HASLE FÆLLESRÅD
Århus, den 1.10. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde, 10.113, mandag d. 6. september 2010.
Tilstede: Ole, Flemming, Leif, Arne, Klaus, Birger og Jesper
Afbud: Jørgen
Uden for dagsordenen: Ole var inden mødet blevet kontaktet af Anne Dalsgaard, som er Borgersocial
medarbejder tilknyttet Kulturhus Herredsvang, som efter aftale var mødt op for at give bestyrelsen en
orientering om en ny ”Århusvest” portal. Anne orienterede om denne nye portal. I den forbindelse er der
nedsat en driftsgruppe af forskellige aktører i området og hun ville gerne vide om HF ønskede at deltage i
projektet. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt en færdig projektbeskrivelse.
Efter at Anne var gået, fortsatte bestyrelsen drøftelsen om evt. deltagelse, men konkluderede at vi ville
afvente den færdige projektbeskrivelse inden vi ville tage stilling til deltagelse. Dette har Ole den 7/9 meddelt
Anne på mail. se www.aarhusvest.dk .

Efter dette indlæg startede det ordinære møde.
1

Revision af dagsorden
Ingen kommentarer

2

Valg af referent
Flemming blev valgt.

3

Kommentarer til sidste referat
Der var ikke fremkommet et referat inden mødet.

4

Meddelelser fra formanden, Ole
Der var ikke indkommet anden post end det ovenfor beskrevet om den nye Århus Vest
Portal.

5

Udvalg

5.01 Økonomisk udvalg, Flemming
Ingen ændringer i forhold til sidste møde.

5.02 PR-udvalg, Jesper (Arne)
Jesper har været i gang med at trimme vores hjemmeside
Arne: Ud over vigør var der ikke noget nyhedsmateriale lige i øjeblikket. Se dog under 5.03.
5.03 Udvalg for byplanlægning, Jørgen (Ole)
Jørgen var ikke til stede.
Arne og Flemming havde deltaget i møde om den kommende nye klubplacering på hjørnet
af Ryhavevej og Rytoften, og gav et kort referat af mødet. Klubben forventes færdigopført
den 30/11 2011. Klublederen havde givet et intro om tankerne om den nye klub, hvorefter
mødedeltagerne blev sendt i grupper for at lave brainstorming om ønsker og forventninger
til den fremtidige klub. Vi afventer at modtage et referat fra mødet.
Efter den orientering om mødet, blev det drøftet i hvilket omfang vi bør informere borgerne i
vores område om beslutningen om at den nye klub bliver opført det omtalte sted, på trods
af vores kraftige indvendinger.
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5.04 Trafikudvalget, Klaus
Scott fra Borgergruppen i ”Haslevang” ser på hvad beboerne kan blive enige om af
reguleringer.
Torvet: Vi bør overveje, om der kan søges midler fra fonde til færdiggørelse og dermed et
”partnerskab” til Århus Kommune.
Høj fart i vores område: Det blev besluttet at prioriter problemerne i følgende rækkefølge:
1) Østrevej, 2) Klokkervej og 3) Ryhavevej
Haslegårdsvænget – privat fællesvej:
Møde med formanden for grundejerforeningen, Klaus Nielsen, deltagere
fra HF, Klaus og Ole.
Der var oprindelig beboerhøring, hvor tegninger til en ny bygning blev vist frem. Tegningen
viste en bygning der yderst ved Ringvejen/Viborgvej hjørnet var i 2 etager, resten var i 1
etage, nogenlunde som den tidligere eksisterende bygning.
Uden at spørge naboerne igen, blev husets design ændret, så det nu er i 2 etager i sin fulde
udstrækning. Kommunen siger at det er fuldt lovligt, da der er tale om en industrigrund og
fordi der er en vej imellem nabohusene og virksomheden. Beboerne må herefter finde sig i
indblik i haverne fra den nye bygning.
Med hensyn til vejen, man har haft gravet op til kloakker og lignende og herefter lagt et groft
lag asfalt, beboerne frygtede at vejen ville blive afleveret sådan. De er nu blevet oplyst om at
den grove asfalt belægning skal ligge der i ca. 1 år, hvorefter overfladen bliver raspet op og
en ny slutbelægning lagt.
Man har drøftet situationen med bygningen og vejen med en sagfører, der siger at man står
svagt og bør finde en gensidig acceptabel løsning med den nye bygherre.
Beboerne frygter den voksende trafik, og at der bliver kørt for stærkt på den snævre vej.
Forskellige muligheder for hastighedsreducerende tiltag diskuteret.
Navn og tlf. no. på en kontaktperson ved Trafik og Veje der er ekspert i private fællesveje er
givet til formanden for grundejerforeningen.
Konklusion, Fællesrådet lader sagen hvile, indtil beboerne mener de har brug for støtte.
Parkerede biler på Ryhavevej: Vi tager problemet op med Trafik og veje. Se evt., referat
fra sidste møde.
Der er møde med trafik og veje den 7/10 kl. 15. På vores næste møde den 4/10 diskuteres
en prioritetsliste til mødet med trafik og veje.
5.5

Miljøudvalget, Flemming
VIGØR: der er aftalt vigør den 7. og 14. september i Klokkerparken.
Hasle Bakker: Vi vil stadig gerne samarbejde, men vil tage stilling fra gang til gang til de
enkelte arrangementer, da vi ikke vil deltage som ”idrætsklub”.
Klokkerparken: Vi har fået henvendelser fra nogle beboere på Klokkerfaldet, som føler
utryghed omkring nogle tiltagende aktiviteter i klokkerparken. Ole og Flemming har haft et
møde med en af de utrygge beboere. Vi fik udleveret en skrivelse, som indeholder skriftlig
redegørelse med daterede observeringer af forskellig art over sommeren. Skrivelsen er
stilet til Århus Politi og Århus Kommune, Natur og Miljø.
Vi har efterfølgende skrevet til Århus Politi, og vedlagt de modtagne skrivelser fra
beboerne, og bedt om at høre fra politiet angående problemerne. Politiet har p.t. ikke
reageret.
Endvidere har vi haft et møde med Natur og Miljø i Klokkerparken, som resulterede i en
aftale om en bænk midt på stien mod vest, som flyttes fra stien og ind på græsset (senere),
der kigges endvidere på, om de lavthængende grene på træerne kan opstammes, så
man ikke kan skjule sig bag grenene, og for at give luft.
Den lave beplantning rundt om transformatorstationen øverst i parken fjernes og træerne
opstammes, så man ikke kan lave kriminelle handlinger i skjul bag beplantningen og
endelig at ”kælkebakken” ved det sydlige vandhul ryddes inden vinteren (er sket).
Natur og Miljø er bedt om at rydde skøjtebanen, som blev flittigt benyttet sidste år.
Ole vil lave et oplæg om problemerne vedrørende de uønskede aktiviteter i Klokkerparken
til vores hjemmeside.
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5.06 Kultur udvalget
Ad Hoc, pt. ingen aktivitet.
6

Punkter på bestyrelsesplan
.Ingen

7

Eventuelt Intet under punktet
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