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Ordinær generalforsamling tirsdag den 15. september 2015 
Punkt 4 Indkomne forslag 
 
 
Hermed nogle forslag til drøftelse og beslutning på Grundejerforeningen Østerbys general-
forsamling 15. september: 
 
A. Belysning på Østerby Alle og Tingskov Alle. 
Vi savner (mere) belysning på de to veje, som kun er meget sparsomt oplyst i nærheden 
er nogle af stikvejene. Det er ikke sikkerhedsmæssigt i orden - og vi har også konstateret, 
at buspassagerer har lygter med sig for at orientere sig - og gøre bussen opmærksom på, 
at de venter på den. Det burde være anderledes, når der er tale om et bymæssigt område 
- og der kommer flere beboere til i Obstrupparken m.v. Vi foreslå derfor, at der investeres i 
gadelamper på disse to veje, evt. i økonomisk samarbejde m. Århus Kommune og grund-
ejerforeninger eller grundejere på de tilstødende områder. 
 
B. Fortove på Østerby Alle og Tingskov Alle. 
Vi undrer os over, at de to alléer er etableret med brede græsrabatter, men ingen fortovs-
fliser. Græsrabatterne er ofte mudrede og ikke behagelige at gå i, men det er alléer, folk 
går ad for at gå til bussen, gå tur med hunden m.v. med fare for at blive ramt af biler. Vi fo-
reslår, at der etableres fortove på de to alléer, evt. i økonomisk samarbejde m. Århus 
Kommune og grundejerforeninger eller grundejere på de tilstødende områder. 
 
C. Etablering af trinbræt v. 4A's endestation for Letbanen. 
Vi foreslår, at Grundejerforeningen markerer interesse for, at Letbanen etablerer et trin-
bræt v. 4A's endestation ved Tranbjerg Øst - nu, der bygges voldsomt i Obstrupparken og 
tilhørende arealer samtidig med, at der bor en masse grundejere i vores område, som 
kunne have stor glæde af en hurtig og hyppigere letbaneforbindelse til Århus fra 2017. Det 
vil mindske biltrafikken og dermed de miljømæssige belastninger i Århus Kommune, hvis 
flere vælger letbanen.   Enten i samarbejde med beboere fra Obstrupparken eller alene 
kan der sendes en opfordring fra Grundejerforeningen til, at der etableres et trinbræt. 
 
Forslag stillet af: 
 
Stig Petersen & Gunvor Schmelling 
Hyrdevænget 7 
8310 Tranbjerg 
	  
Ovenstående forslag er modtaget på mail den 26. august 2015.  


