behovet for tyfonering. 


