HASLE FÆLLESRÅD
Aarhus, d. 4.jan. 2011

Referat fra bestyrelsesmøde, 11.116, mandag 3. januar 2011
Tilstede:

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

Jesper

1. Revision af dagsorden
Ingen kommentarer.
2. Valg af referent
Arne valgt
3. Kommentarer til sidste referat
Ingen kommentarer
4. Meddelelser fra formanden
Der afholdes møde for fællesrådene i Århus kommune den 15.marts. Der er formøde, hvor
kun fællesråd er til stede. Det efterfølges af det egentlige møde, hvor kommunens
repræsentanter deltager. Deltagere fra bestyrelsen Klaus og Ole, Ole tilmelder
5. Udvalg
5.01 Økonomisk udvalg
Ingen ændringer i medlemsstatus.
Ansøgning om tilskud fra Kommunen sendt 13. dec., fokuspunkter for 2011 gennemgået på
mødet.
5.02 PR
Århusvest.dk: Vi besluttede, at vi ikke har ressourcer til at deltage i portalens styregruppe.
Ole melder dette til Århusvest.dk
5.03 Udvalg for byplanlægning
Hastighedskontrol på Østrevej, Klokkervej og Ryvej, Jørgen har ikke kunnet komme igennem
hos Politiet omkring sådanne målinger. Se under trafik nedenfor.
Grønt område ved Viborgvej, Jørgen sagsbehandle denne sag.
Ny fritidsklub på Ryhavevej: Arne har en foreløbig aftale med kommunen om et møde i 2.del
af januar. Efter mødet skal vi som minimum have artikel i Lokalavisen, dette aftales på
bestyrelsesmødet primo februar.
5.04 Trafik
Trafiktælling ER gennemført fsv. måling i fh. til Herredsvejs forlægning, men vi har ikke set
resultatet heraf endnu.
Trafiktælling indenfor området ”Haslevang”, baseret på den lokale borgergruppes
igangværende dialog med borgerne i området. Borgergruppen er kommet med et oplæg, for
trafiktælling på relevante punkter, Klaus har kontakt med trafik og Veje i denne sag.
Fællesrådet vil bede Trafik og Veje gennemføre vejledende hastighedskontrol/trafiktælling på
Østrevej, Klokkervej og Ryvej, for at afdække det reelle problem, før der igen rettes
henvendelse til politiet. Action Klaus.
Hasle Torv: Vi har en fortsat dialog med Kate Runge med henblik på at finde penge til hel eller
delvis færdiggørelse. Indtil videre uden held.
Ole kontakter Ango Winther, Birger kontakter Hanne Winther.
Klaus sender 7.okt opfølgningen på Hasle Torv sagen til alle, og til at lægge på hjemmesiden.
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5.05 Miljø
Regnvandsbassiner: Driften af de to bassiner henhører nu under Vand og Spildevand. De er
først og fremmest tekniske anlæg.
Natur og miljø har ikke længere noget med dem at gøre. Dyrelegepladsen har ikke
tilladelse/hævd på at anvende det vestre bassin til dyrehold.
Vi ønsker at beplantningen omkring det østre bassin retableres. Flemming aftaler møde med
Vand og Spildevand, Ole deltager i dette møde.
Skøjtebanen, Klokkervej: Natur og Miljø har påtaget sig opgaven, dels med at sikre
belysningen, dels med at snerydde nogle gange i løbet af vinteren. Positivt samarbejde, også
med Vand og Spildevand i denne sag.
Hanne Wammen fra Lokalavisen vil gerne skrive om skøjtebanen, action Arne. Notat på
hjemmesiden, action Jesper.
Kommunens container ved skøjtebanen fjernes i løbet af foråret. Containeren har været
benyttet som kaffestue for gartnerne, og tillige til at huse lysreguleringen for skøjtebanen. Det
er uklart hvor belysningskontrollen efterfølgende skal placeres, men ingen tvivl om at
funktionen skal bibeholdes. Flemming følger sagen.
Beplantning omkring transformer i nordvest hjørnet er fældet. Transformatoren bliver senere
søgt skjult bag efeu beplantning el. lign.
Flemming har haft møde med Iben ?. 3 af 4 piletræer i det syd østlige hjørne planlægges
fældet og et opstammet.
To kastanje træer i den østlige side af parken, som gror tæt på skel fjernes. Erstatningstræer
placeres lidt længere inde i parken.
Et stort træ tæt på skel i parkens vestlige side fældes og nogle nærved plantede høje træer,
får nedhængende grene beskåret.
De handlende bør opfordres til at begrænse svineriet udenfor diverse butikker i området.
Denne sag hører vist hjemme under Trafik og Veje, Flemming og Klaus undersøger dette.
Hvordan sagen gribes an diskuteres på næste møde.
Drift/vedligehold i Klokkerparken, er der for få skraldespande og bliver de tømt for sjældent?
Flemming har fået kontakt til kommunen, mht. at helhedsplanen inkluderer, at inddrage en del
af den grønne kile bagved de to sydligste parter af Hasle Bakker.
Legepladsen i Klokkerparken: Der er et nyt klatrestativ på vej 
5.06 Kultur
”Hasle Bakker” samarbejde, fællesrådet er positivt overfor dette, men kan p.t. ikke pege på
aktuelle tiltag. Flemming holder kontakt.
5.07 Diverse
Externt bestyrelsesmøde, action Flemming og Leif.
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