Repræsentantskabsmøde i

Hasle Fællesråd
Mandag 14. marts 2011, kl. 19 i Caféen på Hasle Lokalcenter, Rymarken 118

Bestyrelsens årsberetning for 2010 - 2011
Fællesrådets formål fremgår af vedtægterne. I det forløbne fællesråds år (1. april 2010 – 31. marts 2011) har
bestyrelsen bestået af 8 personer, heraf var 3 gruppemedlemmer og 5 husstandsmedlemmer.
Bemærk at regnskabsåret ikke følger ovennævnte fællesråds år, men følger kalenderåret.
Det er bestyrelsens ønske, hvis muligt, at blive suppleret med flere gruppemedlemmer i det kommende år.
Bestyrelsen har ønske om at tilpasse vedtægterne på enkelte punkter.
Bestyrelsens konstituering fremgår af fællesrådets hjemmeside: www.haslefaellesraad.dk.
Fællesrådet valgte i det forløbne år at danne stående udvalg til behandling af følgende emner, Økonomi, PR,
Byplanlægning, Trafik og Miljø. I det forløbne år har der ikke været behandlet ”tunge” sager, og der har således ikke været behov for at supplere bestyrelsen med ad-hoch grupper. De fleste sager er behandlet på
bestyrelsesmøderne.
Fællesrådets grænser fra 2001 blevet ændret i 2009-2010, således at kalenderkvarteret blev inkluderet,
hvorved den uformelle og den formelle grænse nu faldt sammen. Bestyrelsen ser gerne at kalenderkvarteret
bliver repræsenteret i den ny bestyrelse. Om fællesrådet skal påtage sig at omfatte resten af Herredsvang,
vil blive diskuteret på repræsentantskabsmødet.
Det skal bemærkes, at et fællesråd kan tage sager op, som er omfattet af et tilstødende fællesråds område.
Et sådant ”grænsetilfælde” er skøjtebanen ved Klokkervej, som p.t. hører under Åbyhøj fællesråd, men historisk set hører under Hasle Vest Villakvarter, og som de fleste formodentlig ved, sagsbehandles af Hasle
Fællesråd.
Mht. Fællesrådssamarbejdet, borgerinddragelse m.m.
Århus Kommune har i perioden 2010-11 indkaldt til fællesmøder, hvor generelle projekter er blevet gennemgået og hvor fællesrådene har haft lejlighed til at kommentere disse overfor de tilstedeværende byrådspolitikere og Kommunens embedsmænd. Eksempelvis har følgende emner været drøftet: Planstrategi 2010 (nye
byer mv.), Vand og naturplaner, Cykelhandlingsplan, Friluftsplaner mv..
Kommunens afdeling for Trafik og Veje har indbudt til dialogmøder i forbindelse med gennemgang af ”Anlægsarbejder i vejplan, samt ønsker om større og mindre vej- og stianlæg”. Hasle Fællesråd har deltaget i
disse møder og fremført lokalområdets synspunkter, både mundtlig og som skriftlig svar til Byrådets politikere.
Det kommende fælles møde senere i denne måned vil bl.a. omfatte følgende emner: Kulturby 2017, Kollektiv
trafikplan, Planstrategi 2011.
Sagsbehandling i den forløbne periode. I 2010-11 har et antal sager, små og større, været behandlet i fællesrådets udvalg.
Vi vil i det følgende og på repræsentantskabsmødet give en kort gennemgang af de sager, der prioritetsmæssigt har haft og vil have fællesrådets opmærksomhed.
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Økonomi og medlemstal
Med hensyn til økonomi, se kopi af det vedlagte regnskab og budget.
Hasle Fællesråd har 36 (39) gruppemedlemmer og 26 (31) husstandsmedlemmer. Tallet i parentes er sidste
års medlemstal.
Det kommunale tilskud, som er afhængig af de enkelte fællesråds aktivitetsniveau etc., udgjorde 20.000 kr. i
2010, Hasle Fællesråd har for 2011 søgt om 15.000 kr. og fået tildelt 20.000kr.
Regnskab for 2010
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Budget for 2011
Indtægter:
Medlemskontingent, virksomheder mv.
Medlemskontingent, Husstande
Tilskud - Århus Kommune
Indtægter i alt:

9.000,00
3.600,00
15.000,00
27.600,00

Udgifter:
Repræsentantskabsmøde

4.000,00

Bestyrelses- og udvalgsmøder

6.500,00

Borgermøder

3.000,00

Projekter, møder mv.

