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Høringssvar om lokalplan for området med ”plasticfabrikken”.
Forslaget til lokalplan, der skal bane vej for nedrivning af ”plasticfabrikken” ved indkørslen til Lystrup har
været sendt i offentlig høring med en høringsfrist den 14. januar 2015. Fællesrådet har behandlet forslaget
og det er glædeligt, at der med lokalplanforslaget nu er skabt mulighed for en nedrivning af ruinen.
Fællesrådet støtter lokalplanforslaget, kun er vi usikre på, om trafikpresset i krydset
Lægårsvej/Sønderskovvej vil skabe yderligere ”tilsanding” af forbindelsen til Lystrup området via
fordelerringen. I høringssvaret peger Fællesrådet på flere muligheder, som formentlig kan være med til at
lette presset. Fællesrådets høringssvar kan ses på www.8520.dk Forslag til lokalplan kan ses via følgende
adresse:
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Lokalplanlaegning/Lokalplanoversigt.aspx
Konkrete spørgsmål om letbanen og busserne i Lystrup området ønskes.
Som tidligere oplyst arrangerer Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd et borgermøde om letbanen og den øvrige
kollektive trafik i Lystrup området i tiden fra hvor letbanen kører i 2017. Borgermødet finder sted den 17.
marts 2015 i Elsted-Lystrup Beboerhus. På mødet vil Letbanen og Midttrafik orientere om planerne for
letbanens drift og for busdriften i perioden efter at letbanen er begyndt at køre, forventeligt i foråret 2017.
Som oplæg til mødet udarbejder Fællesrådet en liste over spørgsmål, som vi ønsker at få besvaret på
borgermødet. Vi opfordrer hermed medlemsforeningerne og deres medlemmer til at fremsende konkrete
spørgsmål vedrørende den fremtidige kollektive transport i Lystrup området. Spørgsmålene bedes sendt til
Fællesrådet via info@8520.dk eller via Fællesrådets hjemmeside www.8520.dk
Brug aktivitetskalenderen på www.8520.dk.
Det er meget glædeligt, at flere og flere får øjnene op for muligheden for at bruge kalenderen på
Fællesrådets hjemmeside til at gøre opmærksom på offentlige aktiviteter. Det er også glædeligt, at vi kan
konstatere et stigende antal besøg på hjemmesiden. Alligevel skal der lyde en opfordring til foreninger og
institutioner, der arrangerer offentlige møder og aktiviteter i lokalområdet, om at huske at annoncere det
på www.8520.dk. Henvendelse om aktiviteter, der ønskes med i kalendere kan sendes til info@8520.dk.
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