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Aarhus Byråd ønsker at færre begynder at ryge, og at flere skal vælge et
røgfrit liv.
Rygning er med til at skabe ulighed i sundhed, øget sygelighed og tidlig død.
Blandt unge er der for første gang i mange år en stigning i antallet, der
begynder at ryge.

SUNDHED OG OMSORG
Rådmanden
Aarhus Kommune

Derfor har vi – som samfund – et fælles ansvar for at sætte ind over for de
unges rygevaner, og de unges opfattelse af rygning som en normal del af
hverdagen og gadebilledet.
Det fælles ansvar er der mange, der tager til sig. Uddannelsesinstitutioner
indfører røgfri skoletid, arbejdspladser indfører røgfri arbejdstid, butikker
gemmer tobakken væk og alt fra kollegier til plejehjem bliver røgfrie.
Aarhus Byråd ønsker også at gøre mere. De fem rådmænd i Aarhus
Kommune er kommet med en række forslag til røgfrie udearealer. Det vil
sige områder under åben himmel, hvor det ikke længere er tilladt at ryge
tobak, herunder cigaretter, vandpibe og e-cigaretter mv.
Det er i forvejen ikke tilladt at ryge i kommunens bygninger, og nogle
udearealer f.eks. ved skoler er allerede røgfrie. Det er ikke tilladt for
kommunens medarbejdere at ryge i arbejdstiden.
Forslagene er i høring frem til 6. november 2019, og kan indsendes via
www.deltag.aarhus.dk. Efter at have gennemgået høringssvarene vil
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg sende en samlet indstilling til
Aarhus Byråd, der vil blive behandlet i december 2019.
Hvis der er spørgsmål til høringen, kan konsulent Klaus Bach Trads
kontaktes på e-mail klbj@aarhus.dk eller tlf. 28 55 56 80.
Jeg ser frem til at læse høringssvarene.
Kærlig hilsen
Jette Skive
Rådmand for Sundhed og Omsorg.

Ledelsessekretariat
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Direkte telefon: 89 40 65 00
Direkte e-mail:
raadmanden@mso.aarhus.dk

Overblik over forslagene til røgfrie udearealer
Følgende udearealer som kommunen ejer og/eller har råderet over, er, med
de præciseringer der er beskrevet i afdelingerne forslag, foreslået røgfrie:
Samtlige Børn og Unges udearealer, hvilket inkluderer udearealer ved
skoler, dagtilbud og pædagogisk ledede legepladser.
Samtlige Kultur og Borgerservices udearealer, hvilket inkluderer
udearealer ved Dokk1, Musikhuset, kommunalt ejede boldbaner, kommunalt
ejede idræts- og svømmehaller og biblioteker.
Samtlige Sundhed og Omsorgs udearealer, hvilket inkluderer lokalcentre,
sundhedsenheder, sundhedshuse og frivillighuse. Undtaget er udearealer
ved plejehjem og ældreboliger.
Samtlige kommunale legepladser. De ejes af Teknik og Miljø.
Samtlige udearealer ved kommunale administrationsbygninger. De ejes
af Teknik og Miljø.
Samtlige af Teknik og Miljøs genbrugsstationer.
Udvalgte udearealer under Sociale Forhold og Beskæftigelse, herunder
alle udearealer under Børnecenteret.
Hvis Byrådet beslutter at et udeareal er røgfrit er det ikke tilladt at ryge
tobak, herunder cigaretter, vandpibe og e-cigaretter mv.
På de næste sider kan du læse de konkrete forslag.
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Forslag nr. 1

Børn og Unge

Sted og adresse

Børn og Unge opfordrer til, at alle udearealer, der primært er
målrettet børn og unge, gøres røgfrie.

