Invitation til borgermøde om byudvikling
langs Skanderborgvej
Kære beboer i Viby
I Aarhus Kommune er vi i den indledende fase med at udvikle en helhedsplan for fremtidens byudvikling langs Skanderborgvej fra Øllegårdsvej i vest
til Marselis Boulevard i øst. Vi er med andre ord i færd med at skabe de helt
overordnede rammer for, hvordan områdets bygninger, trafikale systemer
og miljømæssige forhold kan udvikles og indrettes på en klog og bæredygtig
måde i fremtiden.
I den forbindelse har vi brug for din hjælp – vi skal nemlig sikre os, at den
plan, vi udarbejder, også bygger på synspunkter og erfaringer, som er
repræsenteret blandt områdets daglige brugere og beboere.
Formålet med helhedsplanen er således at skabe rammerne for fremtidens
gode by. En plan der balancerer komplekse hensyn mellem forskellige interessenter: De lokale brugere af området, bygherrer og kommunen. Men
også de behov som bl.a. opstår med byens voksende indbyggertal samt de
muligheder og udfordringer, der følger i kølvandet på klimaforandringerne.
Vi skal derfor både skabe en attraktiv, smuk og levende Viby, der både har et
varieret byliv, attraktive boliger og velfungerende trafiksystemer til nutidens
og fremtidens vibygensere. Samtidigt skal vi finde ud af, hvordan de voksende mængder nedbør kan indgå i tekniske løsninger, der dels leder vandet
væk fra vejene, dels begrønner og forskønner vores bymiljøer.
Derfor inviterer vi dig til et borgermøde om fremtidens byudvikling langs
Skanderborgvej. Her kan du høre om Aarhus Kommunes indledende arbejde
med helhedsplanen, og hvilke tanker Viby Fællesråd allerede har gjort sig i
denne sammenhæng. Du kan også bidrage med egne synspunkter, ideer og
erfaringer på en workshop, som afholdes på borgermødet.

Borgermødet
finder sted på

Viby Gymnasium
Tilmelding på:
tilmeldarrangement@aarhus.dk
Senest d. 7. juni kl. 12:00

Læs mere på:
www.xxxxxxxxxx.dk

i Samlingsalen
d. 11. juni
fra kl. 17.00-19.00

		PROGRAM

▪ Velkomst og præsentation af arbejde med
helhedsplan v. projektleder, Mathias T. Brovall.
▪ Oplæg v. Stadsarkitekt Steven Willacy
▪ Oplæg v. Viby Fællesråd.
▪ Workshop om de seks hovedspor i helhedsplanen med fokus på Viby C, Kongsvang og
Skanderborgvej som helhed.
▪ Afrunding og den videre proces.
Helhedsplan-processen

			

Vi er her nu!

