Trafikken i Aarhus Syd
Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd og ”Trafikgruppen i Skåde” inviterer til:

BORGERHØRING
Tirsdag den 19. maj kl. 19:00
på Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg

Rådmanden i Aarhus Kommune har sat trafikken fra Aarhus Syd og Oddervej i høring på www.aarhus.dk/oddervej
Samtidig har Rådmanden lukket Sandmosevej og foreslår nu, at flere veje lukkes i Skåde. Der er mange, der mener, at
Rådmandens forslag ikke er svaret på den manglende fremkommelighed på Oddervej og Ringvej Syd. Forslaget skaber usikre
2
skoleveje. Mindre nettofremkommelighed. Større forbrug af brændstof og udledning af CO . Mindre brug af offentlig transport.
Forslag til bedre løsninger vil vi gerne debattere på Borgerhøringen, hvor alle borgere, institutioner og virksomheder fra hele
Aarhus Syd er velkommen til at få taletid og fremlægge deres synspunkter og forslag til trafikløsninger for Aarhus Syd.

Program
Kl. 19:00

Velkomst ved Carl Nielsen, formand for Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd (ordstyrer under høringen)

Kl. 19:05

”Trafikgruppen i Skåde”, baggrund for gruppen og hvem vi repræsenterer, v/ Werner Kaihøj

Kl. 19:15

Eventuelt oplæg fra repræsentanter for Aarhus Kommune og /eller medlem af Teknisk Udvalg

Kl. 19:30

”Trafikgruppen i Skåde”, forslag til sikring af den samlede fremkommelighed, v/ Michael Hjernø Olesen

Kl. 19:40

Forslag fra borgere, virksomheder, Fællesråd, m.fl. i Aarhus Syd. Ordet er frit.
(Oplæg kan medbringes på USB stik)

Kl.

Dialog og debat om de fremkomne synspunkter

Kl. 21:00

Afrunding og afslutning ved Carl Nielsen, formand for Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd
Aarhus Efterskole stiller venligst mødelokale til rådighed, og er vært ved en kop kaffe.
Med venlig hilsen
Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd
- i samarbejde med ”Trafikgruppen i Skåde”
-------------------------------------------------------------Du kan allerede nu kommentere trafikken på Oddervej via Aarhus Kommunes link:
www.aarhus.dk/oddervej
Du kan få tilsendt ”Trafikgruppen i Skådes” breve til Rådmanden og Rambølls rapporter m.v. ved at skrive til:
trafikgruppeniskaade@gmail.com

Offentligt transportmiddel til mødet:

Bus Linje 100 + 103 og linje 19 holder på Oddervej ved efterskolen

Bus Linje 6A holder ved Ringvej Syd (ca. 500 meter fra efterskolen)

Bus Linje 18 holder på Ny Moesgårdvej og (ca. 300 meter fra efterskolen)

