Agner og Lisbet
Fra:
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Jacob Bundsgaard <jbj@aarhus.dk>
8. juli 2022 10:19
Eigil Grauballe Rasmussen Hvid
Marie Kaldahl Nielsen; Agner Madsen; ole Lundkvist
SV: Tilbagemelding fra mødet på Holmstruphøjvej den 15. marts 2022

Kære Eigil,
Der er nu kommet svar fra Teknik og Miljø på 10-dages forespørgslen. Besvarelsen kan du finde her:
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/byraadet/spoergsmaal-fra-byraadets-medlemmer2022/socialdemokratiet/signal-ved-viborgvejholmstruphoejvej/
De svarer, at signalreguleringen blev fravalgt, da den ikke kan anbefales af hensyn til fremkommeligheden på
Viborgvej. Dog svarer de, at der ikke er gennemført konkrete beregninger for øgede rejsetider for bilisterne ved at
etablere et signalanlæg ved Holmstruphøj i stedet for løsningen med højre ind/højre ud. Der er kun foretaget
kvantitative vurderinger af et signalreguleret kryds med en såkaldt ”fransk løsning”.
De svar viser, som I peger på, at en alternativ løsning med et intelligent signalanlæg ved Viborgvej/Holmstruphøj
ikke er fuldt belyst. Jeg vil derfor bede mine socialdemokratiske medlemmer af Teknisk Udvalg om at fremsætte et
byrådsforslag, hvor vi foreslår, at Teknik og Miljø skal fremlægge konkrete beregninger for øgede rejsetider for
bilisterne ved at etablere et intelligent signalanlæg ved Holmstruphøjvej i stedet for løsningen med højre ind/højre
ud. Og gennemgå projektet og give et overslag over den økonomiske omkostning ved at foretage ændringer i
projektet på nuværende tidspunkt. Derfor vil vi også foreslå, at Teknik og Miljø ikke må igangsætte arbejde der
forhindrer en alternativ løsning, før byrådet er blevet forelagt de supplerende oplysninger.
Jeg sørger for, at I holdes løbende orienteret, når der er nyt i sagen.
God sommer.
Med venlig hilsen
Jacob Bundsgaard
Borgmester
D +45 8940 2100 E borgmester@aarhus.dk
Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C, T +45 8940 2000
www.aarhus.dk

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om, hvordan kommunen
behandler dine personoplysninger.
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Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne
for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, og du kan
læse mere om kommunens behandling af oplysningerne her: https://aarhus.dk/databeskyttelse

Fra: Rouya Hamedani På vegne af Jacob Bundsgaard
Sendt: 23. juni 2022 10:23
Til: Eigil Grauballe Rasmussen Hvid <egh@rybners.dk>
Cc: Marie Kaldahl Nielsen <makani@aarhus.dk>; Agner Madsen <agner.lisbet@mail.dk>; ole Lundkvist
<olelundkvist@gmail.com>
Emne: SV: Tilbagemelding fra mødet på Holmstruphøjvej den 15. marts 2022
Kære Eigil,
Jeg har lige undersøgt det, og vi har endnu ikke modtaget svar på vores forespørgsel til Rådmanden for Teknik og
Miljø. Jeg får et af de socialdemokratiske medlemmer af Teknisk Udvalgt til at rykke for et svar.
Jeg vender tilbage, så snart vi ved mere.

Med venlig hilsen
Jacob Bundsgaard
Borgmester
D +45 8940 2100 E borgmester@aarhus.dk
Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C, T +45 8940 2000
www.aarhus.dk

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om, hvordan kommunen
behandler dine personoplysninger.

Fra: Eigil Grauballe Rasmussen Hvid <egh@rybners.dk>
Sendt: 22. juni 2022 13:11
Til: Jacob Bundsgaard <jbj@aarhus.dk>
Cc: Marie Kaldahl Nielsen <makani@aarhus.dk>; Agner Madsen <agner.lisbet@mail.dk>; ole Lundkvist
<olelundkvist@gmail.com>
Emne: SV: Tilbagemelding fra mødet på Holmstruphøjvej den 15. marts 2022
Kære Jacob Bundgaard
Jeg er meget spændt på, hvad du har hørt fra rådmanden for teknisk udvalg og efter dine socialdemokratiske
medlemmer har stillet 10 dages spørgsmål.
Der er jo gået en rum tid, så rådmanden har vel svaret på spørgsmålene.
Ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Eigil G. R. Hvid
Grundejerforeningen Holmstrup Bakker
Holmstruphøjvej 60
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8210 Aarhus V
egrh@stofanet.dk
Mob: 61223161

