HASLE FÆLLESRÅD
Århus d. 25. februar 2010

Bestyrelsens årsberetning for 2009/2010
Fællesrådets formål fremgår af vedtægterne, bestyrelsen har ikke ønske om at ændre på vedtægterne.
I det forløbne år startede bestyrelsen med 10 medlemmer. På grund af sygdom og flytning er antallet p.t. 7
medlemmer. Bestyrelsens konstituering fremgår af fællesrådets hjemmeside: www.haslefaellesraad.dk.
Fællesrådet fravalgte forrige år at danne stående udvalg, begrundet i at der i længere tid ikke havde været sager
som var behandlet af udvalg, og at vi i en periode havde arbejdet med et minimum af personer i bestyrelsen.
Det har imidlertid vist sig praktisk at bibeholde nogle af de tidligere definerede udvalgsområder, så som Trafik,
PR, Økonomi og Miljø. Øvrige sager er behandlet på bestyrelsesmøderne.
For at styrke bestyrelsen i arbejdet med ”tunge” sager vil der, når dette skønnes at være hensigtsmæssigt, blive
dannet ad-hoc grupper. I en lang periode, har en sådan ad-hoc gruppe arbejdet på projektet ”Den levende
Park”, resultatet udmøntede sig i en Parkudviklingsplan i august 2009. I den kommende periode vil fællesrådet
forsøge at danne en ad-hoc gruppe for deltagelse i at lave en plan for løsning af trafik problemerne i området
omkring Herredsvej på strækningen imellem Viborgvej og Ringvejen.
Det skal nævnes, at fællesrådets grænser fra 2001 er blevet ændret, den mest markante ændring er, at
kalenderkvarteret nu er blevet inkluderet. Man kan vel egentlig sige at den uformelle og den formelle grænse nu
falder sammen.
Mht. Fællesrådssamarbejdet, borgerinddragelse
m.m.
Århus Kommune har i perioden 2009-10 indkaldt
til fællesmøder, hvor generelle projekter er blevet
gennemgået og hvor fællesrådene har haft
lejlighed til at kommentere disse. Eksempelvis har
Kommuneplan 2009 været drøftet flere gange.
Kommunens Trafik og Veje har indbudt til dialog
møder 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.
I den forløbne periode 2009-10 har adskillige
sager, små og større, været behandlet af
fællesrådet. Vi vil her og på
repræsentantskabsmødet give en kort
gennemgang og uddybe de sager, der
prioritetsmæssig og arbejdsmæssigt har haft mest
opmærksomhed af Hasle Fællesråd.

Økonomi og medlemstal
Der henvises til det vedlagte regnskab og budget.
Hasle Fællesråd har 39 (40) gruppemedlemmer og 31 (29) husstandsmedlemmer. Tallet i parentes er
sidste års medlemstal.
Det kommunale tilskud, som er afhængig af de enkelte fællesråds aktivitetsniveauet, udgjorde 20.000 kr.
i 2009. Hasle Fællesråd har for 2010 søgt 15.000 kr. i tilskud.
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PR
Det er fællesrådets hensigt at informere om de sager, der behandles og som må have lokalområdets interesse
ved at bruge en kombination af egen hjemmeside, e-mail information til medlemmerne, skrive artikler og noter til
publicering på Vestportalen og Lokalavisen, samt naturligvis i denne beretning.
Vi er meget interesseret i at kunne distribuere nyheder til medlemmerne via e-post, idet bestyrelsen derved
sparer både tid og penge. Vi har i årets løb benyttet e-post i forbindelse med Kommunens høring om ”Principper
i det nye A bus system” og i forbindelse med ”Vandmiljø planerne”, vi vil opfordre medlemmerne til at sende
deres e-mail adresser til foreningens kasserer.
Samarbejdet med Lokalavisen og Århus vest portalen.
I 2009 har vi haft et rigtig godt samarbejde med Lokalavisen, der dækker vores område. Vi benytter Lokalavisen
til annoncering af arrangementer og til at formidle information.
Århus Vest portalen (www.aarhusvest.dk), har vi haft en rigtig god dialog med omkring årets aktiviteter, hvilket
fremgår af listen over artikler, som portalen har publiceret (af egen drift eller på opfordring af fællesrådet). Det har
stor betydning for vores arbejde i fællesrådet, at vores lokale medier hjælper os med at få informationer ud til
borgerne i fællesrådets område.
Se nedenstående liste over de forskellige artikler publiceret i medierne.
Fra august 2009 og indtil januar i år bragte Ole Nørgaard Madsen, Århus Vestportal en lille føljeton omkring en
forfalden bænk i Klokkerparken – som nu er blevet udskiftet og klar til brug. Det var en udmærket
motivationsfaktor for os.

