Aktuelt fra Fællesrådet
September 2017
Valg til byråd og regionsråd november 2017.
Fællesrådet arbejder på at arrangere et lokalt valgmøde den 8. november 2017. Det er planen at invitere
de kandidater til byrådet, der har bopæl i fællesrådets område til et valgmøde i Elsted-Lystrup Beboerhus.
Der er pt. ikke fuldt overblik over hvem der er kandidater til valget. Hvis panelet ikke kan blive tilstrækkeligt
dækkende med de lokale kandidater er det planen, at supplere med kandidater fra naboområderne.
Fællesrådet har fået nyt navn.
Repræsentantskabet godkendte i maj et forslag om at ændre fællesrådets navn til Lystrup-Elsted-Elev-Nye
Fællesråd. Navneændringen er nu godkendt af Aarhus kommune. Fællesrådet anser det for vigtigt, at
udviklingen af Nye sker i et tæt samspil med udviklingen af områderne i 8520. Godkendelsen indebærer, at
det nu er slået fast, at udbygningen af Nye skal ske i et sådant samvirke med udviklingen i Lystrup, Elsted og
Elev.
Omlægning af en række offentlige veje til private veje.
Aarhus kommune har indledt en proces til ændring af status for en række offentlige veje til private veje i
vores område. Det skal understreges, at der ikke pt. er truffet beslutning om ændringerne. Indtil videre er
det kun de meget tidlige skridt i sagen der er taget, blandt andet en lovbefalet offentliggørelse af planen.
En eventuel ændring rejser en lang række spørgsmål. Hvilke veje skal være omfattet af ændringen, hvornår
gennemføres ændringen, hvilken vedligeholdelsesstand skal vejene have, hvis de overdrages o.s.v. En
eventuel ændring af vejenes status kræver også stillingtagen til, hvordan et eventuelt fremtidigt privat
fællesskab om vejenes vedligeholdelse kan organiseres. Ligeledes rejses også juridiske og praktiske
spørgsmål om, hvorledes grundejere, der ikke ønsker at indgå i fællesskabet, vil være stillet.
Fællesrådet arbejder på at gennemføre et orienteringsmøde om de mange spørgsmål. Det forventes at
mødet kan gennemføres i starten af 2018.
Med venlig hilsen
Flemming Larsen

