
 

 

Generalforsamling i 

HASLE FÆLLESRÅD  

Tirsdag den. 22. september 2020 kl. 19 i Sognehuset, Hasle Kirke  

Bestyrelsens årsberetning for 2019 - 2020 

Fællesrådets formål fremgår af vedtægterne. I det forløbne år (1. april 2019– 31. marts 2020) har 
bestyrelsen bestået af 8 personer, heraf var 3 gruppemedlemmer og 5 husstandsmedlemmer.  

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, Kultur og Miljø. I det forløbne år har vi arbejdet med følgende større sager: 
Lukning af Høgevej samt endnu ikke afsluttede sager:  REMA 1000 på Herredsvej, Frydenlunds centeret og 
SPAR grunden på Ryhavevej, desuden har vi givet foreslag til alternativ linjeføring af Letbanens fase 2. 

 

Mht. Fællesrådssamarbejdet, borgerinddragelse m.m. 

Århus Kommune har i perioden 2019 – 20 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.  

Kommunens afdeling Teknik og Miljø - 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. Mere herom senere.  

 

Sagsbehandling i den forløbne periode. 

I 2019 - 2020 har et antal sager, små og større, været behandlet i fællesrådet.  

Fællesrådet valgte i det forløbne år at danne stående udvalg til behandling af følgende emner: Økonomi, 
PR, Byplanlægning, Trafik, Kultur og Miljø. I det forløbne år har vi arbejdet med følgende større sager:  

Lukning af Høgevej samt endnu ikke afsluttede sager:  REMA 1000 på Herredsvej, Frydenlunds centeret og 
SPAR grunden på Ryhavevej, desuden har vi givet foreslag til alternativ linjeføring af Letbanens fase 2. 

Vi vil i det følgende og på generalforsamlingen, give en kort gennemgang af de sager, der har haft og vil 
have fællesrådets opmærksomhed og prioritering. 

 

Økonomi og medlemstal 

Med hensyn til økonomi, se kopi af det vedlagte regnskab og budget. 

Hasle Fællesråd har 22 gruppemedlemmer (virksomheder/foreninger/institutioner) og 18 husstands-
medlemmer.  

Det kommunale tilskud, som er afhængig af de enkelte fællesråds aktivitetsniveau etc., Udgør for 
Hasle Fællesråd vedkommende for 2019 – 20: 20.000 kr. 
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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. 
Pr-udvalget har ”brandet” området aktivt gennem Facebook-opdateringer og fremhæve de gode historier og 
de mange attraktive elementer området byder på.  
 
Trykte medier 
Fællesrådet har benyttet Lokalavisen i de situationer hvor dette fandtes hensigtsmæssigt til annoncering af 
arrangementer og til information.  
I 2019 - 2020 har vi haft et godt samarbejde med Lokalavisen, der dækker vores område. 
 
Digitale medier 
Fællesrådet benytter egen hjemmeside og facebook til at informere medlemmer. Desuden benyttes e-mail 
som informationskanal, når eksempelvis kommunen sender sager i høring. Høringssvar skal ofte besvares 
så hurtigt, at brevinformation vil være for langsomt at benytte. 
På Fællesrådets hjemmeside, har medlemmerne adgang til oplysninger om aktuelle sager, mødereferater, 
udvalgenes sammensætning og arbejdsområder, samt adresser på bestyrelsesmedlemmerne. Hjemmesiden 
bliver opdateret jævnligt. 
 
Hjemmeside 
Vi har i 2019 fået en ny hjemmeside, der skulle gøre information nemmere, desværre har vi haft nogle 
problemer med den endelig udformning; men den fungerer nu, Det var lidt dyrt, med vi tror, at det er 
pengene værd. 
 

Trafik udvalget 

Forlægning af Herredsvej  

Omlægning og udvidelse af Herredsvej, med tilslutning til motorvejstilkørslen i Skejby har medført, at den 
uønskede gennemkørende trafik, på den del af Herredsvej der ligger imellem torvet og ringvejen, uanset 
vejbump og lignende trafikdæmpende foranstaltninger, er blevet væsentligt forøget.  

Center for byudvikling og mobilitet har tidligere gennemført en ”før” trafikmåling i området, og i januar 2016 
en ”efter” måling, der viste en kraftig stigning af trafikken på Herredsvej. Der blev den 9. januar 2020 
iværksat en ny måling på Herredsvej syd (mellem Ringvejen og Viborgvej). Vi forventer, at have de nyeste 
tal på generalforsamlingen. Det er fællesrådets indstilling, at der bør foretages yderligere trafikale indgreb på 
Herredsvej evt. lukning nord for Kalendervej, så der 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.  

 

Højkolvej 

Er blevet trafikdæmper til glæde for beboerne, der undgår ”højhastigheds kørsel”. 

 

Ryhavevej. 

Et ønske om at sikre cyklister på Ryhavevej. ved parkering forbudt udfor Mazdagrunden blev forsøgt løst af 
Kommunen via en cykelsti fra Hasle Centervej til Viborgvej. Dette tiltag skulle hindre parkering; 
men desværre parkerer en del bilister på spærrestriberne og cykelstien og er til stor gene for cyklister. Vi har 
bedt om, at der kommer city-assistenter (P-vagter) forbi. 
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Miljø og kultur – udvalget 

 

Gennem artikler er forslag til forebyggelse af tyveri søgt videreformidlet. Og der er dialog med Kommunen 
om tiltag for at begrænse muligheder for knallertkørsel i Klokkerparken. 

Direkte indflydelse på vore omgivelser er opnået i forhold til opstilling af juletræ på Hasle Torv – både 
flisetorvet og det grønne torv på modsatte side - finansieret af Hasle Fællesråd. Fællesråds arbejde med 
Hasle Torv fortsætter ufortrødent. Der opstilles forhåbentligt forsat  bænke og blomsterkummer i 
sommerperioden til forskønnelse af Hasle Torv.  Vi har også haft kontakt med kommunen om 
affaldsproblemer på torve og veje. I den forbindelse blev vores kontaktperson opmærksom på forsømmelser 
fra entreprenørens side. Noget står dog stadig tilbage at ønske – så ny opfølgning følger. 

Borgermøder:  
Den 27. november 
Afholdt Hasle Fællesråd et borgermøde i Sognehuset. Med følgende temaer: 
Bebyggelserne Frydenlund, Spargrunden, REMA1000 på Herredsvej og helhedsplanlægning omkring Hasle 
torv. 
 
Den 17. december 
Afholdt kommunen et borgermøde med følgende indkaldelse:  
Da kommunen har fået mange henvendelser om, at måtte bygge i området omkring Hasle Torv samt stor 
interesse fra beboere for at debattere områdets fremtid, afholder Aarhus Kommune et borgermøde omkring 
helhedsplanlægning for et område omkring Hasle Torv.  
Borgermødet vil indkalde ideer og forslag til planlægningen for både det heri viste område, men også til en 

mere bred helhedsplanlægning for et større område omkring torvet. 

 

  
 
Bestyrelsen 

Hasle Fællesråd, marts 2020 


