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Første etape af Nye, kommuneplantillæg 25
Byrådet har godkendt kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for 1. ste etape af Nye. Fællesrådet
havde den 11. januar 2016 foretræde for Teknisk Udvalg i sagen. Vi kan konstatere, at både Teknisk Udvalg
og byrådet er kommet os en lille smule i møde. Først og fremmest er det besluttet, at der ikke på
nuværende tidspunkt skal træffes beslutning om evt. nedlæggelse af Høvej nord for Elstedvej. Byrådet har
også godkendt, at der ved næste lejlighed skal fastsættes et mål for størrelsen af Nye. Endelig opfordrer
byrådet til ”tæt dialog med Fællesrådet”. I lokalplanforslaget, der er godkendt til fremlæggelse til offentlig
høring, er der bl.a. lagt op til en hel ny vej gennem Nye, som skal erstatte den nuværende Høvej syd for
Elstedvej. I forbindelse med lokalplanforslaget afholdes der offentlige møder i Elev Sognehus den 12.marts
2016 kl. 11.00, 12.00 og 13.00. Tilmelding skal ske på kommunens hjemmeside: plan@mtm.aarhus.dk.
Høringsfristen er den 13. april 2016.

Trafikplan 2017
Når letbanen nedlægges vil busdriften i Aarhus samtidig blive ændret. Midttrafik har sendt et forslag til
Trafikplan 2017 i høring. Forslaget indebærer væsentlige ændringer for Lystrup, Elsted og Elev området.
Busdriften i den østlige del af Lystrup bliver forbedret, idet en fremtidig linje 16 (afløser linje 1A) vil få 4
afgange i timen og køre helt ind til centrum og videre der fra. Derimod betyder forslaget en væsentlig
forringelse for beboere i den vestlige del af området. Der bliver således kun halvtimes busdrift fra Elev, og
busserne linje 22 og 23 (afløser linje 18) vil kun køre til Lystrup Station, hvor der skal ske omstigning til linje
16 eller letbanen. Endelig er der foreslået en forskellig linjeførelse for linje 22 og 23, hvilket betyder, at der
f.eks. kun vil være forbindelse fra Elev til f.eks. Lystrup Hallen en gang i timen. Fællesrådet vil i et høringssvar
protestere mod planen. Vi vil påpege, at der skal være direkte kørsel fra Elev og Lystrup Vest til centrum,
hyppigheden skal forøges og alle busserne skal betjene både Elev og institutionerne i Lystrup (biblioteket,
hallen, centrene med videre).
Videosite
Lokal Avisen har oprettet en videosite på deres hjemmeside. Sitet giver mulighed for at lægge små lokale
videosekvenser for en større kreds, og sitet indeholder allerede en del sjove og gode indslag fra
Lystrupområdet.
http://aarhus.lokalavisen.dk/du-kan-vaere-med-til-at-skabe-lokalavisentv-/20160217/artikler/701199127/1453
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