Område, og eventuel afgrænset del hvor
rygning fortsat er tilladt

På alle matrikler i Børn og Unge – folkeskoler, daginstitutioner
og pædagogisk ledede legepladser – er udearealet i forvejen
røgfrit.
Udenfor åbningstid er der ikke opsyn med udendørsarealerne.
Der kan sættes skilte op på disse udearealer for at tydeliggøre,
at der ikke må ryges – heller ikke udenfor åbningstid.
Derudover vil Børn og Unge opfordre til, at øvrige udearealer,
hvor mange børn og unge færdes eller som primært er
målrettet mod børn og unge gøres røgfrie. Dette drejer sig fx
om kommunale legepladser, udvalgte parker og grønne
områder, samt områder der støder op til skoler,
daginstitutioner og legepladser.
Børn og Unge opfordrer til at lave forbud mod rygning på disse
arealer. Forbuddet skal kommunikeres på en venlig og
ordentlig måde.

Gældende rygeregler på området og i
evt. bygninger

Der er i forvejen generelle rygeregler for alle matrikler i Børn
og Unge, hvor rygning ikke er tilladt.

Målgruppe for området

Børn og Unge ønsker at have røgfrie omgivelser, som er
imødekommende for alle generationer, og hvor alle børn og
unge kan færdes uden at blive udsat for røg.
Børn og Unges udearealer samt øvrige legepladser, parker og
områder, der støder op til Børn og Unges udearealer, bruges
af børn, unge og deres familier samt af medarbejdere. Der er
naturligvis en overvægt af børn og unge.

Særlige interessenter i høringsperioden

ÅFO, Skole og Forældre, Foreningen af skolebestyrelser,
Aarhus Skolelederforening, DTLA, LUA.
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Forslag nr. 2

Kultur og Borgerservice

Sted og adresse

Kultur og Borgerservices udearealer.
Det inkluderer blandt andet udearealer ved Dokk1,
Musikhuset, kommunalt ejede boldbaner, kommunalt ejede
idræts- og svømmehaller og bibliotekerne i det omfang, hvor
Kultur og Borgerservice ejer og/eller har råderet over
udearealerne.

Område, og eventuel afgrænset del hvor
rygning fortsat er tilladt

Der indføres røgfrie udearealer på alle Kultur og
Borgerservices områder.

Gældende rygeregler på området og i
evt. bygninger

Der har hidtil været rygeforbud på hovedparten af
udeområderne under Kultur og Borgerservice – med enkelte
undtagelser.
Det foreslås nu at indføre røgfrie udearealer på alle områderne
under Kultur og Borgerservice. Røgfrie omgivelser vil virke
imødekommende for alle generationer samt bidrage til en
generel renholdelse af områderne.
Kultur og Borgerservice ejer bygninger og arealer, som er
drevet af andre aktører. Her vil vi gå i dialog med aktørerne
omkring røgfri udearealer.
Kulturforvaltningen yder driftstilskud til en lang række
selvejende institutioner såsom museer, teatre og spillesteder
mv. Disse institutioner vil selv skulle træffe en evt. beslutning
om røgfri udearealer. Kulturforvaltningen vil gå i dialog med
institutionerne med en anbefaling af dette blandt andet i
forbindelse med de årlige dialogmøder med institutionerne.

Målgruppe for området

Alle byens borgere.

Særlige interessenter i høringsperioden

Eksterne aktører på Kultur og Borgerservices område,
herunder lejere, forpagtere, samarbejdspartnere og relevante
MED-udvalg.
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Forslag nr. 3

