LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD
BYUDVIKLINGSUDVALGET
Referat af møde mandag den 15. maj 2017 kl. 17.00 hos Hans, Stokbrovej 3, Elev, i det udvidede
Byudviklingsudvalg.
Til stede var: Flemming, Hans, Lehn, Niels, Jørgen, Steffen og Birgit. Afbud fra Steffen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2017
Referatet blev godkendt.
2. Forslag til Kommuneplan 2017
a) Orienteringsmødet den 19. april.
For så vidt ingen overraskelser, bortset fra, at der fra forvaltningens side blev
understreget, at der i tidsplanen ikke var plads til en ekstra høring om ændringer i den
offentlige proces.
b) Foretræde for Teknisk Udvalg og initiativer i tilknytning hertil, herunder
indtrykket af borgermødet den 3. maj og indholdet i anbefalingen fra Teknisk
Udvalg.
Fællesrådet har på forskellig vis udfoldet store bestræbelser for at fastholde bycentret ved
Lystrup Centervej. Det ser nu ud til at båret frugt, idet anbefalingen efter pålidelig kilde
(fra det kommunale system) nu går på at rulle centerstatus tilbage med Lystrup Centervej
som bycentret i Lystrup.
En anden glædelig nyhed er, at der ifølge budgetforliget søges afsat midler til en ny skole
i Nye med etablering i 2022. Samtidig skal der tages politisk stilling til indbyggertallet.
c) D. Den fortsatte proces.
Færdigbehandlingen i Teknisk Udvalg forventes at ske på mødet den 22. maj og
efterfulgt af en byrådsbehandling på mødet den 7. juni 2017.
Den offentlige høring om kommuneplanforslaget forventes igangsat ultimo juni 2017
med en høringsfrist på godt 10 uger.
Byudviklingsudvalget regner ikke med – specielt også i betragtning af, hvordan sagen ser
ud til at lande – at der vil være behov for særlige initiativer i form af borgermøder eller
lignende.
3. Status for sti langs Ellebækken
Med tilbagemeldingen fra Aarhus Kommune er der positivt gang i stietableringen på den
sydlige del. For at skabe sammenhæng ønskes, at der etableres sti langs rampen til
motorvejen. Det kan gøres billigt.
Med hensyn til krydsningen af Elstedvej prioreterer fællesrådet en sikker passage, som i
givet fald må ske i krydset Lille Elstedvej/Elstedvej.
4. Eventuelt
JA rejste spørgsmålet om harmonisering af veje, FL nævnte, at Steffen Sønderskov tager
problematikken med i sin redegørelse til repræsentantskabsmødet den 23. maj
5. Næste møde
Nyt møde er aftalt til 28. august 2017, kl. 17.00 hos Lehn, Petersmindevej 110.
Hilsen
Birgit

