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Der mødte 20-25 borgere op. Sol, Pia og Merethe fra Natur og Miljø udvalget i Fællesrådet. 

Henrik Højmose fra Aarhus kommune.  

Program:  

- Velkomst v. Fællesrådet, Sol 

- Kort præsentationsrunde, alle 

- Ramme og muligheder ved Aarhus kommune, Henrik 

- Drøftelse og dialog i mindre gruppe, Merethe  

o Spm. 1: Forslag/ønsker til området/anvendelsesmuligheder 

o Spm. 2: Forslag til, hvordan vi etablerer og drifter området fremadrettet 

o ”Fremlæggelse” af forslag i plenum 

- Opsamling og beslutning om videre proces v. udvalget 

o Herunder indsamling af kontaktoplysninger på interesserede borger 

- Tak for i dag 

Opsamling på proces:  

- Aktiviteter:  

o Petanquebane 

o Bålplads 

o Leg 

o Friluftsscene  

o Boldleg  

o Hundeleg 

o Sætte drager op 

 

- Beplantning med fokus på biodiversitet 

o Såning af blomsterblanding af hensyn til insekter og bier 

▪ Kan også plukkes 

o Plantning af frugtbuske og frugttræer 

o Græsset kan slået mere vildt – slå evt. stier og lad resten stå som vildt græs 

o Læ - rumskabsbeplantning 

 

- Indretning af området 

o Del området op i forskellige zoner – en legezone, stille zone, beplatningszone 

etc. 

o Bord og bænke sæt – gerne på etableret underlag 

o Lav terrænformationer med ”overskudsjord” 

o Et meget vådt område, så man kunne arbejde med det og lave et område i den 

ene ende, der kunne oversvømmes. Indtænk evt. trædesten i det 



 

o  

 

 

o Aarhus kommune ville godt kunne levere store sten/træstammer som vi kan 

bruge som aktivitetsbane/hundelege plads 

 

- Etablering og drift af området 

o Arbejdsgruppe (en form for) er nedsat og vil gerne deltage aktivt i udarbejdelse 

af en projektplan 

o Kig på om vi kan nytænke driften, så den stadig kan varetages af Aarhus 

kommune i et vist omfang. Evt. nyplantet træer kræver vedligehold i de første 

år af borgerne.  

 

- Næste skridt:  

o Opsamling på input til borgermøde – Merethe  

o Oprettelse af kontaktliste på baggrund af informationer fået på borgermødet – 

Pia 

o Natur og Miljøudvalget indkalde arbejdsgruppen til planlægningsmøde – Pia 

o Opsamling og information om mødet ligges på hjemmesiden – 

Merethe/koordinere med Marie  

▪ På mødet udarbejdes en mere eller mindre konkret projektplan, der 

videresendes til kommunen – Sol 

o Undersøge mulige finansieringsmuligheder/puljer i Aarhus kommune - Henrik 

 