Sundhed og Omsorg, Plejehjem og ældreboliger

Sted og adresse

Alle plejehjem og ældreboliger

Område, og eventuel afgrænset del hvor
rygning fortsat er tilladt

De 50 kommunale plejehjem og enheder af ældreboliger er
hver især selvstændige boligforeninger, der også ejer dele af
udearealet. Det er derfor på de årlige afdelingsmøder, der kan
træffes beslutning om røgfrie udearealer – og også om røgfrie
indearealer og røgfrie boliger.
Sundhed og Omsorg har påbegyndt en proces hvor
afdelingsmøderne det kommende år drøfter røgfrie udearealer,
røgfrie indearealer og røgfrie boliger.
Sundhed og Omsorg ejer dele af udearealerne i tilknytning til
plejehjemmene og ældreboligerne. De arealer vil blive røgfrie,
hvis afdelingsmøderne ønsker det.
De fem plejehjem der er selvejende, private eller drevet i et
offentligt-privat samarbejde vil selv skulle træffe beslutningen,
dvs. Plejehjemmet Kløvervangen, OK-Centret Egå,
Plejehjemmet Sct. Olaf, Aarhus Friplejehjem og Bøgeskovhus.
Sundhed og Omsorg går i dialog med dem.

Gældende rygeregler på området og i
evt. bygninger

Der er ingen generelle rygeregler for udearealerne ved
plejehjem og ældreboliger. De fælles indearealer er røgfrie.
På enkelte plejehjem har afdelingsmøderne vedtaget at alle
plejeboliger eller bestemte afsnit af plejeboliger er røgfrie.
Sundhed og Omsorg forventer at der vil blive besluttet røgfrie
afsnit på hovedparten af plejehjemmene de kommende år.

Målgruppe for området

Sundhed og Omsorg ønsker at beboerne lokalt drøfter hvordan
der bedst bliver taget hensyn til ældre der er generet af røg.
Det gælder særligt beboere med KOL og lunge-sygdomme.
Ligesom i resten af samfundet er der også blandt ældre en
stigende interesse for at undgå passiv rygning.

Særlige interessenter i høringsperioden

Ældrerådet, Ældresagen, Brugerrådenes formandskab.
Efter byrådets beslutning vil områdechefen og forstanderen
sikre en dialog med den lokale afdelingsbestyrelse på
plejehjemmet og ældreboligerne, for at drøfte hvorvidt der skal
indføres røgfrie udearealer.
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Forslag nr. 4

Sundhed og Omsorg, Samtlige øvrige områder

Sted og adresse

Lokalcentre, sundhedsenheder, sundhedshuse og frivillighuse
(Alle områder i Sundhed og Omsorg, der ikke er ved plejehjem
og ældreboliger)

Område, og eventuel afgrænset del hvor
rygning fortsat er tilladt

Der indføres røgfrie udearealer på hele matriklen på alle
Sundhed og Omsorgs udearealer, der ikke er i forlængelse af
plejehjem og ældreboliger. Det inkluderer udearealerne ved
lokalcentre, sundhedsenheder, sundhedshuse og
frivillighusene Folkestedet, Huset Trøjborg, Fristedet Skæring
og Værkstedet.
Saxild Stand vil have et markeret udeareal, hvor det fortsat er
tilladt at ryge.
Sundhed og Omsorg ønsker at have røgfrie omgivelser, som
er imødekommende for alle generationer.
Alle indendørs arealer er i forvejen røgfrie.

Gældende rygeregler på området og i
evt. bygninger

Der er ingen generelle rygeregler for udearealerne i Sundhed
og Omsorg.

Målgruppe for området

Sundhed og Omsorg ønsker at sikre røgfrie omgivelser, som
er imødekommende for alle generationer.
Sundhed og Omsorgs områder bruges af frivillige, pårørende,
besøgende og brugere i alle aldre. Der er naturligvis en
overvægt af ældre borgere.

Særlige interessenter i høringsperioden

Ældrerådet, Frivilligrådet, Ældresagen, Brugerrådenes
formandskab, råd ved frivillighusene.
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Indledende bemærkning fra Teknik og Miljø
Teknik og Miljø har følgende forslag til røgfrie udearealer i Aarhus Kommune:
1. Samtlige genbrugsstationer i Aarhus Kommune
2. Samtlige administrationsbygninger i Aarhus Kommune (excl. rygeareal ved Blixens, der er del af
aftale med privat restauratør)
3. Samtlige 50 legepladser i det offentlige rum
Generelle bemærkninger til eventuel indførelse af rygeforbud:
•
•
•
•

