	
  

Forretningsudvalgets beretning for perioden april 2014 - marts 2015
Årets beretning må helt naturligt starte med, at vi i efteråret 2014 desværre måtte sige farvel til Ole
Jean som formand. Ole ønskede af helbredsmæssige grunde at udtræde af Forretningsudvalget.
Det kan vi kun have fuld forståelse for. Men det er vist ikke nogen hemmelighed for medlemmerne, at
Ole gennem de mange år som formand har været primus motor i Forretningsudvalgets arbejde.
Han har været utrættelig i sit engagement for at få kommunen til at fokusere på områdets udfordringer
- ikke altid med de ønskede resultater, men det hæmmede ikke engagementet. Derfor er vi sikre på, at
hele repræsentskabet vil være enige med os i at bringe Ole en STOR TAK for hans indsats!
Vi vil naturligvis søge at udfylde Oles plads og engagement på bedste måde!

Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd har til formål:
•

At virke for et godt og frugtbart sammenhold mellem områdets beboere.

•

At bidrage med redskaber til at koordinere, kommunikere og skabe oversigt over medlemmernes
aktivitetsmuligheder.

•

At skabe et fælles forum til fremme af behov og ønsker omkring lokalområdets udvikling.

•

At bidrage til medborgerskab, dialog og inddragelse i initiativer og beslutninger, der vedrører
lokalområdet og medlemmerne.

•

At fungere som kontaktorgan for myndigheder, herunder i forbindelse medkommunale
planlægnings- og anlægsinitiativer. Fællesrådet skal tidligt i processen inddrage medlemmerne og
eventuelt bistå disse i forbindelse med forhandlinger.

Sådan lyder formålsparagraffen efter vedtagelsen ved repræsentantskabsmødet i 2014.
Fællesrådets medlemsforeninger spænder bredt og omfatter bl.a. boligforeningsafdelinger,
lokalcentre, grundejerforeninger, vejlaug, skoler, kirker, børneinstitutioner, idrætsforeninger og enkelte
virksomheder. Medlemskredsen omfatter en stor del af de 22.000 beboere i området. Vi har ca.
10.600 husstande/adresser og udsigt til flere med den udvikling området er inde i.
Forretningsudvalget har i 2014/15 deltaget i mange møder, dels med beboerforeninger dels med
Aarhus kommune og kommunale forvaltninger. Vi er glade for samarbejdet, og møder stor lydhørhed
omkring de ønsker, vi har for vort område. Vi kan også mærke, at det er sparetider i kommunen.
Kommunen står med nogle økonomisk krævende projekter, der begrænser det økonomiske råderum.
Det medfører blandt andet, at der er opgaver i vort område, der er midlertidigt udsat, men forhåbentlig
ikke glemt, i hvert fald ikke af Forretningsudvalget. Vi vil fortsat være vedholdende og aktive, så
Holme-Højbjerg-Skåde til stadighed kan udvikle sig, som et velfungerende område, der er rart at bo i.
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Vi bor i et dejligt og naturskønt område, et område der endvidere er kendetegnet ved et godt
sammenhold og mange iderige og aktive beboere og foreninger. Der er en høj grad af fællesskab i det
daglige arbejde. Det er et vigtigt udgangspunkt for at sikre en god udvikling i og af området.
Nye forretningsudvalgsmedlemmer og ny formand
Ved Ole Jeans udtræden af Forretningsudvalget indtrådte 1. suppleanten Kirsten Iversen. Kirsten har i
mange år været 1. suppleant - opstillet som repræsentant for Højbjerg bibliotek. Samtidig valgte
Forretningsudvalget Carl Nielsen til ny formand for udvalget.
Da Kirstens ansættelse ved Højbjerg bibliotek ophørte med udgangen af 2014, har Kirsten samtidig
valgt at udtræde af Forretningsudvalget i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i marts 2015.
Nye medlemmer
Vi har ikke i årets løb optaget nye medlemmer i Fællesrådet. Men vi kan kun opfordre til, at så mange
foreninger, vejlaug, virksomheder m.fl. melder sig ind i Fællesrådet.

