
Meld dig ind i Vejlby-Risskov Grundejerforening 

- og vær med til at påvirke udviklingen i dit nærområde 

Medlemskontingent er DKK 200 pr. år, der kan betales via MobilePay til 669651 

Husk at oplyse navn og adresse ved betaling + e-mail.

Du kan også tilmelde dig via: vejlbyrisskovgrundejerforening.dk

Vejlby-Risskov Grundejerforening varetager grundejernes interesser som talerør og 
dialogpartner overfor Aarhus Kommune i forbindelse med byudvikling i nærområdet. 

Vi deltager aktivt med foretræde overfor Teknisk Udvalg, med interviews til pressen og i 
borgermøder og konferencer med indlæg om grundejerforeningens - herunder 
medlemmernes – syn på konkrete sager, ligesom vi i yderste konsekvens påklager 
byrådsbeslutninger til relevante myndigheder. 

Vi deltager også aktivt i trafikale forbedringer, der øger sikkerheden i lokalområdet.

Som medlem hos os kan du også få hjælp til kontakt til offentlige myndigheder. Det kan 
være om trafik, vedligeholdelse af veje, kloakering, parkeringsforhold, vedligehold af 
offentlige arealer og lignende.

Indlæg under Borgermøde på Risskov Gymnasium den 19. august 2021

http://vejlbyrisskovgrundejerforening.dk/


Eksempler på tiltag, som Vejlby-Risskov Grundejerforening har engageret sig i: 

- Broen på Grenåvej over letbanen. En løsning, der har forbedret trafiksikkerheden og 
smidiggjort trafikafviklingen. 

- Fartdæmpning og cykelstier på Vestre Strandalle. En løsning, der har forbedret 
trafiksikkerheden ved hastighedsreduktion og sikret “bløde trafikanter”.

- Lokalplan 1125 ved Risskov Efterskole. Resultat hovedsageligt reduktion af byggeriet højde 
langs Vestre Strandalle fra 3 til 2½ etage.

- Lokalplan 1130 ved White Away. Resultat hovedsageligt reduktion af boligbyggeriets højde 
langs Grenåvej fra 6 til 5 etager og langs dele af Agerbæksvej fra 4 til 3 etager.  Samlet set en
reduktion på omkring 2.000 m2 bebyggelse.

- Skitseprojekt X142 mod Asylvej. Investors oplæg fra 13 villaer til 225 boliger med 6 etager 
mod Grenåvej og 5 etager mod Agerbæksvej m/tagterrasser er indtil videre nedjusteret til 4 
og 5 etager mod Grenåvej og 3 etager u/tagterrasser mod Agerbæksvej, og der arbejdes 
stadig - med opbakning fra den nytiltrådte Rådmand for Teknik & Miljø, der til RisskovLIV 
primo februar 2022 siger: “Jeg ser ikke positivt på det projekt, der er fremlagt i øjeblikket”.  
Kort og godt en ommer. Nye toner, der afspejler vores kritik.

- Kritik af Aarhus Kommunes højhus- og fortætningspolitik nævnt i Kommuneplan 2017, 
hvilket har været medvirkende til, at det nytiltrådte byråd har fået er anden partipolitisk 
sammensætning – og at en række byrådspolitikerne har erkendt, at der må ske ændringer.

- Kritik af, at borgerinddragelse ved udarbejdelse af Lokalplaner ikke har fungeret, og at 
borgerne har følt sig ”kørt over af systemet”, hvilket har affødt udtalelser fra både 
borgmester og byrådspolitikere om, at der skal indføres reel borgerinddragelse – og tidligt i 
processen.

Vi håber, at rigtig mange vil melde sig ind i Vejlby-Risskov Grundejerforening. 

Kontakte mig pr. telefon eller e-mail, hvis du har spørgsmål til ovennævnte.

 Mange hilsner

Henrik Petersen, Bestyrelsesformand

Vejlby-Risskov Grundejerforening

Mobil: 5055 9192 & E-mail: henpetaarhus@hotmail.com
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