•
•

Der er ikke umiddelbart hjemmel i hverken vejloven eller i miljølovgivningen til at forbyde privatpersoners
rygning i det offentlige rum.
På kommunalt ejede arealer (som ikke er offentlige vejarealer) vil det givetvis kunne forsvares at
udstede et rygeforbud.
Et rygeforbud på udvalgte udearealer vil være særdeles svært at håndhæve.
Skal der gøres et forsøg på skabe røgfri udearealer i Aarhus, ser Teknik og Miljø ”nudging” som den
mest hensigtsmæssige fremgangsmåde. Det vil være muligt at skilte med ”Tak, fordi du ikke ryger her”
og den slags slogans, der taler til hjertet eller til samvittigheden – men det vil altså ikke være noget, der
reelt kan håndhæves af kommunen.
Effekten af skiltning er derfor meget vanskelig at vurdere, men skiltning vurderes at kunne have en
symbolværdi og være et holdningsmæssigt signal.
Der skal afsættes midler til etablering af skiltning og løbende vedligehold af skiltning. Overslagsprisen for
produktion små skilte på 30x20 cm med et piktogram samt en stolpe og montering ligger i overkanten af
1.000 kr. pr. stk. Der vil således samlet set blive tale om en ikke ubetydelig udgift.

Teknik og Miljø anbefaler, at der ikke indføres rygeforbud følgende steder:
•
•
•

Offentlige vejarealer generelt, herunder f.eks. busstoppesteder. Man kunne dog overveje en røgfri
kampagne i form af ”nudging” ved busstoppesteder. Det vil kræve en forhåndsdialog med Midttrafik.
Kommunale udlejningsejendomme til beboelse, erhverv eller landbrug. Området er reguleret af
lovgivning og af konkret indgåede kontrakter og vurderes derfor ikke at kunne omfattes af regler om
rygeforbud.
Parker, skove og strande.
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Forslag nr. 5

Teknik og Miljø - Samtlige genbrugsstationer

Sted og adresse

Samtlige genbrugsstationer i Aarhus Kommune
• Ølstedvej 38, 8200 Aarhus N
• Lystrupvej 190, 8240 Risskov
• Sintrupvej 57, 8220 Brabrand
• Eskelundvej 13, 8260 Viby J
• Jægergårdsgade 166, 8000 Aarhus C
• Birkegårdsvej 8, 8361 Hasselager
• Holmskovvej 66, 8340 Malling

Område, og eventuel afgrænset del hvor
rygning fortsat er tilladt

Al rygning forbydes på Aarhus Kommunes genbrugsstationer.
Hvis forslaget vedtages, vil rygning være forbudt både
indendørs og udendørs på genbrugsstationernes areal.

Gældende rygeregler på området og i
evt. bygninger
Målgruppe for området

Rygning er forbudt indendørs på genbrugsstationerne.

Særlige interessenter i høringsperioden

Ingen særlige interessenter.

Særlige bemærkninger

AffaldVarme Aarhus vurderer, at et rygeforbud på samtlige
genbrugsstationer vil være gavnligt for at højne sikkerheden på
stationerne. Ved at indføre rygeforbud mindskes risikoen for, at
der udbryder brand i affaldet på en af Aarhus Kommunes
genbrugsstationer.

Genbrugsstationerne benyttes af både borgere og
erhvervsvirksomheder.
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Forslag nr. 6

Teknik og Miljø - Samtlige administrationsbygninger

Sted og adresse
Område, og eventuel afgrænset del hvor
rygning fortsat er tilladt

Samtlige administrationsbygninger i Aarhus Kommune
Administrationsbygningernes udearealer (grønne områder,
parkeringsområder og fortovsarealer (undtaget hvor disse
udgøres af offentligt gadeareal).
For den nye administrationsbygning Blixens gælder det
særlige forhold, at der er indgået kontrakt med en privat
restauratør, der har aftale om et areal til udeservering, hvor der
må ryges. Hvis dette udeserveringsområde omfattes af
rygeforbud, påføres restauratøren ulige konkurrencevilkår.

