virtuelt informationsmøde
planlægning for eskegårdsvej 8 mårslet

Aarhus

Kommune

informationsmøde

inviterer

tidligt

i

til

et

processen

virtuelt
for

den

mulige planlægning for et nyt boligområde ved
Eskegårdsvej 8, Mårslet. Du vil få præsenteret
skitsen til bebyggelsesplan for området og den videre
proces frem mod en mulig lokalplan. Desuden vil vi
fortælle om borgerinddragelsen, der er pågået indtil
nu. Som borger har du mulighed for at høre om og
stille spørgsmål til skitseforslaget og arbejdet med
planprocessen samt bidrage med synspunkter.

Du kan finde information om mødet på www.deltag.
arhus.dk

G

Program

l.

16.50 - 17.00: Tjek ind: Eske2020

Be
rv

de

17.00 - 17.45: her vil du høre oplæg om processen

ej

Vi ses til virtuelt
borgermøde på
Microsoft Teams Live
Via link: Eske2020

for planlægning ved Aarhus Kommune samt blive
præsenteret for skitsen til bebyggelsesplanen ved
C.F. Møller Architects.
17.40 - 18.25: Spørgsmål og svar
18.25 - 18.30: Afrunding og tak for i dag

tirsdag 10. november 2020
kl.17.00 -18.30
Se på næste side, hvordan du logger på det
virtuelle møde

Vi er her
AFKLARING

Planproces

EVT. PLAN LAVES BEHANDLING

OFFENTLIGGØRELSE

TILRETNING

BEHANDLING

OFFENTLIGGØRELSE

virtuelt borgermøde
Planlægning for eskegårdvej 8
Det tekniske

mårslet

Afvikling og deltagelse

Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams Live-event.

Corona har givet os en ny og spændende erfaring med at gennemføre

Du skal trykke på dette link: Eske2020 hvorefter tilkobling til mødet

virtuelle borgermøder. Vi håber, at du vil være med til at udvikle konceptet.

sker automatisk.
Du kan downloade programmet Microsoft Teams på forhånd, men

Du kan fra mødestart stille dine spørgsmål i ”spørgsmål-svar-funktionen”,

det er ikke nødvendigt.

og vi samler op på disse efter bedste evne.

Tjek gerne ind i god tid, så du ved, at du har forbindelse til mødet

Til virtuelle møder kan der stilles mange flere spørgsmål end til fysiske

og er med fra start.

møder. Vi vil forsøge at besvare så mange spørgsmål som muligt, men
vi kan ikke love, at alle får besvaret netop deres spørgsmål

På informationsmødet kan du høre oplæg fra både

Aarhus

For overblikkets skyld kan du derfor anvende knappen ”like” eller give

Kommune og arkitekterne, der arbejder på projektet.

”tommel op” til at fremme spørgsmål, som er identiske med det, som du

Dit bidrag som borger foregår skriftligt gennem platformens

selv er interesseret i at få svar på.

”spørgsmål-svar-funktion”, du finder i højre side som en bjælke og
ellers ved at klikke på ikonet, der ligner en taleboble.

Til orientering bliver der ikke taget formelt referat - akkurat som til

I et Teams Live-event er det kun oplægsholdernes mikrofoner og

fysiske borgermøder.

kamera, der er slået til.