2010.01.14
2010.01.11
2010.01.10
2010.01.08
2009.11.06
2009.12.18
2009.10.03
2009.09.23
2009.09.15
2009.09 15
2009.09.15
2009.08.02
2009.05.29
2009.05.28
2009.05.23
2009.04.21
2009.04.20
2009.03.28
2009.03.12

Emner
Århus Stiftstidende

Lokalavisen

Publiceret hvor

Vestportalen,
www.aarhusvest.dk
Lokalavisens
netavis,
www.lokalavisen.d
k

Diverse publiceret
Dato

X

Klokkerparken fik sin bænk
Skøjtebanen
Parkudviklingsplan og forbedringer i Præstevangen
Indsats for bedre Rypark bærer frugt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Artikel om Hasle, torvet
Parkerne i Hasle
Kapitel 3 i historien om en bænk
Ingen ved hvornår Hasle Torv står færdigt
Borgermøde, Artikel om torvet
Trafik på den byrådspolitiske dagsorden
Borgermøde, Artikel om Herredsvejs forlægning
Hvad fortæller en ødelagt bænk med brændenælder
Parkudviklingsplan for Hasle på vej
Herredsvej bliver en flaskehals
Vigør måler kondital i Klokkerparken
VIGØR, Konditjek i Klokkerparken
Torvedage i Hasle starter 2. maj
Forårsoprydning i Hasle
Hasle Fællesråd lægger problemer og planer til debat

Ud over det ovenfor nævnte, er der annonceret for Torvedage og Vigør i Lokalavisen og Århus Onsdag
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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 bestyrelsen. Hjemmesiden
bliver opdateret jævnligt.
En ny hjemmeside er nu opbygget, denne hjemmeside vil gøre det lettere for vore medlemmer, og andre der har
ønske om, at følge med i hvad fællesrådet beskæftiger sig med. Den nye hjemmeside findes på
www.haslefaellesraad.dk

