
BEHANDLING

digitalt borgermøde om
Udviklingsmuligheder for tivoli friheden

Vi ses på
Microsoft Teams

Via dette link:

https://bit.ly/380hdlr

Torsdag den 13. august 2020
Kl. 17:00 - 18:30

Kom til borgermøde om Aarhus Kom-
munes arbejde med Lokalplan nr. 1128 for 
Tivoli Friheden.

Aarhus Byråd har sendt planen i offentlig 
høring fra den 30.06 til 25.08 2020. 

Som borger i Aarhus har du derfor mu-
lighed for at give dine synspunkter og 
ideer til kende som et formelt hørings-
svar i denne periode. 

Program

17:00-17:05
Velkomst v. teamleder, Lars Lund, Aarhus 
Kommune

17:05-17:20
Indflyvning til byens udvikling, 
v. Stadsarkitekt, Stephen Willacy, Aarhus 
Kommune

17:20-17:30
Præsentation af lokalplanen v. projektle-
der, Randi Nørgaard, Aarhus Kommune

17:30 - 17:50
Præsentation af projektet v. rådgiver, Gjøde 
& Partnere Arkitekter

17:50-18:00
Præsentation om Kongelunden,
v. projektdirektør Trine Ribergaard 
Skammelsen, Aarhus Kommune

18:00-18:25 
Spørgsmål og svar

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

Lokalplanproces

Vi er her

AFKLARING OFFENTLIGGØRELSEEVT PLAN LAVES BEHANDLING TILRETNING OFFENTLIG-
GØRELSE

BEHANDLING



praktisk om digitale borgermøder
via microsoft teams

Det tekniske

Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams Live-event. 

Du skal bare trykke på dette: https://bit.ly/380hdlr, hvorefter 
tilkobling til mødet sker automatisk.

Tjek gerne ind i god tid, så du ved, at du har forbindelse til mødet 
og er med fra start.

På informationsmødet kan du høre oplæg fra både Aarhus Kom-
mune og fra rådgiver, Gjøde & Partnere Arkitekter. Det vil kun være 
oplægsholderes mikrofoner og kameraer, der er tændt.

Dit bidrag som borger foregår skriftligt gennem platformens ”spørgs-
mål-svar-funktion”, hvor du kan stille spørgsmål og kommentere.

Afvikling og deltagelse

Corona har givet os en ny og spændende erfaring med at gennemføre 
virtuelle borgermøder.

Vi håber, at du vil være med til at udvikle konceptet.

Vi starter til tiden, så vær ”tjekket ind” fra start.

Du kan fra mødestart stille dine spørgsmål i ”spørgsmål-svar-funktionen”, 
dog besvarer vi ikke spørgsmål under oplæggene. 

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

For overblikkets skyld kan du derfor 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.