Repræsentationer.
Fællesrådet er repræsenteret følgende steder:
•
•
•
•

Fondsbestyrelsen for Lyseng Idrætscenter ved Hans Skou og Egon Poulsen
Skoledistrikterne Oddervej og Horsensvej ved Karen Kappel Andersen hhv. Jens Maibom
Pedersen
Bladudvalget for 8270 Bladet - er ophørt
Grøn Guide Syd ved Jørgen Hansen

Rundhøj Torv
Vi har gennem flere år arbejdet for en omlægning og forskønnelse af Rundhøj Torv.
Torvet fremstår forsømt og har i de seneste år været præget af en vis uro. Begge dele har muligvis
medvirket til de aktuelt ledige lejemål.
Det er vores opfattelse, at Torvet skal foskønnes, så det igen kan blive det attraktive handelstorv, som
det tidligere var.
Vores arbejde for en forskønnelse er i 2014/15 gået hånd i hånd med arbejdet for at løse problemerne
med uro på torvet. Der blev på kommunens initiativ nedsat en bredt sammensat gruppe (sociale
myndigheder, politiet, boligforeninger, butikkerne, Fællesrådet m.fl.). Gruppen skulle udarbejde en
handlingsplan for området mhp at løse problemerne. Et væsentligt bidrag hertil - og vores indspark til
gruppen - er spørgsmålet om torvets/områdets renovering.
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Et væsentligt udgangspunkt for en renovering er, at arealet, hvor der i dag er rester af den oprindelige
benzinstation, er udlejet frem til 2019. Rema 1000 har i dag lejekontrakten. I 2019 falder arealet
tilbage til Aarhus kommune som ejer. Aarhus kommune ejer også den øvrige del af
parkeringspladsen.
Vi har på den baggrund i efteråret 2014 haft møde med rådmanden for Teknik og Miljø. Ved mødet
fremlagde vi et forslag til, hvordan kommunen ved et udbud af arealet kunne bidrage til en hurtig
forskønnelse af torvet. Udbuddet skulle forpligte en kommende køber til at udarbejde og gennemføre
en helhedsplan for en renovering af Rundhøj Torv. Helhedsplanen skal etapedeles, så de muligheder,
der kan igangsættes snarest efter et udbud. Og det område, der først kan overtages i 2019 kan blive
renoveret derefter. Kommunens ”gevinst” ved et hurtigt udbud vil være, at det lokale ønske om en
renovering af torvet kan imødekommes uden kommunale omkostninger, men tværtimod med en
sparet driftsudgift til vedligeholdelse af P-plads og rabatarealer.
Teknik og Miljø har ikke på nuværende tidspunkt imødekommet vores ønske, men afventer fortsat, at
parterne på Rundhøj Torv - dvs. ejerne af de nuværende bygninger, de forretningsdrivende og Rema
1000 - forhandler sig frem til en "fælles" løsning.
Vi har ikke megen tillid til, at parter, der har så forskellige interesser, vil nå frem til et resultat. Vi
frygter, at sagen blot vil trække i langdrag til yderligere skade for Torvets funktion og renommé.
Vi vil derfor også holde et vågent øje med, at sagen ikke går i stå...med det resultat, at der ikke sker
noget før tidligst i 2019!

