ELEV ELSTED LYSTRUP FÆLLESRÅD.- BYPLANUDVALGET.
Mødereferat fra mandag, den 24 november 2003.
Til stede:
Peder Hvidkjær
Tage Petersen
Steen Pedersen
Sv. Aage Kirkegaard

Afbud fra Erik B. Andersen og Arne Christensen.
På dagsordenen var sagerne om Elsted Landsby
samt Festpladsen. Herudover andet
påkommende, især Tage Petersens undersøgelser omkring de kommende erhvervsområder ved
motorvejen.
ELSTED LANDSBY.
Som udførligt beskrevet i referatet om tiltagene i sommerens løb, har der været ganske mange
møder med potentielle bygherrer på advokat Ib Ulstrups kontor, sammen i øvrigt med Elsted
Landsbylaug.
Sagen har nu udviklet sig i positiv retning, idet man er nået frem til en udvidelse af lokalplan 49o,
som afrunder byen, giver bygherren lidt flere huse, medens Landsbylauget får friholdt Forten og
Kampestensladen.
Ib Ulstrup har lidt spidst tilskrevet Landsbylauget, som har svaret tilbage positivt om Ulstrups
oplæg, og vi følger op med en positiv stillingtagen, hvori vi dog fortsat meddeler, at vi får sagen til
høring, når og hvis et nyt projekt/lokalplan bliver aktuel, og at vi da forbeholder os ret til
indsigelser omkring detaljer, men at vi er positive omkring helheden.
Vort stillingtagen behandles endeligt på forretningsudvalgsmødet den 26 ds.
FESTPLADSEN.
Vore tiltag og skitser,breve m.v. er ikke strandede, men efter fornyet kontakt med markforvalteren
synes det klart, at der i alle tilfælde ikke på embedsmandsplan er let at komme videre ud over
almindelig velvillighed og støtte med skitser måske. Altså må vi i vort lokalområde finde ud af om
vore skitser og tanker er bæredygtige, og forsøge, at få mobiliseret interesserede partnere:
Idrætsforeningen, spejderne, grundejerforeningerne, Ulstrupgruppen, erhvervsforeningen, lystig
lørdag, menighedsrådet i Lystrup etc. etc. Eventuelt med breve til de potentielle folk i området.
Om området kan købes eller lejes, og i giver fald om vi lokalt er i stand til at styre det.
Herefter er det først muligt at opnå noget positivt på det politiske plan.
Festpladsen er på dagsordenen på Fyraftensmødet den 26 ds., hvor vi vil præsentere forsamlingen
for vore tiltag, og da håbe på at kunne komme videre.
ERHVERVSOMRÅDERNE OG MOTORVEJEN.
Tage Petersen har allerede gjort en god indsats og forelagde en oversigt over områderne og
motorvejsføringen. T.P. er af den opfattelse, at det er nødvendigt at opsøge amtet for at komme
videre, hvilket er uomtvisteligt, især da planerne viser den voldsomme ”motorvejsrundkørsel” langt
oppe i luften. Det foreslåes at Tage, måske sammen med Erik B. Andersen, forsøger at skaffe
mere materiale frem, og via Erik, også få vort lokalområde interesseret og klargjort omkring de
voldsomme ændringer motorvejen medfører.
STIEN LANGS ELLEBÆKKEN.
Vi arbejder videre hermed, og er i gang med at gøre boligforeningen Ringgården interessere heri,
da denne besidder en forholdsvis lang strækning af bebyggelse langs stien. Det undrer os egentligt
noget, at kommunen ikke har gjort byggetilladelserne betingede af at skulle deltage i oprettelsen
af denne sti.

NÆSTE MØDE AFHOLDES EFTER INDKALDELSE I JANUAR MÅNED.

