
VIRTUELT INFORMATIONSMØDE
LOKALPLAN 1152 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 98, VIBY SYD

Vi ses til 
virtuelt møde i

Microsoft Teams
Tryk her for at tilgå mødet

Onsdag den 4. oktober 2021
kl. 17:00-18:30

Tilmelding til mødet på:
deltag.aarhus.dk

senest den 3. oktober
kl. 12:00

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt informati-
onsmøde i forbindelse med offentliggørelsen og 
høringen af lokalplan 1152 samt ændring af kom-
muneplanen med tillæg nr. 98 ved Rosenhøj på 
Søndervangs Allé i Viby Syd.

I samarbejde med privat udvikler og boligforeningen 
Århus Omegn ønsker vi at skabe ny byudvikling for 
området. Ved at ændre rammerne, bliver der mulig-
hed for at bygge i op til 6 etager nærmest Ringvej 
Syd og med mulighed for flere kvadratmeter til en 
ny dagligvarebutik.

På borgermødet vil du høre oplæg fra Aarhus Kom-
mune og projektgruppen, hvor der bliver mulighed 
for, at du kan stille spørgsmål. Programmet vil være 
en vekselvirkning mellem oplæg, spørgsmål og 
dialog.

Program fra 17:00 - 18:30
• Velkomst
• Oplæg
• Spørgsmål & dialog
• Afrunding

Høringsperioden løber fra den 31. august til den 26. 
okt 2021. Orienter dig i materialet og indgiv hø-
ringssvar på deltag.aarhus.dk

Mødet vil foregå virtuelt og information om den tek-
niske del, kan du finde på næste side.

VI ER HER I 
PROCESSEN

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg1ZWYxZWMtNDRmNS00YmU4LWJmMDItODUwYWRmMTU2Y2Qw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d66e379-7f94-41f8-a2ba-fc9740f2faa0%22%2c%22Oid%22%3a%22b8936b13-e7b4-44d8-a30e-59446bd1374a%22%7d
https://deltag.aarhus.dk/begivenheder
https://deltag.aarhus.dk/hoering
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DET TEKNISKE
Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams. Du skal bare tryk-
ke på dette link: Tryk her for at tilgå mødet, hvorefter tilkobling til 
mødet sker automatisk.

OBS: Vi henviser til, at du tilmelder dig til mødet på deltag.aarhus.
dk/begivenheder, da det har betydning for mødetilrettelæggelsen, 
at vi ved hvor mange, der vil deltage i mødet. På forhånd tak.

Microsoft Teams fungerer bedst i følgende browsere: Edge, Edge 
Chrome og Google Chrome. Hvis du logger på mødet gennem en 
tablet, iPad eller lignende, bør du downloade Microsoft Teams-ap-
pen på forhånd (brug helst ikke Internet Explorer og Safari). Tjek 
gerne ind i god tid, så du ved, at du har forbindelse til mødet og er 
med fra start. 

AFVIKLING OG DELTAGELSE
Fra mødestart vil det vil kun være oplægsholderes mikrofoner, der 
er tændt. Du har mulighed for at få ordet ved at skrive ”X” i chat-
ten eller ”række hånden op”. Hvis du gerne vil have ordet, kan vi 
”låse op” for din mikrofon, og du vil kunne stille dit spørgsmål eller 
bidrage med din kommentar gennem lyd og billede. Du er også 
velkommen til at stille dine spørgsmål fra mødestart i chat-funktio-
nen.

Vi anbefaler, at du møder ind med kameraet tændt, særligt hvis 
du beder om ordet, da det er langt mere hyggeligt at kunne se 
hinanden, når vi taler sammen.

Til virtuelle møder kan der stilles mange flere spørgsmål end til 
fysiske møder. Vi vil forsøge at besvare så mange spørgsmål 
som muligt, men vi kan ikke love, at alle får besvaret netop deres 
spørgsmål.

Til orientering bliver der ikke taget formelt referat - akkurat som til 
fysiske borgermøder.

Du kan orientere dig om planen og høringsperioden på deltag.
aarhus.dk/hoering

OBS: 
Tilmelding er ikke en forudsætning 
for at deltage. Det handler blot om, 
at vi kan tilrettelægge og forberede 
os fra kommunens side. Linket til 
mødet er aktivt under hele mødet.

Er tilmeldingsfristen overskredet, er 
du stadig velkommen til at deltage.
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