
ONLINE-INFORMATIONSMØDE
om Nordre Strandvej 7

Vi ses på:

Microsoft Teams
13. Maj 2020

kl. 17:00 - 18:00

Deltag via dette link:
https://bit.ly/2VKSsFy

Aarhus Kommunes inviterer til digitalt 
borgermøde om mulig ny bebyggelse 
på Nordre Strandvej 7, 8240 Risskov. 

Her ønsker bygherre at erstatte den ek-
sisterende bebyggelse med en bygning 
i 2,5 etager. Det vil i givet fald medføre, 
at der skal udarbejdes tillæg til kommu-
neplanen, samt en ny lokalplan for ejen-
dommen. 

Program
17:00-17:05: Velkomst v. Aarhus Kom-
mune

17:05-17:30: Præsentationer
Følgende mødedeltagere vil stå for præ-
sentationerne: Lars Lund (teamleder) + 
Stephen Willacy (Stadsarkitekt) + Simon 
Detjen Schmidt (projektleder) fra Aar-
hus Kommune, Thomas Friis (arkitekt 
på projektet) fra E+N Arkitektur samt 
Øjvind Serup fra Grundejerforeningen 
Vejlby Fed.

17:30-17:55: Spørgsmål og svar v. Aar-
hus Kommune og bygherre/rådgiver

17:55-18:00: Afrunding og tak for i dag 

Aarhus Kommune har sendt en forud-
gående offentlig høring ud om ændrin-
gen af Kommuneplanens rammer, som 
er nødvendig for at realisere en omdan-
nelse af området ved Strandvej 7. 

Høringsperioden løber fra 30.04.20 til og 
med 28.05.20 og du har som borger mu-
lighed for at give dine synspunkter og 
idéer til kende i et formelt høringssvar.

Lokalplanproces

VI er her

AFKLARING OFFENTLIGGØRELSEBEHANDLING BEHANDLING OFFENTLIG- 
GØRELSE

EVT. PLAN LAVES TILRETNING

https://bit.ly/2VKSsFy


ONLINE-INFORMATIONSMØDE
om Nordre Strandvej 7

Det tekniske

Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams Live-event. 

Alt hvad du skal gøre, er at trykke på dette: https://bit.ly/2VKSsFy 
hvorefter du bliver guidet videre til det virtuelle møde.

På informationsmødet kan du høre oplæg fra både Aarhus Kom-
mune og fra udvikleren. Det vil kun være oplægsholderes mikro-
foner og kameraer, der er tændt. Dit bidrag som borger foregår 
skriftligt, gennem platformens ”spørgsmål-svar-funktion”, hvor du 
kan stille spørgsmål.

Vi se frem til en konstruktiv debat.

Afvikling og deltagelse

Det er en ny erfaring at skulle gennemføre virtuelle møder med borge-
re, og vi håber, at du vil være med til at udvikle konceptet.

I teorien kan der indgå mange flere spørgsmål til dette møde, end når 
man skal række hånden i vejret til et fysisk borgermøde. Vi vil forsøge 
at svare så godt som muligt på de spørgsmål, der kommer ind, men vi 
kan ikke love, at alle får besvaret netop deres spørgsmål. 

Der er en knap til at ”like” spørgsmål i ”spørgsmål-svar-funktionen”. 
Dermed har du mulighed for at stemme på spørgsmål, som du ønsker 
fremmet.

Hvis der er god aktivitet i chatten, og der stilles mange konstruktive 
spørgsmål, vil der være mulighed for at udvide mødetiden for at svare 
på så meget som muligt. Når mødet er afsluttet, vil vi forsøge at besva-
re de resterende spørgsmål tematisk. Til orientering er det udelukken-
de svar indgivet på høringsplanformen deltag.aarhus.dk, der medtages 
som formelle høringssvar.

Som borger kan du orientere dig i det samlede høringsmateriale, der er 
lagt op på deltag.aarhus.dk

På informationsmødet vil der være fokus på den fysiske planlægning, 
samt det projekt bygherre forventer at opføre på baggrund heraf. 

Vi vil ikke kunne svare på politiske spørgsmål. Disse bør indsendes 
gennem høringsportalen, hvorefter de vil blive forelagt politikerne ifm. 
den videre sagsbehandling. 

https://bit.ly/2VKSsFy

