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helhedsplan bedre by i viby

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt informationsmøde 
om Bedre By i Viby - Strategisk helhedsplan for 
byudvikling langs Skanderborgvej. På mødet vil du som 
borger kunne høre om, hvordan planen er blevet til og 
den borgerinddragelse, der har bidraget til indholdet 
samt de overordnede principper i den færdige plan.

Helhedsplanen er i høring fra 14. oktober 2020 til 
9. december 2020. Du kan i denne periode indgive 
høringssvar og orientere dig i materialet om planen 
samt miljørapporten, der hører til, på deltag.aarhus.
dk. Herfra kan du også tilgå mødet via link.

Dagsorden

17.00: Velkomst og intro ved Aarhus Kommune

17.10-17.40: Oplæg ved Aarhus Kommune. 
Viby Fællesråd deltager i mødet. 

17.40-18.25: Spørgsmål fra borgerne.

18.25-18.30: Afrunding og tak for i dag

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

Planproces

Vi er her

AFKLARING OFFENTLIGGØRELSEBEHANDLING BEHANDLING OFFENTLIG- 
GØRELSE

PLAN LAVES TILRETNING

Vi ses på

Microsoft Teams Live

via HPSKBV2020
mandag 9. november 2020 

kl.17.00 -18.30

http://deltag.aarhus.dk/borgermoeder
http://deltag.aarhus.dk/borgermoeder
http://bit.ly/HPSKBV2020
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Det tekniske

Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams Live-event. 

Du skal trykke på dette link: (link tilgår) hvorefter tilkobling til mødet 

sker automatisk.

Du kan downloade programmet Microsoft Teams på forhånd, men 

det er ikke nødvendigt.

Tjek gerne ind i god tid, så du ved, at du har forbindelse til mødet 

og er med fra start.

Dit bidrag som borger foregår skriftligt gennem platformens 

”spørgsmål-svar-funktion”, du finder i højre side som en bjælke og 

ellers ved at klikke på ikonet, der ligner en taleboble.

I et Teams Live-event er det kun oplægsholdernes mikrofoner og 

kamera, der er slået til.

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.

Du kan fra mødestart stille dine spørgsmål i ”spørgsmål-svar-funktionen”,  

og vi samler op på disse efter bedste evne.

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.


