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STØRRE TRAFIKSIKKERHED FOR CYKLISTER OG GÅENDE 
Aarhus kommune afsætter 3,5 mio. kr. til sikring af vejkryds og forbedring af trafiksikkerhed for cyklister og 
gående i vores område. Pengene skal bruges til en række projekter, der i mange år har stået på fællesrådets 
dagsorden. Ændringerne betyder bl.a., at der etableres buslomme på Sønderskovvej ved Møgelgårdsvej. Krydset 
Hovmarken/Sønderskovvej ombygges for at skabe en mere sikker overgang for gående og cyklister. 2 millioner 
kr. er afsat til sikring og ombygning af krydset mellem Elstedvej/Lille Elstedvej og Elleparken. Det er pt. ikke 
fastlagt hvornår anlægsarbejdet udføres. 

 
PLANERNE FOR DEN NYE SKOLE I NYE 
Fællesrådet er på et møde med Børn og Unge blevet orienteret om planerne for byggeriet af den nye skole i 
Nye. Aarhus kommune har nu fastlagt placeringen af skolen og placeringen indgår i arbejdet med revision af 
helhedsplanen for Nye. Skolen placeres tæt på den nuværende hovedsti, der fører op til Elev Skole, i det nord-
vestlige hjørne af etape 2s geografiske område. Efter en længere planlægningsfase forventes det, at byggeriet 
kan begyndes i efteråret 2022. Man regner med at den nye skole kan tages i brug i 2024. I første omgang åbnes 
skolen for 0 til 3 klassetrin. En fuld skole omfattende de større klassetrin forventes klar i oktober 2026. 
https://aarhus.lokalavisen.dk/nyheder/2019-12-12/-Placeringen-af-ny-skole-i-Aarhus-Kommune-er-fundet-
6869614.html 
 
HELHEDSPLAN 2:0 FOR NYE  
Revision af helhedsplanen for Nye har været i offentlig høring med høringsfrist den 26. marts 2020. I første 
omgang er der tale om en forhøring, hvor der indkaldes ideer og synspunkter til brug for udarbejdelse af det 
første udkast til revision af helhedsplanen. Denne kommer senere igen i offentlig høring. Desværre har corona 
situationen medført, at kommunen aflyste et bebudet borgermøde og et møde med fællesrådet om planen. 
Fællesrådet har indsendt bemærkninger til helhedsplanen. Det kan ses på kommunens høringsportal: 
https://deltag.aarhus.dk/hoering/debatoplaeg-helhedsplan-20-nye-og-planlaegning-af-etape-2-ringen . 
Fællesrådet lægger bl.a. vægt på, at helhedsplanen sikrer, at Nye og Elev får sikret gode stiforbindelser, specielt 
gennem Lisbjerg Skoven til Lisbjerg, til letbanestationen og til Elsted. Især lægger fællesrådet vægt på, at 
helhedsplanen udformes således, at der fortsat vil være uhindret færdsel gennem området både fra øst og vest 
samt fra nord og syd. 
 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 27. MAJ 2020. 
Vi minder om at Fællesrådet holder repræsentantskabsmøde den 27. maj 2020 kl. 19.00 i Beboerhuset. På 
mødet er der mulighed for at diskutere fællesrådets arbejde. Der er valg til forretningsudvalget og vore 
medlemmer opfordres til at finde kandidater. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet udsendes sidst i april.  
 
Med venlig hilsen 
Flemming Larsen 
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