HASLE FÆLLESRÅD
Referat fra bestyrelsesmøde, 10.115, mandag d. 3.nov.
Tilstede:
Afbud:

Ole, Leif, Jørgen, Birger, Arne, Flemming, Klaus.
Jesper, Jørgen

1. Revision af dagsorden
Ingen kommentarer.
2. Valg af referent
Arne valgt
3. Kommentarer til sidste referat
Ingen kommentarer
4. Meddelelser fra formanden
Møde 5.okt på Bautavej mellem Århus kommune Teknik og Miljø og
fællesrådene i Århus kommune. Se separat referat, videresendt af Ole 16.okt.
5. Udvalg
5.01 Økonomisk udvalg
Ingen ændringer i medlemsstatus.
Flemming gennemgik udkast til foreløbigt budget 2011. Små rettelser
indførtes, og der kommer et foreløbigt budget til næste møde.
5.02 PR
I oversigt over udvalg skal Arne krydses til under miljø-udvalg. (Jesper)
Projektbeskrivelsen for den nye vestportal er på vej, iflg. Jesper.
Vi har forespurgt et mindre antal beboerer i kvarteret omkring Klokkerparken
mht. at være aktive som natteravne, men der er ikke interesse for dette.
Ole kontakter Katrine Bülow, mht at dette ikke pt. har interesse.
5.03 Udvalg for byplanlægning
Ole sender kopi af sider fra lokalplan 504/505 ud, som er relevante.
Arne tager initiativ til at Flemming og Arne mødes med Michel Larsen for at få
information om den igangværende proces.
Efter mødet skal vi have artikel i Lokalavisen.

5.04 Trafik
Klaus, Birger og Ole har deltaget i et vellykket møde med Kate Runge, Laura
Hay samt Lone Hansen fra Trafik & Veje på Hasle torv den 12. Okt. Der var
principiel tilslutning til at torvet bør færdiggøres, herunder ideen om at få
springvand på torvet, men der blevet ikke givet nogle løfter.
Ole kontakter Ango Winther, Birger kontakter Hanne Winther(?).
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Der er afholdt trafiktællinger i oktober måned, jf. kort, som Klaus fremviste på
mødet. Der er brug for endnu nogle få trafiktællinger for at få et komplet
billede, samt for også at få foretaget egentlige hastighedsmålinger - på
Østrevej, Klokkervej, Ryhavevej, samt Højkolvej.
5.05 Miljø
Flemming udfærdiger en kort henvendelse til Natur & Miljø, mht. baggrunden
for at der i helhedsplanen foreslås bygget ud i det grønne område bagved
ÅKV/Bautavej.
Kælkebakken i Klokkerparken er blevet ryddet. Afventer svar på, om
dyrelegepladsen har fået tilladelse til at sætte hegn op i overløbsbassinet.
5.06 Kultur
Ingen aktiviteter
5.07 Diverse
Glaserede tegltage: Der er faldet byretsdom i Lystrup, hvor ejer er idømt
sagsomkostninger + udskiftning af tag.
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