Gældende rygeregler på området og i
evt. bygninger

Der er rygeforbud for alle i kommunens
administrationsbygninger.
Der er rygeforbud for kommunalt ansatte på
administrationsbygningernes udearealer, mens det er tilladt for
offentligheden at ryge. Til offentlighedens brug er der opstillet
askebeholder ved indgangen til administrationsbygningerne.

Målgruppe for området

Offentligheden/borgerne da de kommunalt ansatte i forvejen er
omfattet af rygeforbud på ejendommene.

Særlige interessenter i høringsperioden

Brugerne af de kommunale administrationsbygninger.

Særlige bemærkninger

De opstillede askebeholdere ved administrationsbygningerne
kan afmonteres, bortset fra ved Rådhuset, hvor
askebeholderne er designet af Arne Jacobsen og omfattet af
rådhusfredningen. Et eventuelt skilt med rygeforbuddet vil
skulle godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.
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Forslag nr. 7

Teknik og Miljø - Samtlige legepladser

Sted og adresse
Område, og eventuel
afgrænset del hvor rygning
fortsat er tilladt
Målgruppe for området

Samtlige 50 legepladser i det offentlige rum
Se skemaoversigt nedenfor:

Særlige interessenter i
høringsperioden

Respektive brugere i lokalområderne

A. H. Wingesvej

A. H. Wingesvej 13, 8000 Aarhus C.

Agernvej

Agernvej 73, 8330 Beder

Baunevej

Baunevej 15, 8361 Hasselager

Bellevue

Fortevej 109, 8240 Risskov

Beringsminde

Tranebærvej 44, 8220 Brabrand

Botanisk Have

v. Peter Holms vej 17, 8000 Aarhus C.

Botanisk Have

v. Mønsgade 12, 8000 Aarhus C.

Byvangen

Grundvigsvej 55, 8260 Viby J.

Bækvejsparken

Bækvej 31, 8340 Malling

Egå Engsø

Viengevej 7, 8250 Egå

Ekkodalen

Ekkodalen 7, 8200 Aarhus N

Falkevej

Falkevej 15, 8200 Aarhus N

Forteparken

v. Agrivej 2, 8240 Risskov

Frederiksbjerg Bypark

v. Læssøesgade 22, 8000 Aarhus C

Gjellerup Skov

v. Snapagervej 4a, 8220 Brabrand

Harlev Bypark

v. Araliavej 71, 8462 Harlev

Havrebakken

v. Havrebakken 26, 8200 Aarhus N.

Holme Bypark

v. Bushøjvej 255, 8270 Højbjerg

Hullet

Nedergårdsvej 12, 8200 Aarhus N.

Hunderosevej

Hunderosevej 5, 8541 Skødstrup

Indelukket

v. Elstedvænge 31, 8520 Lystrup

Kasted

Kasted Byvej 16B, 8200 Aarhus N

Kimbrerdalen

overfor Elevvej 24, 8200 Aarhus N

Kirkedammen

v. Kirkedammen 10, 8000 Aarhus C

Klokkerparken

v. Klokkerfaldet 10, 8210 Århus V.

Kolt Park

v. Fuglekærvej 116, 8361 Hasselager

Kærgårdsparken

v. Kærgårdsvej 43, 8355 Solbjerg

Lillehammervej

Lillehammervej 18, 8200 Aarhus N.

Lisbjerg

Elevvej 4, 8200 Aarhus N.

Marienlyst Park

i nærheden af Rydevænget 4, 8210 Aarhus V.

Mindeparken

v. Carl Nielsens vej 15, 8000 Aarhus C

Rømerhaven

Carl Nielsens vej mellem nr. 11 og 13, 8000 Aarhus C

Mollerup Skov

v. Skejbyvej 36, 8200 Aarhus N.

