
Pga Corona kunne der kun være max. 50 deltagere til mødet, hvorfor ca. 10 
deltagere  ikke kunne deltage.

Der deltog 6 politikere i mødet:
Johannes Vesterby
Åse Kubel Høeg
Ove Kent Jørgensen
Eva Pinnerup
Birthe Harritz
Nicolai Norup

Grundlæggende indhold af det, der blev sagt på aftenens møde:

Omkring Trafik/støj
Der er meget trafik på Agerlandsvej
Der udtrykkes stor bekymring for støjen
Voldene er sunket meget sammen, både på Agerlandsvej/Lupinmarken og Agerlandevej/ Ringvejen.

De meget større volde ved Ringvejen gør at lyden bliver kastet tilbage mod Lupinmarken!
Målinger; der er 74 DB  på en søndag. En mandag er der 84 DB. Det er langt over anbefalingerne.
Den meget larm giver store gener med helbredet
Asfalt Colas - der skal lavere hastighed til - nyt asfalt hjælper kun i en periode.
Forslag om at lukke tunellen for at fjerne noget trafik.
Lukke Agerlandsvej for lastbiler - kun adgang ifbm ærinder.
Revas har medvirket til meget mere trafik. 
Ved en måling i år 2018 blev der registreret 6600 biler i døgnet på Agerlandsvej.
Også peroner der bor i 2. række på Lupinmarken oplever meget larm.
Vestre Ringvej giver meget lyd efter, at Viborg Miniby kom til. Støjen kommer fra Ringvejen.
Da vi kom til området, var Agerlandsvej kun adgangsvej til vejene ind til 1 etape på Lupinmarken.

Tunnellen ud  til Revas bør lukkes for at få noget trafik væk.

Andre forhold
Området, hvor der nu skal være industri, er udlagt til rekreativt område. Men har været brugt til landbrug.

Er der drikkevandsområde ved det nye industriområdet?
Lene Richard; Hvordan påvirker det børnene i børnehaven. De er påvirket af larm
Beboere opleve at genstande klirrer i skabene.
Vinden er mest i nordvest og går dermed ind over Lupinmarken, hvilket påvirker lyden meget, også fra det nye 
indstri område

Forslag til anvendelse af det område Viborg Kommeunde forslår til Erhverv:
Der kan bygges Kolonohavehuse
Der skal ikke være bebyggelse overalt. Kan den ikke bare blive ved med at være grønt område.
Der kunne være spejderhuse tæt ved skoven.
Området kunne være porten til Undalslund  med indkørsel.
Der kunne være skøjtebane.
Der kunne bygges shelters - spiseområde og indgang tilskoven.
Kulturlegested til alle børnehaver og dagplejere i området.
Kunne være Privatboliger 


