
borgermøde 
forslag til helhedsplan for hasle centrum

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde om 
forslag til helhedsplan for Hasle Centrum, der nu er 
sendt i høring fra 16. marts til 11. maj 2021.

På mødet vil du primært høre oplæg fra Aarhus 
Kommune om sammenhængende planlægning i 
Hasle, herunder om helhedsplanens strategier og 
indhold, og lidt om Udviklingsplanen for Bispehaven. 
Mødet er et i en række om byudvikling i Hasle.

Du vil have mulighed for at stille spørgsmål samt 
give din mening til kende under mødet. Se mere på 
side 2.
Linket til mødet er tilgængeligt indtil, det er afsluttet. 
Du bedes tilmelde dig af hensyn til tilrettelæggelse.

Program
17:00-17:10: Velkomst v. Aarhus Kommune
• Kort om mødets rammer og præsentation af de 

medvirkende.

17:10-17.45: Præsentationer og spørgsmål
• Forslag til Helhedsplan Hasle Centrum v. Plan
• Trafikspørgsmål v. Mobilitet
• Udviklingsplan Bispehaven
• Oplæg fra følgegruppen

18.45-18:25: Spørgsmål og debat

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

Aarhus Kommune har sendt forslaget til helheds-
planen I offentlig høring. Orienter dig gerne i selve 
planforslaget inden mødet på deltag.aarhus.dk.

Vi ses på:
Microsoft Teams 

via dette link
torsdag den 25. marts

kl.17-18.30

Tilmelding til mødet på: 

deltag.aarhus.dk senest 
tirsdag den 23. marts 2021 kl.12

Planproces

AFKLARING EVT. PLAN LAVES BEHANDLING OFFENTLIGGØRELSE TILRETNING BEHANDLING OFFENTLIG- 
GØRELSE

Vi er her

https://deltag.aarhus.dk/hoering
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWU3MmQ1NGQtYjY5Ny00NTA0LWFkY2ItMGI3YjIzMDBkZjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d66e379-7f94-41f8-a2ba-fc9740f2faa0%22%2c%22Oid%22%3a%228737a467-cfc9-48ed-a59a-bebd5ec226d3%22%7d
https://deltag.aarhus.dk/hoering


borgermøde 
forslag til helhedsplan hasle

Det tekniske, afvikling og deltagelse

Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams. Du skal blot tryk-
ke på dette link hvorefter tilkobling til mødet sker automatisk.
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. Ved at trykke på 
linket ovenfor, vil du blive ledt videre til denne mulighed via din 
internet browser. Tjek gerne ind i god tid, så du ved, at du har 
forbindelse til mødet og er med fra start.

OBS: vi henviser til, at du melder dig til mødet gennem deltag.aar-
hus.dk, da det har betydning for mødetilrettelæggelsen, at vi ved 
hvor mange, der vil deltage. Linket til mødet vil være tilgængeligt 
indtil mødet er afsluttet. På forhånd tak.

Corona har givet os en ny og spændende erfaring med at gen-
nemføre virtuelle borgermøder.
Vi håber, at du vil være med til at udvikle konceptet samt have 
tålmodighed med teknologien.

På informationsmødet vil du høre oplæg fra Aarhus Kommune. 
Det vil kun være oplægsholderes mikrofoner, der er tændt fra 

start. Hvis du som borger gerne vil have ordet, kan vi ”låse op” 
for dig, og du vil kunne stille dit spørgsmål eller bidrage med 
din kommentar gennem lyd og billede. Ordstyrerne vil forsøge 
at komme omkring så mange spørgsmål som muligt, men vi 
beder om jeres tålmodighed, da spørgelysten kan være stor.

Du kan fra mødestart stille dine spørgsmål skriftligt i møde-
chatten. Til virtuelle møder kan der stilles mange flere spørgs-
mål end til fysiske møder. Vi vil forsøge at besvare så mange 
spørgsmål som muligt, men vi kan ikke love, at alle får besva-
ret netop deres spørgsmål.

For overblikkets skyld kan du 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. Du kan som borger orientere dig i 
materialet om høringen, der er lagt op på deltag.aarhus.dk.
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