Medborgerhus med bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv - bibliotekspolitik
Efter det stormombruste forslag til et nyt bibliotek som en del af et større byggeri ved Oddervej
(Højbjerg Torv) trak den daværende rådmand som bekendt forslaget tilbage.
En gruppe med udspring i Lyseng Idrætscenter og sportsklubberne i Lyseng udarbejdede medio 2014
et konkret forslag en placering af et nyt bibliotek som en integreret del af Lyseng Idrætscenter - en
placering som Fællesrådet gennem årene har peget på over for kommunen. Vi støttede derfor
forslaget i et brev til kommunen i oktober 2014. Vi skrev bl.a.:
Fællesrådet finder, at forslaget til Helhedsplan for Lyseng er et særdeles konstruktiv indspil til, hvordan
såvel ønsket om et moderne bibliotek med borgerservice med et overbevisende greb kan forenes med
det lokale idrætslivs behov for yderligere faciliteter.
Helhedsplanen anviser en mulighed for at løse adgangsforholdene på en måde, så nabogener fra
trafikken undgås, foruden at de aktuelle gener afhjælpes.
”Biblioteksbygningen” ligger centralt og synligt for de besøgende samtidig med, at synergieffekten med
de mange – ikke mindst unge – brugere af Lyseng Idrætscenter kan udnyttes. Den anviste placering
giver en høj grad af fleksibilitet mht ønsker/krav til bygningens volumen og udformning. Ønskes
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bygningen suppleret med andre funktioner, vil der ikke være nabogener forbundet med eksempelvis
en øget etagehøjde o.l.
Samlet set finder Fællesrådet, at forslaget til Helhedsplan vil være et konstruktivt udgangspunkt for at
konkretisere og realisere et moderne bibliotek med borgerservice ved Lyseng."
Det næste vi hørte til "bibliotekssagen" var kommunens høring i december 2014 om en ny politik for
Borgerservice og Biblioteker. Politikken kan få betydning for Byrådets overvejelser om, hvor et nyt
bibliotek og borgerservice skal placeres i lokalområdet. Ikke mindst derfor har det været vigtigt for os,
at markere holdningen til politikken. Det skete med bl.a. følgende bemærkninger:
"Fællesrådet lægger især vægt på oplæggets bemærkninger om den centrale rolle,
medborgercentrene i lokalområderne skal spille: "Medborgercentrene udgør hjertet for det enkelte
lokalområde med et lokalt tilbud om viden, kultur og fællesskab for alle." (s.19) Disse betragtninger får
yderligere vægt, hvis de knyttes til byrådets aktuelle overvejelser om en politik for medborgerskab.
Derfor er det også særlig vigtigt, at medborgercentrene placeres centralt for borgerne i det
lokalområde, de skal betjene. Som det fremgår af oplægget, vil der ske en forskydning fra den
traditionelle biblioteksbetjening til en mere bredt og lokalt orienteret opgave med servicering,
formidling og aktivering af lokalområdets beboere/brugere.
Det er fællesrådets opfattelse, at disse helt principielle betragtninger i oplægget understøtter de
hidtidige anbefalinger fra brede kredse i lokalområdet om at placere et nyt medborgerhus og bibliotek i
Højbjerg (og Holme-Skåde) ved Lyseng Stadion. Den placering er central for det lokalområde, som det
i dag - og ikke mindst i fremtiden - skal betjene med de mange funktioner, oplægget til politik skitserer.
Fællesrådet finder det betænkeligt, at det finansielle argument for en placering ved Oddervej bygger
på, at den private bygherre skal meddeles en ikke uvæsentlig dispensation fra kommuneplanens
bebyggelsesprocent, således at kapitalgevinsten ved disse byggeretter bliver en "skjult"
medfinansiering af et nyt bibliotek. ...... Vi forventer at byrådet vil prioritere økonomien til den samlede
realisering af oplægget til politik ud fra ønsket om at gøre det overordnede sigte hermed til virkelighed.
Fællesrådet skal derfor fortsat anbefale, at byrådets beslutning om et nyt medborgerhus og bibliotek i
Holme-Højbjerg-Skåde lokalområde bygger på de entydige lokale ønsker om at placere et sådant
center sammen med Lyseng Stadion med de mange lokale synergieffekter, der kan opnås herved."
Vi var primo februar 2015 inviteret til et orienteringsmøde hos Borgerservice og Biblioteker. Vi blev
orienteret om en igangsat undersøgelse af 3 alternativer for biblioteket i Højbjerg, Nemlig
1. En placering ved Lyseng - enten som kommunalt eller privat finansieret - med eller uden
kunstnerværkstederne - og event. med mulighed for yderligere udlejning for privat bygherre.
2. En placering ved "Højbjerg Torv" (Oddervej)
3. Den nuværende placering
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Undersøgelsen forelægges Kulturudvalget ultimo februar 2015 (resultatet af mødet kendes ikke i
skrivende stund!). Vi opfordrede forvaltningen til at offentligheden fik mulighed for at kommentere
undersøgelsen efter udvalgsbehandlingen - f.eks. i 14 dage - inden den senere skal forelægges
Budgetforligskredsen (fra budget 2012) til beslutning i marts 2015.
Vi ser naturligvis frem til at Kulturudvalget og Budgetforligskredsen lytter nøje til de lokale røster og
tager det omfattende lokale engagement i sagen alvorligt, og derfor træffer en beslutning i
overensstemmelse hermed! Det vil også harmonere smukt med de tanker og værdier, som var
fremherskende ved det kommunalt inspirerede møde om medborgerskab (se afsnit herom på s. 8).