4.000,00

Hjemmeside

1.700,00

Kontorhold, tryksager, kopiering

4.500,00

Porto

1.200,00

Gaver, præmier

1.000,00

Gebyrer BG Bank
Diverse
Udgifter i alt:
Årets resultat:

300,00
1.400,00
27.600,00
0,00

PR udvalget
Det er fællesrådets hensigt at informere løbende om de sager, der behandles og som må have fællesrådets
medlemmers og generelt beboerne i lokalområdets interesse.
Fællesrådet benytter sin egen hjemmeside og vil benytte e-mail information til medlemmerne, eksempelvis
når Kommunen sender sager i høring. Høringssvar skal ofte besvares så hurtigt, at brevinformation vil være
for langsomt at benytte.
Fællesrådet vil desuden benytte Lokalavisen og i nogle tilfælde Aarhus Stiftstidende, i de situationer hvor
dette findes hensigtsmæssigt.
Århus Vest portalen har været benyttet, men denne er p.t. blevet opdelt i en portal for Gellerup
(www.gellerup.nu/) og en ny bydelsportal Aarhus Vest portalen (www.aarhusvest.dk) for områderne Bispehaven, Herredsvang, Møllevangen og Frydenlund. Sidstnævnte portal er i en opstartsfase og har bedt fællesrådet om at deltage i en styregruppe. Fællesrådet har p.t. ikke haft resurser til at deltage i dette projekt.
Fællesrådet forventer at benytte den nye bydelsportal.
Da fællesrådet er interesseret i at kunne distribuere nyheder etc. til medlemmerne via e-post, både for at
spare tid og penge, vil vi opfordre de medlemmer der har en e-mail adresse (som endnu ikke er kendt af
fællesrådet), til at sende denne til foreningens kasserer, flemming.olsen@stofanet.dk. Denne opfordring
gælder alle de medlemmer som modtager denne beretning pr. brevpost.
Samarbejdet med Lokalavisen.
I 2010-11 har vi haft et godt samarbejde med Lokalavisen, der dækker vores område. Vi benytter Lokalavisen til annoncering af arrangementer og til at formidle information.
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Fællesrådets hjemmeside
Vi har lagt vægt på at hjemmesiden giver medlemmerne adgang til oplysninger om aktuelle sager, mødereferater, udvalgenes sammensætning og arbejdsområder, samt adresser på bestyrelsesmedlemmerne.
Hjemmesiden bliver opdateret jævnligt.
Fællesrådets ny hjemmeside (www.haslefaellesraad.dk) har nu været i funktion i et år. Denne hjemmeside
fungerer på en mere brugervenlig måde end den tidligere, og vi håber den gør der lettere, at følge med i
hvad fællesrådet beskæftiger sig med.

