Invitation til offentlige møder

UDVIKLING AF SKOV- OG NATUROMRÅDE VED
HASSELAGER
Aarhus Kommune udvikler nyt skov- og naturområde nord for Hasselager og vil anlægge skov på
arealerne for at beskytte drikkevandet i området. Udvidelsen af skov- og naturområdet giver nye
muligheder for naturen og friluftslivet i Hasselager og omegn. Dét vil vi gerne have dine ideer til ved
en markvandring og et borgermøde i januar 2020.
INVITATION TIL MARKVANDRING OG BORGERMØDE
Vi vil gerne samarbejde med jer om udviklingen af det nye skov- og naturområde, der fra i foråret
2020 til sommeren 2021 etableres ved Hasselager. Arealet på 10 ha ligger nord for Hasselager
op mod Genvejen og kommer til at udgøre et skovareal med skovbryn på lidt over 5ha og resten
af arealet skal være lysåben natur, vådområder og stisystemer. Udviklingen af skovarealet sker i
samarbejde med Growing Trees Network Foundation og virksomheden Holmris B8.
Kom med til markvandring og borgermøde og hør om planerne for området og vær med til at forme
det fremtidige skov- og naturområde. Alle er velkomne, men for planlægningens skyld vil vi gerne
have din tilmelding sendt til Ditte Grøngaard på mail andig@aarhus.dk.
1 - MARKVANDRING
Vi går en tur rundt på arealerne og ser på landskabet for at blive inspireret til hvordan det
fremtidige skov- og naturområde kan plantes til, rumme natur og fritidsaktiviteter.
Tid: 14. januar 2020 kl. 15-16
Sted: Ved regnvandsbassinet nær krydset ved Kildeagervænget og Kolt Østerparken
Tilmelding: Ditte Grøngaard på mail andig@aarhus.dk
2 - BORGERMØDE
Kom og hør mere om projektet og bidrag til udviklingen af det nye bynære skov- og naturområde.
Del din ekspertviden, erfaringer og forslag til området med os så vi kan blive inspireret, og
arbejde videre med det i det fremadrettede planlægningsarbejde.
Program:
◦ Velkommen ved Aarhus Kommune
◦ Præsentation af projektområde og vigtige landskabelige sammenhænge
◦ Introduktion til overordnet tilgang til udformning af det nye skov- og naturlandskab
◦ Spørgsmål og bemærkninger
◦ Udvikling af ideer igennem inddragelsesrunder
◦ Tak for i dag og beskrivelse af den fremadrettede proces
Tid: 21. januar 2020 kl. 16.30-18 (der serveres forfriskninger)
Sted: Lokalcenter Koltgården, Kunnerupvej 196, 8361 Hasselager
Tilmelding: af hensyn til lokaleindretning, forplejning m.m. bedes man tilmelde sig til Ditte
Grøngaard på mail andig@aarhus.dk, s.u. d. 16. januar.
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Med venlig hilsen
Aarhus Kommune

