FU møde Mårslet Fællesråd d. 19.10.2020
Deltagere

Jens Thomsen
Simon Axø
Finn Larsen

Anette Poulsen
Poul Poulsen
Søren Pallesen

1. Åbent formøde

Repræsentanter fra Bedervej.

Thorkild Tosti Clausen

Aarhus Kommune har planer om udstykning af Eskegården. Her fremhæves
helhedsplan og Grøns Udvalgs arbejde med brug af rekreative område i Mårslet
bypark til vejudstykning.
FU redegør forløbet med følegruppemøde, besvarelse af spørgsmål fra Mårslet
samt Finn`s forsøg for at sikre at kommunen fremlægger alle forskellige
muligheder for til- og frakørsel til udstykning, samt registrering af natur i området.
Det efterspørges at FU hæver deres røst overfor Aarhus Kommune om at inddrage
rekreative område til vej, herunder at Helhedplanen overholdes.
FU opfordrer til at man deltagere i borgermøde d. 10.11.20 samt kommer med
indsigelser til lokalplanen.
FU understreger, at vi henholder os til Helhedsplanen.
2. Mere biodiversitet
i bl.a. den
kommunale drift af
grønne områder i
Mårslet. Oplæg fra
Grønt Udvalg til
proces for
borgerinddragelse
og samarbejde med
Aarhus Kommune.

Oplæg fra Grønt Udvalg om et arbejde med øget biodiversitet og natur på
kommunale områder igangsættes.

3. Lokalplan
Eskegårdsvej 8

Invitation fra Aarhus Kommune til borgerinformationsmøde tirsdag den 10.
november 2020. Følgegruppemøder er afsluttet og FU har deltaget. FU har
påvirket kommunen til at undersøge alle muligheder ift. vejadgang og
Helhedsplanen.

Arbejdet har til formål at identificere og afklare hvilke arealer, kommunen kan
omlægge til delvis natur i byzone. Efter afklaring og forslag vil processen blive
fremlagt for byen.

Invitationen ligger på Maarslet.nu og kommer på Facebook.
4. Orientering fra
BBV-projektet,
status på stiprojekt.

Kommunen har oplyst FU om der er dialog med grundejerforeningen Mustrupvej
vedrørende placering af cykelsti ifm. Beder-Bering vejen.

5. Mårsletblad og
Mårslet Skole

Torkild har været i dialog med skolen ved Kurt Iversen. Skolen har desværre ikke
haft overskud til at kunne bidrage til Mårslet Bladet i den seneste tid og beklager
herfor. Torkild har forelagt idéen om at elevrådet bidrager til Mårslet Bladet. Kurt
går videre med det.

6. Orientering om
første møde i
Lokalgruppen for
kommunens projekt
’Moesgaard
Vildskov’

Aarhus Kommune vil lave en Vildskov ved Vilhelmsborg. Finn og Søren Rieber har
deltaget i møde med Aarhus Kommune og Beder-Malling Fællesråd.

7. Status på
udvalgsarbejde.

Grønt Udvalg arbejder videre med forarbejde til Kulturaksen, Sammenhængende
natur og Mårslets østlige kile. Arbejde med øget biodiversitet og natur på
kommunale områder igangsættes.

Grønt Udvalg deltager med at indsamle viden og borgers ønsker i Mårslet.

8. Kattegatforbindelsen,
forundersøgelse,
Støj

FU orientering om at der bl.a. ses på en linjeføring omkring Beder-Bering Vejen i
forbindelse med vejanlæg ved eventuel Kattekatforbindelse.
Kattegatforbindelsen har afholdt informationsmøde med fokus på Østjylland den 5.
oktober. Forundersøgelser er i gang.
Vejføringer er under undersøgelse før en eventuel VVM undersøgelse. Af en af de
foreløbige korridorer for linieføring ligger syd for Mårslet.
FU indsender anmodning til Kattegatforbindelsen om at WHO`s anbefalinger om
støj ved vejanlæg i de videre undersøgelsen bliver belyst bl.a. til et bysamfund

som Mårslet.

9. Budgetmøde med
Aarhus Kommune,
med udgangspunkt i
deres orientering
juni 2020.
10. Evt.

Aarhus Kommune har gentagende gange udskudt mødet. FU rykker for
fastlæggelse af tidspunkt for budgetmøde.