Børn og børnefamilier
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Præstevangen

Præstevangsvej 26A, 8210 Aarhus V.

Skjoldhøjkilen

v. Skjoldhøjvej 19, 8210 Aarhus V.

Skoleparken

v. Kastaniebakken 4, 8240 Risskov

Skaarups Allé

v. Skaarups Allé 12, 8381 Tilst

Stautrup

v. Højvangsvej 51, 8260 Viby J

Steen Billes Torv

Steen Billes Torv 20, 8200 Aarhus N.

Søparken

v. Søparkvej 7, 8220 Brabrand

Tiegtens Plads

Tiegtens Plads, 8000 Aarhus C

Tilst Bypark

v. Lyngsvinget 11, 8381 Mundelstrup

Tranbjerg Hovedgade

Tranbjerg Hovedgade 55, 8310 Tranbjerg J

Vennelystparken

Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C.

Vorrevangsparken

Vorregårds Allé 112, 8200 Aarhus N.

Vårkær Park

Vårkærvej 18, 8260 Viby J.

Ølsted Grønning

Hvidbjergvej 16, 8380 Trige

Ørnereden

Ørneredevej 55, 8270 Højbjerg

Åby Park

Thorsvej 28, 8230 Åbyhøj

Åkrogen

Åkrog Strandvej 46, 8240 Risskov

DOKK1

Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.

11

Forslag nr. 8
Sted og adresse

Sociale Forhold og Beskæftigelse - Udvalgte udearealer
Jægergården, Værkmestergade 15
Børnecentret alle adresser:
•
Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J
•
Langenæs Allé 18, 8000 Aarhus
•
Marselis Blvd. 179, 8000 Aarhus
•
Familieskolen i Tilst, Tåstumvænget 8A, 8381 Tilst
•
Familieskolen i Tovshøj, Sigridsvej 46, 8220 Brabrand
•
Familieskolen i Vorrevang, Vorregårds Alle 109, 8200
Aarhus N
•
Ryhave Kollegiet, Bispehavevej 1, sal st., 8210 Aarhus
•
Børnestedet Kjærslund, Kjærslund 30, st. tv, 8260 Viby J
•
Børnestedet Lenesvej, Lenesvej 17, st. th., 8220
Brabrand
•
Mini-institutionen Sølyst, Nordre Strandvej 155,8 240
Risskov
•
Mini-institutionen Solbrinken, Kalkærparken 105, 8270
Højbjerg
•
Mini-institutionen Toften, Vejlby Toften 162, 8240 Risskov
Center for Specialpædagogiske Børnetilbud:
•
Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand
•
Egebæksvej 26, 8270 Højbjerg
•
Grøndalsvej 65, 8260 Viby J
•
Marselis Boulevard 79, 8000 Aarhus C
•
Strandvejen 36, 8000 Aarhus C
Job, Sundhed og Ydelse
•
Hjerneskadecentret, PP Ørums Gade 11, bygning 2
•
Fredens torv 6, Sociallægeinstitutionen
Indgangspartier ved Unge, Job og Uddannelse:
• Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus
• Værkmestergade 3, 8000 Aarhus (lejemål)
• Skanderborgvej 156, 8260 Viby
Voksne, Job og Handicap
Samtlige matrikler/adresser i Borgercenter Nord:
•
Børglumvej bofællesskab, Børglumvej 39, 8240 Risskov *
•
Skejbyparken bofællesskab, Skejbyparken 53, 8240
Risskov *
•
Elev bofællesskab, Engelstoft i Elev, 8520 Lystrup *
•
Hjortshøj bofællesskab, Gammel Kirkevej 86A, 8530
Hjortshøj *
•
Lisbjerghus botilbud, Marie Belows Vej 6, 82000 Aarhus
N*
•
Lyngå kollegiet, Graham Bells vej 1, 8200 Aarhus N
•
Skovlund, Skejbygårdsvej 37, 8240 Risskov *
•
Skødstrup bofællesskab, Tronkærgårdsvej 102, 8541
Skødstrup *
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Område, og eventuel afgrænset del hvor
rygning fortsat er tilladt