Fra: Eigil Grauballe Rasmussen Hvid <egh@rybners.dk>
Sendt: 29. maj 2022 16:59
Til: 'Jacob Bundsgaard' <jbj@aarhus.dk>
Cc: Marie Kaldahl Nielsen <makani@aarhus.dk>; Agner Madsen <agner.lisbet@mail.dk>; ole Lundkvist
<olelundkvist@gmail.com>; Eigil Grauballe Rasmussen Hvid <egh@rybners.dk>
Emne: SV: Tilbagemelding fra mødet på Holmstruphøjvej den 15. marts 2022
Kære Jacob Bundsgaard
Tak for din Mail og svar på de tiltag, du vil gøre.
Ingen tvivl om, at det jo også har været til stor bekymring for os- og vores advokat, at vi ikke har fået besvaret
spørgsmålene.
Som vi også talte om på mødet med dig, vil et signalanlæg på Viborgvej udgøre ca. 1 Mill. kr. ( iflg.
Udbudsmaterialet) mens det store indgreb ved gennemgang til Jernaldervej udgør kr. 3,5 Mill kr. – iflg.
Udbudsmaterialet.
Helt uforståeligt for os, at denne indstilling blev fremført for byrådet. ( med alle de indgreb og gener, det vil medføre
for alle borgere i de 7 grundejerforeninger.)
Med de intelligente signalanlægsløsninger Aarhus kommune har indført, må det være let at opsætte et signalanlæg
ved Viborgvej og Holmstruphøjvej - også uden at begrænse fremkommeligheden på Viborgvej.
Den margen på de 12 – 17 sekunders bedre fremkommelighed på Viborgvej, der regnes med er ikke meget i det
store trafikbillede på Viborgvej, når man tænker på, alle de gener det giver i hele vores område.
Vi sætter vores lid til de socialdemokratiske medlemmer af Teknisk udvalg og håber at de kan være garant for en
ordentlig og juridisk forsvarlig afdækning af hele sagens behandling.

Med venlig hilsen
Eigil G. R. Hvid
Grundejerforeningen Holmstrup Bakker
Holmstruphøjvej 60
8210 Aarhus V
egrh@stofanet.dk
Mob: 61223161
Fra: Rouya Hamedani <rh@aarhus.dk> På vegne af Jacob Bundsgaard
Sendt: 25. maj 2022 08:22
Til: Eigil Grauballe Rasmussen Hvid <egh@rybners.dk>
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Kære Eigil Hvid,
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Jeg har ligesom jer afventet Rådmanden for Teknik og Miljøs svar på jeres henvendelse. Derudover har jeg
genbesøgt det materiale, som er vedlagt byrådssagen for at se, om det kunne belyse de spørgsmål, som I fremsatte
på mødet, og som også blev stillet ved det åbne møde. Jeg ikke har kunnet finde svar på jeres spørgsmål om, hvorfor
et intelligent signalanlæg ved Viborgvej/Holmstruphøjvej blev fravalgt. Derfor har jeg bedt de socialdemokratiske
medlemmer af Teknisk Udvalg om at stille en 10- dags forespørgsel til Rådmanden, således at vi kan få belyst disse
aspekter af sagen og I kan få besvaret jeres spørgsmål.
Jeg vender tilbage, så snart der kommer et svar fra rådmanden.
Med venlig hilsen
Jacob Bundsgaard
Borgmester
D +45 8940 2100 E borgmester@aarhus.dk
Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C, T +45 8940 2000
www.aarhus.dk

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om, hvordan kommunen
behandler dine personoplysninger.

Fra: ole Lundkvist <olelundkvist@gmail.com>
Sendt: 13. maj 2022 11:12
Til: Jacob Bundsgaard <jbj@aarhus.dk>
Cc: Marie Kaldahl Nielsen <makani@aarhus.dk>; Eigil Grauballe Rasmussen Hvid <egh@rybners.dk>; Agner Madsen
<agner.lisbet@mail.dk>
Emne: Tilbagemelding fra mødet på Holmstruphøjvej den 15. marts 2022

Kære Jacob Bundsgaard.
Når du har læst vedhæftede, beder vi dig om at besvare grundejerforeningens formand Eigil Hvid, han vil derefter
sørge for at orientere relevante personer i foreningens bestyrelse, samt den advokat vi samarbejder med.

På Bestyrelsens vegne
Ole Lundkvist Andreasen
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