Forretningsudvalgets Beretning

15. maj 2006

Endnu et år er gået her i lokalområdet Lystrup, Elsted og Elev.
Den struktur som området har i dag, vil i fremtiden blive forandret meget, her tænker jeg på den
kommende motorvej som bliver åbnet i 2008 dersom planen holder.
Men der sker også andre ting, den 1-7-06 standses pumperne ved Egåen og den kommende engsø
bliver en realitet
Ligeledes er der også lavet en lokalplan for de kommende boldbaner.
LP 415 Erhvervsområdet ved Lægårdsvej.
LP 721 Boligområde Øst for Lystrup Busvej.
LP 735 Boligområdet ved Asmusgårdsvej.
LP 741 Lav Boligbebyggelse ved Elsted.
LP 754 Erhvervsområdet Syd for Lægårdsvej.
LP 771 Boligområde ved Asmusgårdsvej 65 parcelgrunde og børneinstitution.
LP 402 Boligområde ved Elev
Ligeledes starter Boligforeningen Ringgårdens præmieret byggeri her til efteråret.
Så vi må forvente at Lystrup kommer på verdenskortet.
Byplanudvalget barsler også snart med en nyskabelse, en motions og oplevelse park ved centervejen,
men her skal der kapital til, så det må udvalget nok fortælle om..
Når der bliver så mange nye boliger og vi bliver flere indbygger i lokalområdet er der også mange
andre ting som presser på vejnettet, skolerne, Lastbil Parkering beplantningen i områderne osv. Det
som får et lokalsamfund til at fungere det er også nogle af de ting som vi skal tage fat på i fremtiden,

men her er det det de forskellige udvalg, som har været meget aktiv tager deres tørn med kommunen og
de aktiviteter som kommer i lokalsamfundet.
Byplanudvalget: Har mange ting ind over deres bord med lokalplaner butikker og Byparken og mange
andre ting.
Trafikudvalget: Har en del ting at tage stilling til men de har en meget ulige kamp med vejkontoret,
som ikke ønsker at tage stilling til noget før motorvejen er afsluttet. Men vi mangler bedre veje i
området.
Kulturudvalget: Lavede en meget fin tilflytteretur som var meget populær ligeledes er det også dette
udvalg som udpeger årets lokalitet som i 2005 var Elsted Lystrup Beboerhus, som vi er mange der
benytter. De udpeger også Årets borger som vil blive offentliggjort af udvalget her i aften.
Udvalget for Børn og Unge var meget aktiv i de ting som skulle laves til børnene i lystige Lørdage i
Lystrup og de sørger også for at der er nogle aktiviteter til børnene i skoleferien.
Det Grønne Udvalg sørger for at vi får noget smukt at se på og miljøet er i topklasse her i området.
Ligeledes stod udvalget for en rigtig spændene aften om den kommende Engsø.
Men alle de forskellige tiltag vil udvalgene berette om.
Som i alle kan høre sker der mange ting i området og derfor forsøger Fællesrådet aktivt at få indflydelse på denne udvikling, ved at formulere de ønsker og krav som vi her i lokalområdet bør løse i
fællesskab, så alle kan komme med ideer, forslag og tanker om hvorledes området bør udvikle sig.
Det er ikke altid lige let at få nyhederne ud til alle men vi prøver på denne måde med vores
hjemmeside.
Her vil jeg slutte Forretningsudvalgets beretning med at sige tak til alle de mennesker som har hjulpet
og støttet op om fællesrådet.
Ligeledes ønsker jeg at takke alle i fællesrådet og de forskellige udvalg for den store indsats de har
gjort og gør uden jer kunne det ikke gå så godt.
En Særlig tak til vores Kasser som laver vores hjemmeside og har styr på fællesrådets økonomi.
Hermed overgiver jeg ordret til vores dirigent så udvalgene kan komme med en mere fyldestgørende
beretning fra de forskellige udvalg.
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