Følgende adresser i Borgercenter Syd
•
Bocenter Tranbjerg, Trankærgårdsvej 108, 8310
Tranbjerg
•
Bøgeskovgård, Bøgeskov Høvej 5, 8260 Viby J
•
Dalgården, Oddervej 249, 8270 Højbjerg
•
Nyt helhedstilbud i Mårslet, (navn følger), Ved Kirken 5,
8320 Mårslet
I udgangspunktet foreslås det, at hele matriklen er røgfri på
ovenstående udearealer for at sikre borgere og medarbejdere
røgfri adgang til MSBs bygninger.
For de 3 centre i Unge, Job og Uddannelse vil rygeforbuddet
begrænse sig til indgangspartiet.
Lokalt kan der besluttes undtagelser, så det i særlige zoner af
udearealerne bliver tilladt at ryge. Det er tilfældet for tilbud
under Specialpædagogiske Børnetilbud og Borgercenter Syd
og Nord. Der vil i de konkrete beslutninger blive taget hensyn
til brugernes eventuelle handicap.
Beboerne i bofællesskaberne har ret til at ryge i selve boligen,
da der er tale om selvstændige lejemål. Formålet med særlige
zoner af udearealet, hvor det bliver tilladt at ryge, er et ønske
om at de beboere, der ryger, gør det udenfor fremfor i deres
lejligheder.
Undtagelsen af udearealer fra at være røgfri besluttes lokalt
mellem de relevante parter.

Gældende rygeregler på området og i
evt. bygninger

Alle indendørs arealer er røgfrie, med undtagelse af beboerne
på botilbuds lejligheder. Alle medarbejdere er omfattet af
Aarhus Kommunes rygeregler.
Der er ikke nogen generelle rygeregler for borgerne på
udeområderne.

Målgruppe for området

MSB ønsker at sikre røgfrie omgivelser, som er
imødekommende for vores målgruppe.
Målgruppen for Sociale Forhold og Beskæftigelse er bred og
omfatter for de foreslåede røgfri matrikler blandt andet:
-

-

Borgere, som ønsker at ansøge om en
forsørgelsesydelse og borgere udenfor
arbejdsmarkedet.
Forældre og børn i alderen -9 mdr. til 18 år med en
sag i Børnecentret.
CSB har tilbud til familier med børn og unge med
handicap.
Borgere over 18 år med en sag i
beskæftigelsesforvaltningen med fysiske eller psykiske
sundhedsmæssige udfordringer eller erhvervet
hjerneskade.
Unge i alderen 15-30 år.
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-

Særlige interessenter i høringsperioden

voksne borgere med udviklingshæmning og evt. andre
udfordringer i tillæg hertil, medarbejdere, pårørende,
besøgende og øvrige.

Der er forskellige særlige interessenter for de forskellige
matrikler.
•

•

•
•
•
•
•

De tre familieskoler, ligger på distriktsskolernes matrikel,
hvorfor det er relevant at koordinere med MBU for disse 3
afdelinger.
Ryhavevej er ejet af Østjysk bolig. Det vil derfor være
beboerdemokratiet, der skal træffe den endelige
beslutning om, hvorvidt udearealer skal være røgfrie.
Center for specialpædagogiske børnetilbud:
Forældrerådet ved CSB
For hjerneskadecentret er særlige interessenter øvrige
brugere af Marselisborgcentrets område
Ejeren af adressen Værkmestergade 3.
LEV, ULF, Frivillighedsrådet, lokale brugerråd og evt.
øvrige.
Der er nogle almene boliger, hvor det er eksterne
boligforeninger, der er ejere. Her inddrages den konkrete
almene boligforening, som varetager opgaven med
beboerdemokrati. Der er desuden enkelte boliger, som
lejes gennem MTM. For disse lejemål vil MTM blive
inddraget.
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