Manglende trafikløsninger i Skåde-området
Vi har medio 2014 deltaget i møde hos Trafik og Veje om vejadgangen til Moesgaard Museum. Som
det vist er alle bekendt, havde kommunen ikke nogen tilfredsstillende trafikløsning klar til åbningen af
det nye museum. Tværtimod viste dig sig, at den permanente løsning med en ny vejforbindelse
mellem Oddervej og museet først kan fastlægges efter en VVM-undersøgelse af diverse alternativer.
Vi kontaktede kommunen i eftersommeren med det sigte, at få gennemført den (midlertidige)
trafikløsning for Moesgård Museum, som tidligere var aftalt, nemlig lukningen med en bussluse på Ny
Moesgårdvej (syd for golfbaneindkørslen) for personbiler. Moesgård Allé skulle opretholdes med
dobbeltrettet trafik - men kun for personbiler. Der var dog ikke lydhørhed for forslaget.
Problemerne i Skåde-området blev ikke mindre, da kommunen - efter en temmelig problematisk høring
- lukkede Sandmosevej ud mod Oddervej. Denne lukning var begrundet med ønsket om at forlænge
venstresvingsbanen på Oddervej mod Ringvej Syd - en forlængelse som blokerer for venstresving fra
Oddervej til Sandmosevej og for venstresvingmod Ringvej Syd, når man kører ud fra Sandmosevej.
Høringssvarene burde i sig selv har været en tilstrækkelig påmindelse til kommunen om, at forslaget
ville føre til voldsomme protester. Og det blev da også resultatet, da Sandmosevej blev lukket.
Vi deltog ultimo oktober 2015 i et møde med repræsentanter fra Skåde-området i et møde om,
hvordan det videre arbejde for en anstændig trafikløsning i Skåde skulle tilrettelægges. Resultatet
blev, at der blev nedsat en trafikgruppe for Skåde - en trafikgruppe som har været særdeles aktiv og
har opnået resultater i forhold til kommunen. Herunder at kommunens proces frem mod beslutningen
om lukning af Sandmosevej er blevet underkendt af Vejdirektoratet.
Vi venter (i skrivende stund) spændt på den videre udvikling i sagen - både om Sandmosevej og
trafikløsningen til Moesgård Museum. Men en ting har Byrådet formentlig lært af disse sager, nemlig at
rettidig omhu kombineret med en udstrakt respekt for den lokale inddragelse i sidste ende giver det
mest holdbare resultat.
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Beder-Bering vejen
Byrådet fremlagde i december 2014 et kommuneplantillæg om Beder-Bering vejen. Vi har i januar
2015 sendt bemærkninger til kommunen om forslaget - selv om det næppe bliver en vej, som vil blive
brugt meget af lokalområdets beboere. I udtalelsen skrev vi bl.a.:
"Det konkrete forløb af Beder-Bering vejen berører ikke det område Fællesrådet for Holme-HøjbjergSkåde omfatter. Fællesrådet har derfor ikke bemærkninger til de fremlagte alternativer for vejens
forløb.
Derimod lægger Fællesrådet særdeles stor vægt på, at vejforbindelsen mellem Beder/Malling-området
og Skanderborgvej/motorvejen - efter flere årtiers planlægning - anlægges i umiddelbar forlængelse af
byrådets vedtagelse af det nødvendige plangrundlag.
Beder-Bering vejen vil have stor betydning for at afhjælpe nogle af de meget påtrængende trafikale
problemer i Holme-Højbjerg-Skåde. Det drejer sig ikke mindst om belastningen af Oddervej og Ringvej
Syd. Som bekendt forplanter trafikbelastningen - ikke mindst i morgen- og aftenmyldretiden - sig til
boligområderne langs disse veje. Problemerne knytter sig dels til den gennemførte indskrænkning af
vejadgangen til Oddervej, dels til de lange ventetider ved de uregulerede kryds langs Ringvej Syd.
Hertil kommer planerne om yderligere bebyggelse langs Oddervej ved "Højbjerg Plads" - et byggeri
som kun vil forstærke trafikproblemerne på Oddervej....."
Selv om lokalområdet måske ikke vil køre meget på Beder-Bering vejen, så vil vi alligevel opfordre
Byrådet til at afsætte de nødvendige penge til vejens gennemførelse. Det skal dog ikke være penge,
der tages fra den nødvendige nye vejforbindelse til Moesgård Museum!

