
BORGERMØDE
LOKALPLAN 1160 ARoS THE NEXT LEVEL

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt informations-
møde om en ny lokalplan for ARoS The Next Level. 
Derudover vil mødet også omhandle Musikhuspar-
kens kommende fornyelse.

Formålet med borgermødet er, at du bliver klædt på til 
at kunne indsende et skriftligt høringssvar med dine 
kommentarer til de nye planer for ARoS’ udvidelse. 

Høringsperioden løber fra den 29. april til den 24. juni 
2021.

På borgermødet vil du høre oplæg, og du har mulig-
hed for at stille spørgsmål til planerne og den videre 
proces. Programmet vil være en vekselvirkning mel-
lem oplæg, spørgsmål og dialog. 

Linket til deltagelse vil blive lagt på deltag.aarhus.dk og 
vi opfordrer dig til at holde dig opdateret her. Tilmel-
ding er af hensyn til tilrettelæggelsen. Se mere på side 
2 om det tekniske og deltagelse.

Program
På mødet vil du høre oplæg fra Plan og arkitekterne 
bag projektet Lokalplan 1160 ARoS The Next Level.

Dernæst vil Magistratsafdelingen for Kultur og 
Borgerservice fortælle om processen omhandlende 
Musikhusparkens kommende udvikling.

Vi ses i
Torsdag den 27. maj 2021

kl. 17:00-18:30

Find information og tilmeld dig på:

deltag.aarhus.dk
senest tirsdag den 25. maj

kl.12:00

http://deltag.aarhus.dk/begivenheder
https://deltag.aarhus.dk/begivenheder
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DET TEKNISKE, AFVIKLING 
OG DELTAGELSE
Mødetilrettelæggelsen pågår stadig, men mødet 
kommer højst sandsynligt til at foregå via Microsoft 
Teams.

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. Det kan du gøre via dette link: microsoft-teams/
download-app. Tjek gerne ind i god tid, så du ved, at 
du har installeret programmet og har forbindelse til 
mødet fra start.

Vi henviser til, at du melder dig til mødet på deltag.
aarhus.dk, da det har betydning for mødetilrettelæggel-
sen, at vi ved hvor mange, der ønsker at deltage. På 
forhånd tak.

LOKALPLANPROCES HER HER 
ER VIER VI

OBS: 
Tilmelding er ikke en forudsætning for deltagel-
se. Det påvirker blot, hvordan vi tilrettelægger 

og forbereder os fra kommunens side. Linket til 
mødet er aktivt under hele mødet.

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

Du bedes holde dig opdateret på nævnte side, da vi 
lægger link til at tilgå mødet ind på begivenhedens 
såvel som høringens side.

Linket til mødet vil være tilgængeligt for alle indtil 
mødet er slut. 

Du kan fra mødestart stille dine spørgsmål skriftligt i 
mødechatten, ligesom du kan klikke ”tommel op” på 
andres spørgsmål, der er ens med dine egne.

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.
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