
Beretning for Mårslet Fællesråd 2022 
Kære medlemmer og naboer i postnummer 8320. Det er igen tid at indkalde jer til repræsentantskabsmøde, 

hvor vi traditionen tro vil gøre status over det forgangne år i Fællesrådets virke. Den følgende beretning 

rummer en række hovedpunkter i Forretningsudvalgets arbejde. På selve repræsentantskabsmødet, vil vi gå 

dybere ned i udvalgte emner. 

Introduktion 
Med afsæt i sidste års repræsentantskabsmøde har Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg (FU) fortsat sit 

arbejde med at fremme helhedsorienteret planlægning for lokalområdets udvikling. Det betyder helt 

konkret, at FU har arbejdet for at skabe en fælles proces mellem vores lokalområde og Aarhus Kommune, 

der skulle munde ud i en ny helhedsplan for midtbyens udvikling, dvs. de centrale dele af Mårslet.  

Aarhus Kommune har foreløbig afvist at indlede et samarbejde om en sådan helhedsplan. Dette er sket med 

henvisning til, at kommunen allerede havde så mange planarbejder i gang, at de ikke kunne igangsætte flere 

i indeværende år. FU vil fortsætte sit arbejde for en helhedsplanproces for midtbyens udvikling i samspil 

mellem kommune og lokalområde. På repræsentantskabet vil formanden give uddybende bemærkninger til 

dette. 

Som reaktion på at det ikke i 2022 kunne lykkes at indlede en sådan proces, har FU i stedet taget initiativ til 

at samle de sydlige fællesråd i Aarhus Kommune. Disse omfatter Solbjerg, Tranbjerg, Kolt-Hasselager, Beder-

Malling-Ajstrup og Mårslet Fællesråd. Hensigten var at afdække om de sydlige fællesråd havde interesse i at 

fremme tværgående fælles interesser og på den måde styrke lokalområderne. 

På den baggrund mødtes de sydlige fællesråd 10. november 2022 i Mårslet. Der var stor interesse i at 

samarbejde og en række mulige indsatsområder blev udpeget. Pt. er fællesrådene ved at sammensætte 

fælles arbejdsgrupper med afsæt i en række mulige emner som f.eks. kommunens planstrategi, temaplaner 

for ”Det grønne og det blå Aarhus”, forbedring af sti- og cykelforbindelser, beskyttelse af drikkevand, 

forbedrede tilbud til børn og unge mv. 

De sydlige fællesråd mødes også i regi af Oplandsudvalget, som er nedsat af Aarhus Kommune. Der vil de 

kommende ti år være afsat puljemidler til lokale projekter. De sydlige fællesråd forudser at fremme 

tværgående projekter også i regi af Oplandsudvalget. FU vil også give uddybende bemærkninger til dette på 

repræsentantskabsmødet 

FU har samtidig nedsat et lokalt arbejdende trafikudvalg og takker for god tilslutning af medlemmer. Der vil 

blive givet uddybende bemærkninger til udvalgets arbejde på repræsentantskabsmødet. I denne 

sammenhæng kan det bemærkes, at FU har modtaget flere henvendelser angående støjgener fra Giber 

Ringvej. Aarhus Kommune har i den forbindelse lovet at foretage kontrollerende støjmålinger i foråret 2023. 

Mårslet bladet 
FU glæder sig fortsat over at det er muligt at have en velproduceret trykt udgave af Mårslet Bladet. Det er 

på sin plads med en stor tak til alle involverede i det redaktionelle, trykning, distribution, indlæg med 

videre. Uden en betragtelig frivillig indsats og velvillige lokale annoncører kunne Bladet ikke produceres. 

Desværre kører Mårslet Bladet pt med et mindre underskud og der arbejdes på at vende udviklingen. 

Lykkes det ikke, må vi se på alternativer til den trykte udgave indenfor en kortere årrække. FU håber så 

afgjort på, at dette kan undgås. 



I forbindelse med sit ordinære møde i januar har FU besluttet at koordinere behandlingen af mødereferater 

med Mårslet Bladet, så det seneste referat altid vil blive formidlet i førstkommende udgave af Mårslet 

Bladet.  

Hjemmeside 
Mårslet Fællesråds hjemmeside Maarslet.nu videreføres, men det er arbejdskrævende. FU arbejder derfor 
for at samle andre fælleråd og Aarhus Kommune om en fælles digital platform for Fællesrådene. Hensigten 
er at forankre en del af driften hos Aarhus Kommune, hvorved fællesrådene kan fokusere på det 
indholdsmæssige. 

 

Øvrige emner 
Mårslet Fællesråds udvalg for stier og grønne områder har i de foregående år leveret en meget stor indsats 

både som udløber af Helhedsplan for 8320 samt i eget regi med udvikling af grønne områder og stier. 

Udvalget er i stor grad udsprunget af Stilauget og vil i det kommende år fokusere mere på sit oprindelige 

område, hvor de bl.a. vil fortsætte arbejdet med sammenhængende stier. FU vil gerne takke for udvalget 

meget store indsats og fine resultater i de foregående år.  

I denne sammenhæng kan også nævnes at anlæggelsen af Giber Ringvej er ved at være i mål. FU vil fortsat 

arbejde for, at de planlagte cykelforbindelser omkring Mårslet Skole kommer på plads. 

Det er heldigvis lykkedes at samle nye frivillige til videreførelse af byens Flagalle. FU vil give supplerende 

bemærkninger til dette på repræsentantskabsmødet. 

 