Byplan udvalget
Helhedsplan for Gellerup
Fællesrådet ærgrer sig over, at den grønne kile langs Ringvejens vestlige side fra Edvin Rahrsvej til Silkeborgvej, bliver fjernet, og området bebygget med boligblokke. Bestyrelsen følger denne sag, og vil protestere
hvis ”Helhedsplanen” berører Hasle Bakker området.
Der er endnu ikke sendt et forslag til lokalplan for projektet i høring.
Højhuse til erhverv ved Viborgvej, Runevej og Bredskiftevej
Der har i 2008 været fremlagt en plan for området, bebyggelsen blev denne gang benævnt ”Porten til Århus”.
Bebyggelse som blev præsenteret i 2008, bestod af et pyramideformet hus på vest siden af Viborgvej og tre
højhuse på den østlige side, hvor max højden blev angivet til 100 m. De to bebyggelser var arkitektonisk
forbundet af et torvelignende flisebeklædt areal.
Den nuværende plan for bebyggelsen er totalt ændret, denne gang består bebyggelsen af 9 højhuse, 3 højhuse på den vestlige side, med en max. højde på 45 meter og 6 højhuse på den østlige side, med en max.
højde på 75 meter.
Den nuværende plan har således taget hensyn til de lokale beboeres anke i 2008 om reduktion af max. højde, den omfatter et grønt område mod Viborgvej og den integrerer i byggeprojektet en udvidelse af bredskiftevej, med udvidelse af denne vejs tilslutning til Viborgvej.
Forslaget som er udførligt beskrevet, inkluderer en miljø rapport. Forslaget kan læses på Kommunens
hjemmeside www.aarhuskommune.dk/lokalplaner, eller eksempelvis ses på Hasle Bibliotek.
Kommentarer til forslaget kan sendes til planlaegningogbyggeri@aarhus.dk, senest 23. marts 2011.
Borgermøde har været afholdt 1. marts på Tilst Skole, arrangeret af Aarhus kommune, Teknik og Miljø.
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Letbanens linjeføring i lokalområdet.
Fællesrådet er imod den påtænkte linjeføring på Ryhavevej, hvor linjeføringen vil skære igennem Ryhaven,
over Ringvejen og ud af Edvin Rahrsvej til Gellerup. Fællesrådet ønsker en linjeføring ad de 4 sporede veje,
dvs. fra torvet ad Ryhavevej, videre op af Rymarken, og ned langs Åby Ringvej til Edwin Rahrs vej, på den
nordlige eller sydlige side af Ringvejen.
Linjeføringen har flere gange været diskuteret med Trafik og Veje, der henholder sig til, at der p.t. kun arbejdes på projektets fase 1. Projektets fase 2 er nu i en opstartsfase, og fællesrådet vil derfor tage sagen op
med sagsbehandlerne ved Midttrafik.
Ungdomsklub ved Rytoften
Som part af projekt Børneby Ellekær, har Byrådet vedtaget at placere en ungdomsklub ved Bispehavens
område på Rytoften.
Fællesrådet har stor sympati for ideen med oprettelse af en klub for de unge i Bispehaven, men har gjort
indsigelse imod placeringen af klubben på det valgte sted. Fællerådet mener ikke at arealet er stort nok for
klubbens udeaktiviteter og frygter gener for det nærved liggende villakvarter og for beboerne i de nye ungdomsboliger på Rytoften. Flertallet af fællesrådets bestyrelse mener at klubben bør placeres som part af
projekt Børneby Ellekær, på Ellekærskolens område. Fællesrådets indsigelser mod den valgte placering, har
ikke på nogen måde påvirket Århus kommunes Børn og Unge magistrats beslutning.
Fællesrådet er efterfølgende indbudt til, og har deltaget i et indledende møde om klubbens drift mv.
Gener ved benyttelse af glaserede teglsten
Fællesrådet var i sidste år (fællesråds år 2009-2010) i dialog med de ansvarlige for lokalplaner i Århus
Kommune, og skrev efterfølgende en note til Teknisk udvalg, med opfordring til at begrænse/forbyde brug af
stærkt lysreflekterende tegl i Hasle Vest villakvarter.
Der er i 2010 faldet dom i en sag i Lystrup, hvor en husejer til stor gene for genboen, havde fået lagt et
stærkt lysreflekterende tegl. Husejeren blev dømt til at få dette tegltag fjernet. Vi forventer derfor at man hos
Århus Kommune herefter ser mere objektivt og kritisk på problemstillingen, og går i dialog med de husejere,
der på trods af naboers protester, ønsker at benytte stærkt lysreflekterende tegl.
Projekt ”smukke indfaldsveje”
Fællesrådet er opmærksom på bibeholdelse af de træer der i sin tid blev plantet i forbindelse med projektet.
Fællesrådet har indledt en undersøgelse, for om muligt at udvide området med plantede træer, til også at
omfatte et grønt område langs Viborgvej, umiddelbart udenfor Ringvejen.

