LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD
BYUDVIKLINGSUDVALGET
Referat af møde tirsdag den 18. august 2015 kl. 17.15 hos Lehn, Petersmindevej 110.
Fraværende Hanne Nippen.
Dagsorden:
1. Drøftelse af proces- og aktivitetsplan for arbejdet med kommuneplan 2017.
Aarhus kommune har inviteret fællesrådene til en orientering om strategien for Kommuneplan
2017. Orienteringen finder sted den 1. september 2015 kl. 19.00 i Remissen, Godsbanen. Det
kan være tvivlsomt, hvad fællesrådet får ud af den kun en time lange information. Alligevel ser
man gerne, at så mange som muligt fra den nedsatte koordinationsudvalg deltager i mødet.
Måske kan vi få en fornemmelse af evt. ”hellige køer” i planprocessen. Koordinationsudvalget
indkaldes snarest efter den 1. september.
2. Uformel drøftelse af de forventelige krav i kommuneplanen om fortætning og sikring af
bymæssige funktioner i lokalområderne.
Udvalget drøftede uforbindende flere muligheder, der kan/bør overvejes når fællesrådet på et
tidspunkt konkret skal være med til sammen med kommunen at pege på mulige
fortætningsområder i lokalområdet.
Generelt mener udvalget, at højhusbyggeri kan være en del af løsningen. Højhusbyggeriet bør
placeres, så det ikke generer nogens udsigt m.v., men på en så fremtrædende måde, at det kan
være med til at give byen karakter.
Udvalget ser nødigt, at der gøres indgreb i de grønne områder, men man kan udmærket tænke
sig grænsejusteringer og udlæg af andet areal som grønt område for at erstatte evt. nedlagt
område.
Konkret mener udvalget, at der er følgende ”objektive” muligheder, men udvalget har ikke
drøftet ønskeligheden:
Området omkring Lystrup Center, området omkring stationen omfattende dele af Bygaden og
dele af Møgelgårdsvej, området ved Hovmarken Station, arealet vest for den sydlige del af
Lystrupvej nord for motorvejen, arealerne nord for Elsted landsby, arealet umiddelbart øst for
Elsted landsby vest for Sønderskovvej, arealet ved Asmusgård, det grønne bånd vest for
Sønderskovvej øst for Elstedhøj og nord for Lystrup Centervej op langs Sønderskovvej, arealet
mellem Elsted Skole og Sønderskovvej. Elev bliver fortættet via planerne om Nye
3. Arbejdet i fællesudvalget mellem LIF, Erhverv Lystrup og Fællesrådet om at komme videre
med Liv i Lystrup.
4. Udvalget har ikke arbejdet i sommerperioden. Møde med Tækker forsøges fortsat gennemført.
Der arbejdes fortsat på muligheden for at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på en evt.
byfest i 2016.

I forbindelse med afslutning af kunstprojektet ved oplagspladsen nord for Sønderskoven og
fremlæggelse af skitse forslag til pladsens fremtidige indretning gennem føres to arrangementer.
Dels et kaffearrangement den 27. 8 kl. 19. og dels en mini-mini byfest den 12. 9. Niels Havvig
menet, at LIFs elite gymnastikhold gerne ville benytte pladsen til opvisning ved den anledning.
5. Evt. nyt om sti langs Ellebækken.
Intet nyt.
6. Initiativer med henblik på at supplere udvalget med flere aktive borgere.
Udvalget støtter, at Fu evt. igangsætter et arbejde med at inddrage flere borgere i drøftelserne
f.eks. i forbindelse med det kommende kommuneplanarbejde.
7. Eventuelt.
Aarhus kommune afholder den 1. september fra kl. 16.30 til 18.30 et orienteringsmøde for
fællesrådene om kommunens nye boligpolitik.
Den 21. september afholdes på rådhuset et velkomstarrangement for kommunens nye flygtninge
de sidste tre år. Fællesrådene opfordres til at deltage.
8. Næste møde.
Onsdag den 28.10.2015 kl. 17.15 hos Hans.

Hilsen
Flemming

