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Første etape af Nye, kommuneplantillæg 25
Foretræde for Teknisk Udvalg. Fællesrådet har den 11. januar 2016 haft foretræde for Teknisk Udvalg i
forbindelse med byrådets behandling af kommuneplantillæg 25 om Nye. Fællesrådet fremhævede, at
processen med tilvejebringelse af kommuneplantillægget ikke havde fulgt principperne i Aarhusmodellen
for borgerinddragelse. Vi er meget interesseret i at komme i dialog med byudvikleren og Aarhus kommune
om udviklingen af den nye by Nye. Fællesrådet kritiserede, at der ikke er tænkt en sammenhængende plan
for byområderne i Aarhus Nord i forbindelse med byudviklingen i Lisbjerg og Nye. Vi fremhævede, at
planerne for vejføringerne i Nye og mellem Nye og Lystrupområdet er uacceptable, samt at det skaber store
vanskeligheder for udviklingen i de øvrige byområder nord for Aarhus og specielt i Lystrupområdet, hvis
man ikke fastsætter et måltal for Nys befolkningstal.
Senere har vi haft lejlighed til at præcisere synspunkterne overfor medlemmer af Teknisk Udvalg.
Kommuneplansstrategi
Fællesrådet har svaret på høringen om strategi for kommuneplan 2017. Fællesrådet mener, at det er
vigtigt, at der skabes mulighed for, at Lystrup området fortsat kan udvikle sig både befolkningsmæssigt,
erhvervsmæssigt og med hensyn til omfanget og variationen i offentlig og privat service. Vi peger på to
oplagte steder, hvor der kan ske en udvikling. Dels omkring det nuværende bydelscenter ved centeret på
Lystrup Centervej. Vi tror at området kan udvikles og gøres mere attraktivt, hvis der f.eks. tilføres flere
boliger i området. Fællesrådet peger også på området omkring Lystrup Station som et område, der kan
omdannes og fortættes til et erhvervs- og boligområde. Endelig peger Fællesrådet på området ved
Sønderskovvej og Elsted Byvej. Her kan der med klare begrænsninger godt ske en ændret anvendelse af
dele af arealet til boligformål. Fællesrådet høringssvar kan læses på www.8520.dk.
Skøjtebane
Vi har i samarbejde med Lystrup Brandvæsen forsøgt at etablere en skøjtebane på festpladsen mellem
skoven og Lystrup Centervej. Det frøs desværre ikke så meget som forventet og desværre var der mange,
der ikke kunne vente med at tage banen i brug, inden den var helt frosset. Den blev derfor noget bulet,
hakket og hullet. Selvom den ikke er brugt af mange skøjteløbere, er der mange børn, der har haft
fornøjelse af banen som glidebane.
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