LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD
BYUDVIKLINGSUDVALGET
Referat af møde tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17.15 hos Per, Lille Elstedvej 199 B.
Fraværende: Hanne Nippen
Dagsorden:
1. Meddelelser
Debatforum holdt sit sidste møde den 11.januar. Debatten på mødet tog udgangspunkt i en
skitse, der visualiserede hvorledes Lystrup området kan tænkes opdelt i forskellige
formålszoner. Skitsen gav anledning til en spændende debat med mange synspunkter og
meninger. Udkast til Fællesrådets høringsskrivelse blev ikke direkte debatteret, men det er
indtrykket ud fra debatten, at der fra mange er betydelig opbakning til indholdet i udkastet. Det
blev aftalt, at Fællesrådet sender sit høringssvar til medlemmerne af debatforum. Hver enkelt
kan så beslutte sig for om man vil støtte høringssvarets synspunkter eller gå imod dem i pressen
eller direkte i høringssvar til Aarhus kommune. Debatforum har afsluttet sit arbejde, men det er
indtrykket, at de fleste medlemmer er klar til at genoptage debatten, når der mere konkret skal
arbejdes med kommuneplanen. Medlemmerne af debatforum er blevet opfordret til at overvej at
indgå i Fællesrådets løbende arbejde.
2. Arbejdet frem mod kommuneplan 2017.
Foreløbigt udkast til høringssvar vedrørende planstrategi er vedhæftet. Udkastet er drøftet på
debatforums møde den 11.1 om aftenen og behandles på forretningsudvalgsmøde den 20. januar
2016.
Debatten tog udgangspunkt i et forslag fra Per til overordnede rammer for byudvikling og det
fremsendte udkast til høringssvar jf. ovenfor. Der var blandt andet debat om, hvor konkret
høringssvaret skal udformes. Birgit foreslog en række ændringer til høringsudkastet, som bl.a.
indarbejder flere af de synspunkter som ligger i Pers oplæg, og som der var en bred tilslutning
til.
På baggrund af mødet har Birgit tilrettet det oprindelige høringssvarudkast. Udkastet er
rundsendt til medlemmerne af byudviklingsudvalget. Der er pt. ikke indkommet yderligere
bemærkninger. Udkastet vedhæftes referatet og fremsendes til forretningsudvalget.
3. Forslag til ændring af kommuneplantillæg 25 om Nye. Foretræde for Teknisk Udvalg.
Forventet snarlig høring af lokalplan 1016 vedr. første etape af Nye.
http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2015/2015-1216/Referat-b3f2/Kommuneplantillaeg-nr-25-Foerste-etape-a.aspx
http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2015/2015-1216/Referat-b3f2/Lokalplan-1016-Foerste-etape-af-Nye-Fo.aspx
-

og kommende borgermøde om lokalplan 1016 første etape af Nye.

Flemming og Hans har den 11. januar 2016 haft foretræde for Teknisk Udvalg i forbindelse med
byrådets behandling af kommuneplantillæg 25 om Nye. På foretrædet fremhævede Fællesrådet,
at processen med tilvejebringelse af kommuneplantillægget ikke havde fulgt principperne i
Aarhusmodellen for borgerinddragelse, at der ikke var tænkt en sammenhængende plan for
byområderne i Aarhus Nord, at planerne for vejføringerne i forbindelse med Nye er helt
uacceptable og at det skaber store vanskeligheder, hvis man ikke fastsætter et måltal for Nys
befolkningstal.
Senere har Birgit, Hans og Flemming haft mulighed for at præcisere synspunkterne overfor
medlemmer af Teknisk Udvalg.
Der er pt. ikke fastsat et tidspunkt for kommunens afholdelse af borgermøde i Elev om Nye,
ligesom lokalplanen for første etape af Nye ikke er sendt i høring endnu.
4. Eventuelt
Intet.
5. Næste møde
Aftalt til den 15. marts 2016 kl. 17.15 hos Niels, Ørnedalen 20.
Lehn melder afbud til dette møde.
Hilsen
Flemming