Trafik udvalget
Borgermøde om trafikale emner
Den 22. september 2009 afholdt fællesrådet et borgermøde på Hasle skole med følgende emner på dagsordenen:
 Videreførelsen af projektet forskønnelse af Hasle Torv.
 Omlægning af Herredsvej i Skejby området, og forventede konsekvenser for trafikken i Haslevang
 Letbaneprojektet i Århus og den påtænkte baneføring igennem Hasle
Deltagere, byrådspolitikere fra Teknisk Udvalg, Ango Winther, Niels Brøchner og Ejgild Rahbek.
Deltager fra Trafik og Veje, Vejchef Niels Schmidt. Der var en god dialog på mødet, men ingen faste
løfter mht. torvet. Se referatet på hjemmesiden.
Fællesrådet følger stadig tæt op på de nævnte sager, se herunder.
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Hasle Torv
Fællesrådet har konstant fokus på færdiggørelsen af Torvet. Det nordøstlige og det sydvestlige hjørne
mangler stadig at blive renoveret.
Det nordøstlige hjørne figurerer på Trafik og Vejes prioriteringsliste med et budget beløb på ca.2.7Mkr. Beløbet er ikke pristalsreguleret og Trafik og Veje har meddelt, at de ikke sagsbehandler projektet, før der er
politisk opbakning til at op starte projektet igen.
Det sydvestlige hjørne, ”Mazda hjørnet” er nødtørftigt renoveret i 2009. Der verserer stadig en sag imellem
Kommunen og Beboerforeningen Ryhavevej 1-5 om ”grænsedragning”. Færdiggørelsen af dette hjørne
forventes ifølge Trafik og Veje, betalt af beboerforeningen. Fællesrådet er ikke part i denne sag.
Fællesrådet har konstant prioriteret forskønnelsen/renoveringen af torvet højt, når Trafik og Veje har bedt
om en prioritering af områdets projekter. I forbindelse med sidste prioriteringsrunde for 2011, sendte fællesrådet i oktober 2010 en prioriteringsliste der efter enstemmig beslutning i bestyrelsen udelukkende fokuserede på de forskellige projektfaser i forskønnelsen af torvet. Dette brev er fordelt til Byrådet i forbindelse
med budgetlægning for 2011.
I år har Hasles lokale byrådspolitiker Kate Runge kastet sin energi ind i et forsøg på at få projektet vækket til
live. Kate Runge arrangerede bl.a. et møde med rådmanden for Teknik og Miljø Laura Hey og fællesrådet.
Mødet fandt sted på torvet og Laura Hey var meget positiv i sin vurdering af projektet, men som alle ved,
leder man i Kommunen mere efter besparelser end efter budgettunge projekter.
Ango Winther som ofte har støttet projektet, er blevet kontaktet og lovet at ville have sagen i tankerne når
2011 budgettet forhandles.
Forlægning af Herredsvej
Omlægning og udvidelse af Herredsvej, med tilslutning til motorvejstilkørslen i Skejby er på vej, og vil stå
færdig i 2012.
Fællesrådet forventer at den uønskede gennemkørende trafik på den del af Herredsvej, der ligger imellem
torvet og ringvejen, uanset vejbump og lignende trafikdæmpende foranstaltninger, vil blive væsentligt forøget.
Trafik og Veje har gennemført en ”før” trafikmåling i området, men vil vente på en ”efter” måling, og herefter
vurdere om der bør foretages yderligere tiltag for at dæmpe trafikken. Skal beboerne og skolebørnene vente
så længe på en løsning?
Det er fællesrådets indstilling, at der bør tages mere hensyn til skolebørnene, som færdes i stort antal på
Herredsvej, end til trafikanter, der intet ærinde har i området. Hvis skolevejen kan sikres og man derved
opnår, at forældre stopper med at køre deres børn i skole, er det jo en fin sidegevinst.
På et møde med Trafik og Veje 14. jan. 2010, fremførte Hasle Fællesråd, at man burde overveje at gøre
Paludan-Müllers vej til en 4-sporet vej, for at aflaste trafikken på den del af Herredsvej som går fra det nye
kryds Herredsvej/Paludan Müllersvej over ringvejen og ned til Hasle torv. Dette ønske blev affærdiget af
Trafik og Vejes planlægningsafdeling, med begrundelse i at man forventer at Herredsvej alligevel vil blive
belastet med hovedparten af trafikken fra motorvejssystemet ind mod ringvejen.
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Trafiktællinger november-december 2010

Generelle trafikale problemer i Haslevang området (området imellem Viborgvej og Ringvejen)
En trafikgruppe med hjemsted i området, arbejder for at skabe stemning i lokalområdet, for at få løst problemet med trafikken i området. Der tænkes i denne forbindelse ikke primært på trafikken på Herredsvej,
men på at reducere både hastighed og antal gennemkørende biler i det bagved liggende villaområde. Trafikgruppen har i den forbindelse ønske om at flytte trafikspærringen på Staghøjvej til krydset hvor Staghøjvej/Høgevej/Haslevangsvej mødes.
Fællesrådet supporterer gruppen ved kontakt til Trafik og Veje, for at få foretaget vejledende hastighedsmålinger og trafiktællinger.