Rundkørslen ved Hjulbjergvej/Saralyst Allé
Fællesrådets formand Ole Jean havde i 2014 en drøftelse med Teknik og Miljø om
rundkørslen Saralyst Allé/Hjulbjergvej. Fællesrådet har fået en del henvendelser om problemer ved
rundkørslen. Problemet er først og fremmest, at der køres meget hurtigt ind i rundkørslen - og derved
opstår trafikfarlige situationer.
Teknik og Miljø har besigtiget stedet og vurderet de uheld der er sket. Forvaltningen er nået frem til et
forslag til forbedring af rundkørslens udformning. Forslaget omfatter en indsnævring af køresporene
rundt i rundkørslen. Det forventes at have en hastighedsdæmpende effekt. Samtidig tydeliggøres
cyklister, midterøen udvides, der etableres overkørbart areal i en afvigende belægning (for at sikre at
de større køretøjer også kan komme rundt). Endvidere etableres yderligere beplantning i midterøen.
Forslaget skal vurderes og forhåbentlig godkendes på et færdselsmøde, hvor bl.a. politiet deltager.
Herefter skal Teknik og Miljø finde økonomien til at få etableret de ønskede tiltag i rundkørslen.
Vi håber forbedringerne kan gennemføres i løbet af 2015.
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Kommuneplanlægningen
Fællesrådet er inviteret til en kommunal konference om Forslag til Planstrategi 2015, ”AARHUS I 2030
OG 2050”. Byrådets formål med konferencen er at få input til den kommende planstartegi. Et forslag til
Planstartegi vil blive fremlagt til offentlig høring i vinteren 2015/2016.

Stier - Lyseng Kilen
Det blev i forsommeren aftalt med Natur og Miljø, at de ville gennemgå stianlægget i Lyseng-kilen i
eftersommeren. Samtidig ville der blive opsat bænke og siddesten i sti-forløbet. Fællesrådet gav
tilsagn om at bidrage med 5.000 kr. til arbejdets gennemførelse. Vi er endnu ikke kommet af med
pengene, så Natur og Miljø har formentlig endnu ikke afsluttet arbejdet.
Vi har i efteråret haft møde med repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening om muligheder
for samarbejde om "det grønne" i området. Sigtet er, at på de områder, hvor vi har sammenfaldende
interesser, kan det være en styrke at arbejde sammen herom. Det kan f.eks. være ønsket om at
gennemføre sammenhængendes stiforløb fra området bebyggelser til Holme Bjerge, vedligeholdelsen
af Lyseng Kilen o.l.
Vi har aftalt med Naturfredningsforeningen, at vi (mindst) en gang om året mødes for at identificere
fælles projekter, som vi skal arbejde videre med.

