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Første etape af Nye, forslag til lokalplan vedr. 1. etape af Nye
Aarhus kommune har sendt forslag til lokalplan 1016 om 1.ste Etape af Nye i offentlig høring. Fællesrådet
vil i sit høringssvar koncentrere sig om forslaget til det overordnede vejforløb i Nye. Efter forslaget
nedlægges Høvej fra Elstedvej mod syd til Petersmindevej og erstattes af en ny vej der føres igennem Nye.
Fællesrådet finder det meget uhensigtsmæssigt og betænkeligt at der føres en overordnet vej midt
igennem et fremtidigt tæt bebygget område. Vi er bekymret for at vejen vil vise sig at være en belastning
og risiko for Nyes fremtidige beboere. Ud over den interne trafik i Nye bliver vejen belastet af en betydelig
gennemgående trafik mellem Hårup, Mejlby og Elev til fordelerringen og det øvrige Lystrupområde. Vejen
vil også betyde en besværliggørelse for beboerne i Elev, når de skal mod syd f.eks. til Djurslandsmotorvejen.

Fra oplagsplads til fælles byrum
Gennem det meste af 2015 har der været arbejdet med et kunstprojekt på pladsen ved
Lystrupvej/Lystrup Centervej, nord for Sønderskoven. Fællesrådet har indledt en proces, hvor der –
forhåbentligt, kan skabes kommunal forståelse for at pladsen, som i dag mest bruges til oplagsplads for
entreprenørmateriel føres tilbage til et fælles aktivitets- og samlingssted for byens borgere. Vores
henvendelse til Aarhus kommune tager udgangspunkt i de mange reaktioner og forslag fra lokale beboere,
som projektet har givet anledning. Vi håber, at det vil lykkes at skabe forståelse for ønskerne, og at det vil
være muligt at bearbejde pladsen så den fremover vil fremstå som et attraktivt forsamligssted for hele
8520 området. Hvis det lykkes, håber og tror vi, at hele området og områdets mange institutioner og
foreninger vil medvirke til at gøre pladsen til et positivt og aktivt element i byen.

Repræsentantskabsmøde i Fællesrådet
Fællesrådet indkalder til repræsentantskabsmøde den 18. maj 2016 kl. 19.30 i Elsted-Lystrup Beboerhus.
Hver medlemsforening kan deltage med to repræsentanter. På mødet vælges Fællesrådets
forretningsudvalg og Fællesrådets indsats og politik drøftes og tilrettelægges. Officiel indkaldelse udsendes
separat
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