Miljø udvalget
Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen
På initiativ af Idrætssamvirket er der etableret et stisystem og et enestående leg, lær og idrætssystem i
Skjoldhøjkilen. Systemet administreres af organisationen ”Hasle Bakker”. Stisystemet benyttes blandt andet
af Brabrand Parkrun.
Fællesrådet samarbejder med ”Hasle Bakker” for at etablere et samspil imellem Klokkerparken og Skjoldhøjkilen, eksempelvis har der været afholdt ”VIGØR” arrangementer i Klokkerparken, men dette arrangement
viste sig kun at have nyhedens interesse, hvorfor arrangementet ikke gentages.
Park-udviklingsplanen som Århus Kommune tog initiativ til i 2008 er blevet gennemført, og har givet et løft til
de tre parker, Klokkerparken, Præstevangsparken og Ryparken, som planen omfattede. Arbejdet på parkudviklingsplanen har medført, af fællesrådet har etableret et fint samarbejde med Kommunens afdeling for
Natur og Miljø.
Natur og Miljø har senere fundet midler til en yderligere udvidelse af faciliteterne på legepladsen i Klokkerparken, i form at et klatrenet, som vil blive opsat senere i år.
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Klokkerparken har desværre været plaget af utilpassede unge, som har ødelagt de nyplantede træer, opført
sig truende og provokerende mv.. Fællesrådet har i den forbindelse kontaktet politiet og Natur og Miljø for at
dæmpe problemerne. Politiets forebyggelses sektion har fokus på problemet og Kommunens afdeling for
Natur og Miljø har efter aftale med fællesrådet foretaget præventive tiltag så som flyttet/fjernet bænke, beskåret buskads og træer mv. Det skal i den forbindelse nævnes, at det ikke er fællesrådets opgave at fungere som politi, borgerne skal selv kontakte politiet når ulovligheder observeres.

Skøjtebanen ved Klokkervej
Skøjtebanen hører under Vand og Spildevand, og et såkaldt teknisk anlæg. Vand og Spildevand har accepteret at rydde banen, planerede bunden og lægge vand på i frostperioder.
Lysanlægget tilhører Kommunens afdeling for Natur og Miljø og denne afdeling har taget sig af at feje banen
og sætte lys på i de mørke timer, til glæde for mange unge mennesker.

Fokusområder for 2010/2011
Bestyrelsen foreslår fokus på følgende i det kommende år:


Generelt

 PR


Byplan.

Fællesrådet vil deltage aktivt i møder om kommuneplaner og strategier og i de tilfælde
hvor lokalplaner for området ændres.
I de tilfælde hvor sager af almen interesse bør drøftes af borgerne i lokalområdet, vil fællesrådet arrangere borgermøder.
Fællesrådet vil arbejde på at forbedre kommunikationen til medlemmerne og til borgerne i
lokalområdet.
Sørge for indflydelse på nye og større markante byggeprojekter i Hasle Fællesråds område. Gå aktivt ind i vurdering af/ få indflydelse på lokalplaner når sådanne ændres.
Letbanen, sørge for indflydelse på letbanens linjeføring i Hasle fællesråd området.



Trafik.

Fællesrådet vil forsøge at påvirke den politiske proces, således at de næste faser af Hasle Torv projektet bliver sat i gang.
Herredsvejs forlægning og dette projekts indflydelse på trafikken ned af Herredsvej, såvel
som trafikken i Herredsvang området som sådan, vil have høj prioritet i fællesrådet.



Miljø

Grønne områder i Hasle vil stadig være i fokus. Fællesrådet vil arbejde for at bevare indflydelsen på den fremtidige vedligeholdelse af de grønne områder.
Fællesrådet vil arbejde for at fjerne/begrænse problemet med utilpassede unge menneskers misbrug af parkerne.
Det gode samarbejde med Kommunens Natur og Miljøafdeling vil fortsættes.
Fællesrådet vil støtte arbejdet for Hasle Bakker organisationen.
Fællesrådet vil samarbejde med Vand og Spildevand og Natur og Miljø, for at holde skøjtebanen i orden.
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