Nye byggerier - diverse udtalelser
Vi har haft en forespørgsel fra Ejendomsselskabet Calum vedr. muligheden for opførelse af en
dagligvarebutik på Christian X's Vej 195. Af principielle runde vil vi ikke udtale os om sager fra private
bygherrer. De må henvende sig til kommunen ad fordøren og få vurderet deres sager her, inden vi i
Fællesrådet forholder os til dem. Vi risikerer eller at blive taget som gidsler for diverse byggeprojekter,
som vi ikke nødvendigvis har en holdning til, men som sagtens kan rumme nabogener, som vi ikke
nødvendigvis kan forholde os til.
Vi har ikke haft bemærkninger til indretning af Tandlægeklinik på L.A. Rings Vej 56.
Tilsvarende har vi ikke haft bemærkninger til indretningen af 9 rækkehuse i 2 plan på Kræsten
Iversens Vej 1-5.
Den sidste sag vil vi godt give nogle mere generelle bemærkninger med på vejen:
Vi er opmærksomme på, at der tidligere har været protester fra lokale til et større projekt for en
omdannelse/fortætning på området. Vi finder principielt, at muligheden for en fortætning af ældre
parcelhusområder kan rumme mange fordele for lokalområdet - ikke mindst i forhold til et styrket
befolkningsunderlag for lokal privat og offentlig service. Hertil kommer energi og miljømæssige fordele.
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Vi er også klar over, at en fortætning kan medføre nabogener, hvis der dispenseres fra specielt
højdebestemmelser. Vi vil naturligvis være opmærksomme på, om den konkrete sag bygger på
(væsentlige) dispensationer fra gældende bestemmelser.
I øvrigt lægger vi vægt på, at de umiddelbart berørte naboer, som høres i den slags sager, har særlige
forudsætninger for at varetager nabointeresser. I den type sager vælger vi derfor enten at undlade
bemærkninger til kommunen eller at afgive bemærkninger med henvisning til at vi herved ikke har
forholdt os til de konkrete nabogener.
Medborgerskab
Mandag den 19. januar havde vi inviteret 14 beboere fra området til en rundbordssamtale om
MEDBORGERSKAB. Vi skulle bl.a. drøfte hvad der kan gøre det nemmere at være aktiv medborger i
Aarhus, hvordan vi bliver bedre til at engagere lokalt og frivillighed.
Byrådet har vedtaget at nedsætte et Medborgerskabsudvalg. Udvalget skal komme med anbefalinger
til Byrådet om indholdet i en politik for medborgerskab. Sigtet er, at intensivere og kvalificere
samarbejdet med borgere, foreninger og virksomheder, så vi bliver bedre til at løse opgaverne
sammen og på en ny måde. Udvalget begyndte sit arbejde i 2014 og slutter det i december 2015.
Vores arrangement var ét møde blandt mange, som kommunen har opfordret - og støttet lokalområderne til at holde. Drøftelserne ved vores møde spændte vidt med mange gode synspunkter
- ikke mindst på nødvendigheden af en troværdig og rettidig kommunikation fra Byrådet i de sager, der
berører lokalområdet. Der blev også udtrykt en skepsis over for frivillighed, hvis den blot skal
legitimere en nedskæring af den kommunale service - mens frivillighed i øvrigt fandtes sympatisk og er
en drivkraft bag det meste lokale engagement. På spørgsmålet om, hvad aktivt medborgerskab er, var
svarene bl.a.:
•
•

•
•

Det er vigtigt ikke at sortere medborgere i de aktive og de passive. Alle skal med - også dem der
ikke møder op. Ellers bliver det bare en anden - ikke valgt - elite, der træffer beslutningerne.
Medborgerskab skal ikke blot defineres som noget der forholder sig til kommunen. Folk der passer
deres have og i øvrigt opfører sig ordentligt er også medborgere. Medborgerskab som fællesskab
og ikke sorteret i forhold til kommunen.
I stedet for medborgerskab kan man sige interaktivt medborgerskab. Interaktivt medborgerskab
giver input - og kan gøre det nemmere for kommunen at ramme (mere) rigtigt.
Troværdighed, respekt og engagement er gode værdier. det gælder både for politikere, borgere og
medarbejdere. Vi kan forvente, at vi er uenige, men når vi skal debattere skal det foregå på en
sober
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3 timers drøftelse kan ikke ydes retfærdighed på få linjer, men mødets referent har taget alle
stikordene med tilbage til Medborgerskabsudvalget. Vi kan derfor kun opfordre til, at læse mere om
Medborgerskabsudvalget på: www.medborgerskabiaarhus.dk

Hjemmesiden og Facebook-siden
På baggrund af debatten ved repræsentantskabsmødet i 2014 om en mere interaktiv information,
herunder muligheden for at "annoncere" lokale begivenheder, besluttede vi at oprette en Facebookside. Samtidig valgte vi at oprethold vi Hjemmesiden www.8270hhs af hensyn til borgere, der ikke
ønsker at være på facebook. Den nye facebook-side var klar ultimo 2015 - og vi har fået positive
tilbagemeldinger. Men vi er åbne over for alle gode forslag til forbedringer/udviklingen af den
interaktive information. Dog undgår vi desværre ikke sammenbrud", hvilket desværre skete for vores
hjemmeside i januar-februar...vi var udsat for et "fjendtligt" angreb, som det tog nogen tid at
nedkæmpe!

Slutning.
Det var et uddrag af forretningsudvalgets opgaver i 2014/2015. Vi vil slutte beretningen med en tak til
medlemmerne for et godt samarbejde. Sammen har vi arbejdet for at styrke og udbygge vort område
Holme-Højbjerg-Skåde. I 2014 var måske mest præget af de opgaver, som endnu kalder på en
løsning. Men med et fortsat fælles engagement når vi sikkert også resultater på disse områder.
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