
borgermøde 
om mulithal i stavtrup

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde om en 
mulig omdannelse af området ved Bispevej i Stav-
trup. Her ønskes der opført en Multihal til gavn for 
idrætten og byens borgere. Området hvor multihal-
len ønskes placeret, er allerede i dag bestemt til 
brug for rekreative formål herunder idrætsanlæg. 
For at muliggøre aktiviteter i multihuset med kultur-
mæssig karakter er det nødvendigt at ændre an-
vendelsen for området til offentlige formål.

Vi vil meget gerne modtage dine idéer og forslag 
om ovenstående.

På mødet vil du høre oplæg og kunne stille spørgs-
mål om det foreslåede projekt for en multihal og 
den videre planlægningsproces. Du vil som borger 
have mulighed for at stille spørgsmål og give din 
mening til kende under mødet. Se mere på side 2.

Program

17:00-17:10: Velkomst v. Aarhus Kommune
• Kort om mødets rammer og præsentation af de 

medvirkende.

17:10-18.25: Præsentationer og spørgsmål
• Kort om processen og kommuneplantillæggets 

betydning og muligheder v. Aarhus Kommune
• Det foreslåede projekt v. Halgruppen

18:25-18:30: Afrunding og tak for i dag 

Aarhus Kommune har sendt planforslaget og æn-
dringen af kommuneplanens rammer i høring fra 
den 20. januar til den10. februar 2021. Du kan finde 
nærmere info på deltag.aarhus.dk.

Vi ses på:
Microsoft Teams 

via dette link
tirsdag den 2. februar

kl.17-18.30

Tilmelding til mødet på: 

deltag.aarhus.dk senest 
fredag den 29. januar 2021 kl.12

Lokalplanproces

AFKLARING EVT. PLAN LAVES BEHANDLING OFFENTLIGGØRELSE TILRETNING BEHANDLING OFFENTLIG- 
GØRELSE

Vi er her

https://deltag.aarhus.dk/hoering
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFmOGZmYmEtM2FkNy00ZDRmLTg1NjUtMmU1MjhiNTg0MjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d66e379-7f94-41f8-a2ba-fc9740f2faa0%22%2c%22Oid%22%3a%228737a467-cfc9-48ed-a59a-bebd5ec226d3%22%7d
https://deltag.aarhus.dk/hoering


borgermøde 
om mulithal i stavtrup

Det tekniske, afvikling og deltagelse

Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams. Du skal blot tryk-
ke på dette link hvorefter tilkobling til mødet sker automatisk.
Microsoft Teams fungerer bedst i følgende internet browsere: 
Edge, Edge Chrome og Google Chrome.

Hvis du logger på mødet gennem en tablet, iPad eller lignende, 
så bør du downloade Teams-appen på forhånd. Ved at trykke på 
linket ovenfor, vil du blive ledt videre til denne mulighed via din 
internet browser. Tjek gerne ind i god tid, så du ved, at du har 
forbindelse til mødet og er med fra start.

OBS: vi henviser til, at du som borger melder dig til mødet gen-
nem deltag.aarhus.dk, da det har betydning for mødetilrettelæg-
gelsen, at vi ved hvor mange, der vil deltage. Linket til mødet vil 
være tilgængeligt hele tiden. På forhånd tak.

Corona har givet os en ny og spændende erfaring med at gen-
nemføre virtuelle borgermøder.

Vi håber, at du vil være med til at udvikle konceptet samt have 
tålmodighed med teknologien.

På informationsmødet vil du høre oplæg fra både Aarhus Kom-
mune og fra Halgruppen. Det vil kun være oplægsholderes 
mikrofoner, der er tændt fra start. Hvis du som borger gerne 
vil have ordet, kan vi ”låse op” for dig, og du vil kunne stille dit 
spørgsmål eller bidrage med din kommentar gennem lyd og 
billede. Ordstyrende vil forsøge at komme omkring så mange 
spørgsmål som muligt, men dette er en ny funktion i Teams, så 
hav tålmodighed med os.

Du kan fra mødestart stille dine spørgsmål i chatten.Til virtuel-
le 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.

For overblikkets skyld kan du anvende knappen ”like” eller give 
”tommel op” til at fremme spørgsmål, som er identiske med 
det, som du selv er interesseret i at få svar på.

Til orientering bliver der ikke taget formelt referat – akkurat 
som til fysiske borgermøder. Du kan som borger orientere dig i 
materialet om høringen, der er lagt op på deltag.aarhus.dk.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFmOGZmYmEtM2FkNy00ZDRmLTg1NjUtMmU1MjhiNTg0MjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d66e379-7f94-41f8-a2ba-fc9740f2faa0%22%2c%22Oid%22%3a%228737a467-cfc9-48ed-a59a-bebd5ec226d3%22%7d
https://deltag.aarhus.dk/hoering
https://deltag.aarhus.dk/hoering
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