
Borgermøde 
overdækning af Banegraven

Du er inviteret til borgermøde for planlægningen for 

overdækningsprojektet af banegraven mellem Bruuns 

Bro og Frederiks Bro og den byudvikling, der skal ske 

i dette område.

Som borger, har du mulighed for at bidrage med syns-

punkter og idéer til planlægningen og dets tilpasning til 

lokalområdet.

Du kan orientere dig i materialet om planlægningen på 

deltag.aarhus.dk, hvor du også kan indgive et formelt 

høringssvar. Høringsperioden går fra den 27. august 

til den 24. september 2020.

Dagsorden

17.00: Velkomst og intro v/Aarhus Kommune

17.00 - 18.25: Oplæg og præsentationer ved 

Aarhus Kommune og DSB Ejendomme samt 

paneldebat med spørgsmål fra borgerne.

18.25 - 18.30: Afrunding og tak for i dag

Se på næste side kort om, hvordan det virtuelle 
møde afvikles.

Planproces

Vi er her

AFKLARING OFFENTLIGGØRELSEBEHANDLING BEHANDLING OFFENTLIG- 
GØRELSE

EVT. PLAN LAVES TILRETNING

Vi ses på

Facebook Live

via linket BM_Banegraven 

tirsdag den 8. september 2020 

kl. 17.00 - 18.30

https://deltag.aarhus.dk/hoering
https://www.facebook.com/events/307366813815556


Borgermøde
overdækning af Banegraven
Det tekniske, 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. 

Mødet afvikles via BM_Banegraven. Du skal trykke på linket, 

der fører dig ind på Facebook-eventet og her vil du finde 

mødet.

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

På mødet kan du høre oplæg fra både Aarhus Kommune og 

konsortiet, der arbejdet på overdækningsprojektet. 

Vi opfordrer til, at du som borger orienterer dig i materialet om 

planlægningen, der kan findes på deltag.aarhus.dk.

Facebook Live har en chat-funktion, hvor du kan skrive dine 

spørgsmål og kommentarer. Du kan fra mødestart stille dine 

spørgsmål i chat-funktionen og vi opfordrer til at stille spørgsmål 

under oplæggene, så vi kan få en levende debat i løbet af hele 

mødet.

For overblikkets skyld kan du give ”tommel op” eller ”like” på 

kommentarer i chatten til at fremme spørgsmål, som er ens med 

det, som du selv ønsker svar på.

 

Vi ses i det virtuelle rum.

https://www.facebook.com/events/307366813815556
https://deltag.aarhus.dk/hoering