Byplan
Moské og islamisk kulturcenter ved Gudrunsvej i Brabrand
Fællesrådet følger denne sag, og støtter op om tidligere udsagn:
Moskeèn vil betyde mere ghettoisering og parallelsamfund. Moskeèn vil give store trafikale problemer (ved
arrangementer i Globus 1 er der store parkeringsproblemer med farlige situationer til følge). Den grønne kile
mellem Gudrunsvej og Åby Ringvej bør bibeholdes som et aktiv for området og Vestbyen som helhed.
Højhuse ved Viborgvej / Højhuspolitik
”Porten til Århus”, på grund af finanskrisen har dette projekt været i dvale.
Letbanens linieføring i lokalområdet. Fællesrådet er meget imod den påtænkte linieføring på Ryhavevej og
igennem Ryhaven til Gellerup. Fællesrådet ønsker linieføringen ad de 4 sporede veje, dvs. fra torvet ad
Ryhavevej, op af Rymarken og ned langs Åby Ringvej til Edwin Rahrs vej. Sagen har flere gange været
diskuteret med Trafik og Veje. Fællesrådet vil nu tage sagen op med Midttrafik.
Ungdomsklub ved Rytoften
Som part af projekt Børneby Ellekær, er der planer om at placere en ungdomsklub på Bispehavens område ved
Rytoften. Se sag 16 behandlet på byrådsmødet onsdag 10. februar.
Fællesrådet har skrevet en indsigelse imod placeringen af klubben på Bispehavens område, vi mener klubben
bør placeres som part af projekt Børneby Ellekær, på skolens område.
Gener ved benyttelse af glaserede teglsten
Fællesrådet har været i dialog med de ansvarlige for lokalplaner i Århus, og skrevet en note til Teknisk udvalg,
med opfordring til at begrænse/forbyde brug af stærkt lysreflekterende tegl i Hasle Vest villakvarter.
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Trafik
Borgermøde om trafikale emner
Den 22. september afholdt fællesrådet borgermøde på Hasle skole med følgende emner på dagsordenen:
• Videreførelsen af projektet med renovering af Hasle Torv.
• Omlægning af Herredsvej i Skejby området, og eventuelle konsekvenser for trafikken i Hasle
• 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.
Hasle Torv
Fællesrådet har stor fokus på færdiggørelsen af Torvet. Det nord-østlige og det syd-vestlige hjørne mangler
stadig at blive renoveret.
Det nord-østlige hjørne figurerer på Trafik og Vejes prioriteringsliste med et budget beløb på ca.2.7Mkr, men om
der er politisk opbakning til færdiggørelse at hjørnet under 2010 budgettet
afgøres først i april i år.
Det syd-vestlige 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 betalt af beboerforeningen og vil ifølge Trafik og Veje
formodentlig blive igangsat i år.
For at skabe liv på torvet, har der i 2008 og 2009 været afholdt torvedage,
og med tiltagende succes. Fællesrådet har igangsat og ledet denne
aktivitet og håbet, at andre organisationer ville tage over. Da dette desværre ikke har været tilfældet, stoppes
aktiviteten.
Forlægning af Herredsvej
Omlægning og udvidelse af Herredsvej, med tilslutning til motorvejs rundkørslerne 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 vil påbegynde en før-og-efter trafik måling, og reagere herefter, men skal beboerne og
skolebørnene vente så længe på en løsning?
Fællesrådet håber, at beboergrupper i området vil deltage i en debat om alternative løsningsmodeller, så der kan
blive enighed om en masterplan, der modvirker gennemkørende trafik forbi skole, fritids og sportshaller.
Det er fællesrådets indstilling, at der må tages mere hensyn til skolebørnene, som færdes i stort antal på
Herredsvej, end til trafikanter, der ingen 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.
De mindre, trafikregulerende tiltag, som beboere i området længe har ønsket, bør revurderes og ses i lyset af en
samlet trafikplan for området.
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 Herredsvej. Dette ønske blev affærdiget af
personer fra Trafik og Veje, med begrundelse i, at man forventer, at Herredsvej alligevel vil blive belastet med
hovedparten af trafikken fra motorvejssystemet ind mod ringvejen.
Fællesrådet for Møllevang, Fuglebakken bør inddrages i diskussionen om trafikplanerne, da en beboergruppe
allerede har udtrykt ønske om at flytte trafik spærringen på Staghøjvej til Høgevej.
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Miljø
Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen
På initiativ af Idrætssamvirket er der etableret et enestående leg, lær og idrætssystem i Skjoldhøjkilen. Systemet
administreres af organisationen ”Hasle Bakker”
Fællesrådet samarbejdet med ”Hasle Bakker” for at etablere et samspil imellem Klokkerparken og Skjoldhøjkilen,
eksempelvis har der været afholdt ”VIGØR” arrangementer, i både Klokkerparken og ved Skjoldhøjskolen. I
foråret vil der blive arrangeret 3 VIGØR arrangementer igen, men udgangspunktet vil formodentlig blive flyttet fra
Klokkerparken til stisystemet ved Ellekærskolen. ”Hasle Bakker” arbejder på at supplere med en løbeskole, i
samarbejde med TST-Tilst.
Park-udviklingsplanen
Århus kommune tog i 2008 initiativ til projekt ”Den Levende Park” og udvalgte 3
af Kommunens områder til at deltage i et pilotprojekt, for udviklingen af de
grønne områder. Hasle var et af disse områder.
Hasle Fællesråd har i den forbindelse sammen med Århus kommunes afdeling
for Natur og Miljø afholdt borgermøder i sept. 2008 og senere i jan. 2009.
En ad-hoc arbejdsgruppe blev nedsat. Gruppen har arbejdet sammen med
Natur og Miljø, og megen energi er blevet lagt i møder henover forår og
sommer 2009. I august kom så resultatet i form af en ”Parkudviklingsplan”,
som beskriver de forbedringsforslag af vores 3 parker, Klokkerparken,
Præstevangsparken og Ryparken, som er aftalt. I november/december 2009
blev en væsentlig del af disse gennemført, yderligere tiltag fortsætter når
frosten kommer af jorden.
I Klokkerparken er eksempelvis legepladsen mod Klokkervej langt fremme i
renoveringen, bænke er blevet flyttet og nye opsat. Der er planlagt yderligere udtynding af træer og buske, så alt
går efter planen.
Projektet med Parkudviklingsplanen er blevet ledet af Natur og Miljø som har haft et meget positivt og
konstruktivt samarbejde med ad-hoc gruppen. Ad-hoc gruppen har interviewet en lang række ”brugere” af
parkerne, eks. personer i børneinstitutioner, skoler, lokalcenteret mv., projektet har således haft en stor
berøringsflade til lokalsamfundet, så hermed en tak til alle der har bidraget positivt til processen.
Til orientering kan Parkudviklingsplanen ses på fællesrådets hjemmeside.
Skøjtebanen ved Klokkervej
Efter flere års dvale lykkedes det at vække skøjtebanen til live igen. To af Kommunens afdelinger har bistået,
Vand og Spildevand ryddede banen og planerede bunden, og Natur og Miljø har taget sig af at feje banen og
sætte lys på i de mørke timer. I disse CO2 besparelses tider, er det jo godt at benytte sig af naturens eget
kølesystem.
Banen er flittigt besøgt, så der er ros til Kommunens afdeling for Vand og Spildevand og afdelingen for Natur og
Miljø for deres indsats for at få banen klar til denne års lange vinter.
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Fokusområder for 2010/2011
Bestyrelsen foreslår følgende fokus for indsatsen det kommende år:
•

