
 

 

Dagorden.  

Deltagere: Mathias, Jesper, Magnus, Simone, Nanna & Theresa. 

Siden sidst. 

• Mandeaften. 

• Mandeaften blev aflyst pga. for få tilmeldinger.  

• Vejbump.  

• Karlo er ved at indhente tilbud, og vil sætte dem op, når det kan lade sig gøre. Der vil køre en 

forsøgsordning til at begynde med, idet de alene sættes op under nr. 12, indtil en effekt er 

påvist. 

Kommende arrangementer. 

• Lasertag 20. april. 

• Arrangementet foregår ved Battle Arena, Sylbækvej nr. 7-9, 8230 Åbyhøj. Vi mødes 19.50, 

og der er tilmelding efter “først-til-mølle-princippet”. Der er allerede kommet indtil flere 

tilmeldinger, men der er alene plads til 24. 

• Kaffe- og kage-arrangement. 

• Bestyrelsen sørger kage, således at man alene skal dukke op, og få en hyggelig eftermiddag 

med sine naboer. Har man et yndlingsspil er man velkommen til at tage det med!  

• Sommerfest.  

• Der bliver afholdt sommerfest lørdag d. 19. august. Tidspunkt og nærmere indhold følger.  

Eventuelt. 

• Nyt lokalplansforslag.  

• Lokalplansforslaget hedder tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2013. Forslaget går ud på at 

bygningerne på Ryhavevej 7 og Ryvej 26 skal rives ned, og en ny bygning opføres, som en 

blanding af erhverv og bolig. I øjeblikket (fra 31. marts - 26. maj) er foreslaget i høring. Der 

er borgermøde tirsdag d. 25. april kl. 17-19 i Trivselshuset i Bispehaven, Hasle Centervej 

159. Tilmelding sker til plan@mtm.aarhus.dk senest 20. april. De væsentligste ændringer er, 

at facaden ud mod Ryhavevej kan bygges i op til 5 etager, og ned af Klokkerbakken vil dette 

falde svarende til 2 etager. Stueetagen må alene benyttes til erhverv, mens de øvrige etager 

bliver beboelse. 

• Ændringer i prisen for leje af fælleslokale.  

• Prisen for leje af fælleslokale stiger fra 200 kr. til 250 kr. Depositum (300 kr.) forbliver 

uændret. Det gælder for fremtidige lejeaftaler, hvilket betyder, at allerede aftalte lejeaftaler 

ikke berøres af denne ændring.  

Næste møde.  

• Næste møde afholdes hos Magnus d. 17. maj.  
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