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Beretning: Kolt Hasselager Fællesråds generalforsamling 27. marts 2019.  
Kære alle.  
 
Vi gik i gang i denne bestyrelse den 11. april 2018. Det er snart et år siden. Når vi i bestyrelsen ser 
tilbage på det år, så vil jeg gerne starte med at sige: TAK - tak for en flot opbakning. Det har 
simpelthen været et både berigende og sjovt år, det har været spændende og det har det ikke 
mindst, fordi jeg har haft fornøjelsen af en skøn og dygtig bestyrelse men så sandelig også af en 
række gode folk og medlemmer.  
 
Det har også været et år, hvor vi i høj grad har kunnet mærke, at byrådets ønske er, at 
fællesrådene kommer mere på banen - ganske enkelt fordi det for ofte ender i konflikter med 
lokalområder, fordi man glemmer at lytte til dem, der egentlig ved, hvad der foregår og hvordan 
livet leves i et område. Derfor er fællesrådene nu langt mere på banen. Vi oplever at fællesrådet 
får større indflydelse og bliver taget mere seriøst. Vi for-høres om nye lokalplaner, vi bliver 
inddraget i at udarbejde nye politikker - lige fra politik for cykelstier til erhvervspolitik, mobilitet og 
byudvikling.  
 
Og når vi bliver mere inddraget, så er det absolut nødvendigt, at vi ved, om vi har fingeren på 
pulsen blandt folk. Derfor blev vores fælles vision - den lokale udviklingsplan endnu mere vigtig. 
Nu ved vi, hvad vi især skal kæmpe for i de kommende år.  
Og nu er vores vision og lokale udviklingsplan færdig. Det har været en proces, hvor vi startede 
med at invitere til borgermøde på Lokalcenter Koltgården, hvor vi først blev klogere på, hvor 
meget der egentlig er planer om her i Kolt-Hasselager og omegn. Dernæst et borgermøde hvor vi 
satte fokus på, hvad vi vil herude. Det koblede vi med en undersøgelse blandt vores unge 
mennesker. Undervejs har vi fået uvurderlig støtte og hjælp af en stærk arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra vores foreninger, erhvervsliv, skole m.fl. Så har vi skrevet, layoutet og trykt. Vi 
glæder os til at præsentere planen på et punkt senere i aften. Så nok om det nu.  
 
Bering-Beder Vejen har fyldt en del i året, der er gået og den vil den også fremover. Vi har her 
været inddraget i at afvikle to borgermøder i Grønløkkehallen i Tranbjerg - både hvad angår emner 
og også at stille stolene op. Det er mit indtryk at der efterhånden kommer flere fra Kolt-Hasselager 
området til møderne. Samtidig er vi indgået i et tættere samarbejde med fællesrådene langs hele 
Bering-Beder Vejen.  Og der er også nogle støjproblemer, som er ret væsentlige at vi dykker ned i - 
ikke mindst i forhold til den sydlige del af Kolt og de bysamfund, der ligger tæt på den nye vej - og 
som vil blive påvirket i hvert fald i den periode, hvor vejen anlægges. Fællesrådet har i 2018 især 
haft fokus på støj omkring Sønderholmvej/Sønderholmvænget, støjværn, tilkørselsforhold for 
Bering by, en rundkørsel ud for en indkørsel på Hovvejen, vi har arbejdet for stiføring og flere spor 
på Torshøjvej.   Stiforbindelserne er landet godt. Torshøjvej er vi ikke færdige med. Når selve vej-
arbejdet går i gang, vil vi også få stor brug for jeres hjælp til at videreformidle, at der bliver nogle 
ret store omkørsler i perioder.  
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På grund af både vores visioner og drømme og Bering Beder Vejen har vi for kort tid siden haft 
besøg af vores viceborgmester Camilla Fabricius for netop at drøfte en række problematikker. Vi 
brugte samme møde til at aflevere vores nye vision og lokale udviklingsplan.  
 
Vi har i 2018 også afholdt borgermøde med fokus på at forebygge indbrud og IT-kriminalitet samt 
fremme nabohjælp. Det møde holdt vi på Bavnehøj Skole. Fællesrådet har desuden deltaget i flere 
møder i et Tryghedsnetværk med Østjyllands Politi og Aarhus Kommune. Det er en god nyhed, at 
antallet af indbrud falder og at Kolt Hasselager bestemt ikke er et område med mange indbrud - 
selvom det måske kan føles sådan ind imellem.  
 
Samtidig har Miljø og Teknik forvaltningen besluttet - at hvor vi før kunne indgive vores ønsker til 
forandringer omkring veje, stier, beplantning, belysning på et stort fællesmøde, så har vi nu 
individuelle møder. Det virker godt. Vi har fået gjort opmærksom på, at der bliver kørt for hurtigt 
på Kolt Østervej, som mange skolebørn nu skal krydse. Vi har fået tilsagn om blinklys ved 
stiovergangen over Bavnegårdsvej, hvor der står skolepatruljer om morgenen. Og vi har også flere 
krav - som for eksempel belysning ved nogle af busstoppestederne.  
 
Som I kan køre, så har vi haft en ret høj mødeaktivitet i året der er gået - mange interesser at pleje 
for vores fælles område.  
 
Vi har afgivet en række høringssvar, hvor fællesrådet er høringspart - her er blot et udpluk:  
Høring om en fornyet lokalplan for området, hvor ridehallen lå med bygninger op til tre etager. 
Det vil vi ikke være med til.  
 
Høringssvar angående forslaget til en spareplan på børn og unge området - som ville medføre 
fælles skole med Tranbjerg.  
 
Høringssvar på mobilitet og støjhandlingsplan hvor vi især gjorde opmærksom på, at når man 
skaber støj i områder, hvor der før ingen støj var, så kan man (sgu) ikke bare sige, at man kan 
arbejde med smarte støjforanstaltninger som støjskærmende vinduer - så må man respektere, at 
der bor mennesker i husene allerede.  
 
Høringssvar omkring ny dagligvarebutik ved Hovedvejen / Elmetoften (Rema) og ikke mindst støj 
for de omkringliggende naboer.  
 
Høringssvar vedr. et stort nyt beboelsesområde ned mod Genvejen samt et rekreativt område, 
som vandværket vil etablere ned mod Genvejen.  
 
Som noget af det seneste er vi gået i gang med - sammen med Kolt Kirke og Kolt Nyt at se 
nysgerrigt på, om der er basis for at der udkommer et fælles blad for Kolt-Hasselager området 
nogle gange om året - koblet med, at fællesrådets hjemmeside i højere grad skal linke til vores 
medlemmers aktiviteter og hjemmesider - altså være en portal til vores område. Vi har haft besøg 
af Tranbjerg Tidendes redaktør, der har fortalt om fordele, ulemper, økonomi osv.  
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Og dermed begynder jeg også at se ind i næste år. Vi vil fortsætte arbejdet med at se på, om det er 
bæredygtigt at vi får et fælles blad og en hjemmeside, der kan være portal. Vi ønsker også at 
arbejde videre med en ide om en video, der præsenterer vores område for nye borgere. Og ikke 
mindst så skal vi arbejde videre med Bering Beder vejen, og vores lokale udviklingsplan - for 
Aarhus Kommune har allerede peget på, at netop byudvikling vil fylde meget i den kommende tid. 
Det påvirker også vores område.  
 
Tak for jeres tålmodighed. Tak til bestyrelsen for en kæmpe indsats. Og endnu engang - tak for 
opbakningen. Og hermed er beretningen slut.  
 
Karen Balling Radmer 
 
 
 
 
 


