
tidlig borgerinddragelse
helhedsplan 2.0, nYe

Aarhus Kommune inviterer til tidlig borgerinddragelse 
i den kommende proces for Helhedsplan 2.0 for byen 
NYE. Realisering af etape 1 er godt i gang, og nu vil vi 
gerne i dialog omkring den næste fase i udviklingen af 
den nye by NYE
Helhedsplan 2.0 tager udgangspunkt i principperne 
fra den første helhedsplan og efterfølges af detail-
planlægning for Etape 2 samt lokalplanlægning for 
henholdsvis den nye skole og for Etape 2.

På mødet vil du kunne høre om visionerne for den kom-
mende planlægning og stille spørgsmål. Du kan orientere 
dig i materialet på: www.aarhus.dk/annoncer
I efteråret afholdes flere borgermøder.

Program
16.50 - 17.00: Tjek ind: https://bit.ly/2TMG8Dq

17.00 - 17.10: Velkomst og intro til helhedsplanlægning 
i Aarhus Kommune v. Eva Møller Sørensen, Planchef 
og Stephen Willacy, Stadsarkitekt

17.10 - 17.20: Proces for udarbejdelse af Helhedsplan 
2.0 v. Suzanne Eben Ditlevsen, Planlægger

17.20 - 17.30: Bygherres vision v. Mikkel Hallundbæk 
Schlesinger, CEBRA Architecture

17.30 - 17.40: Tanker fra lokalområdet v. Flemming 
Larsen, Formand, Fællesrådet Lystrup-Elsted-Elev-Nye

17.40 - 17.45: Pause

17.45 - 17.55: Orientering om arbejdet med den 
kommende skole v. Kristian Tharben, Børn & Unge

17.55-18.30: Spørgsmål og svar

Se på næste side, hvordan du logger på det 
virtuelle møde

Planproces

Vi er her
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GØRELSE

EVT. PLAN LAVES TILRETNING

Vi ses til virtuelt 
borgermøde: 

mandag 15. juni 2020 
kl.17.00 -18.30
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Det tekniske

Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams Live-event. 
Du skal bare trykke på dette: https://bit.ly/2TMG8Dq, hvorefter 
tilkobling til mødet sker automatisk.

Tjek gerne ind i god tid, så du ved, at du har forbindelse til mødet 
og er med fra start.

På informationsmødet kan du høre oplæg fra både Aarhus 
Kommune og fra bygherren Tækker Group. Det vil kun være 
oplægsholderes mikrofoner og kameraer, der er tændt.

Dit bidrag som borger foregår skriftligt gennem platformens 
”spørgsmål-svar-funktion”, hvor du kan stille spørgsmål og 
kommentere.

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.

Vi starter til tiden, så vær ”tjekket ind” fra start.

Du kan fra mødestart stille dine spørgsmål i ”spørgsmål-svar-funktionen”, 
dog besvarer vi ikke spørgsmål under oplæggene. 

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.

Som borger kan du orientere dig i visionen for området i materialet, der er 
lagt op på www.aarhus.dk/annoncer Her kan du også finde oplysninger 
om muligheden for at melde dig som kandidat til en følgegruppe.