Torvet.

Påvirke den politiske proces således, at den næste fase af projektet bliver sat i gang.

•

Trafik.

Herredsvejs forlægning og specifikt trafikken i området imellem Viborgvej og
Ringvejen, vil have høj prioritet i fællesrådet. Inddragelse af borgerne i det berørte område
anses for nødvendigt for at få et godt resultat. Et ad-hoc udvalg vil blive nedsat senere på
året, for at arbejde på planer for at øge trafiksikkerheden i området.

•

Parkerne. Hasles grønne områder vil stadig være i fokus. Det gode samarbejde med Kommunens Natur
og Miljø afdeling forventes at fortsætte, for at bevare indflydelsen på den fremtidige
vedligeholdelse af de grønne områder. Fokus vil være på, at forbedre eller mindst holde
vedligeholdelsesniveauet i parkerne, og bevarelse af de grønne kiler i området.

•

Byplan.

•

Letbanen Sørge for indflydelse på letbane linjeføringer i Hasle området.

•

Miljø

Sørge for indflydelse på nye og større markante byggeprojekter i Hasle området. Gå aktivt ind
i vurdering af, og få indflydelse på lokalplaner når sådanne ændres.
Støtte arbejdet med at motivere borgerne til at benytte de grønne områder. VIGØR og
løbeskole projekterne.
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