Lystrup – Elsted – Elev Fællesråd

Akutte opgaver for ny formand for fællesrådet.
Repræsentantskabet har som ny formand for forretningsudvalget valgt tidligere rådmand Hans
Schiøtt, Elev som afløser for Poul Erik Pedersen, der ønskede at fratræde.
” Fællesrådet står over for en meget akut opgave med i samarbejde med de berørte institutioner at
tage stilling til Århus Kommunes sparekatalog. For vort område er der 2 helt uspiselige forslag,
nemlig fjernelse af tilskuddet til beboerhuset, og lukning af skolen i Elev,” udtaler Hans Schiøtt.
”Beboerhuset er, så vidt jeg er orienteret, det mest benyttede i Kommunen, med masser af
aktiviteter dagen og aftenen lang.
Og Elev Skole blev sidste år udnævnt til kommunens bedste, forstået på den måde, at den havde den
største forældretilfredshed overhovedet. Dens eksistens vil være et værdifuldt aktiv, når Elev i løbet
af det kommende år skal udbygges med ca. 300 nye husstande.”
Alle fællesråd er blevet bedt om at kommentere sparekataloget. Kommentarerne vil blive nøje
koordineret med bestyrelserne i de berørte institutioner.
Hans Schiøtt opfatter sig som en overgangsfigur på formandsposten. ”I et område som vort, som er
stærkt præget af tilflytning og unge familier, skal det ikke være en pensionist, som står i spidsen.
Der må andre kandidater på banen til næste formandsvalg”
”Naturligvis vil jeg gøre, hvad jeg kan, for vores lokalområde, hvor jeg har boet siden 1965, og som
jeg har repræsenteret i byrådet i 18 år, 1987 – 2005. Det ville være dejligt, om vi kunne tilføje
området en fælles identitetsfølelse, som man har i gamle bysamfund som f. eks. Hornslet, Hadsten,
Hammel, o.s.v. Byer, som befolkningsmæssigt ikke er større end vort område. Arbejdet hermed er
allerede i gang, og bør intensiveres”, slutter Hans Schiøtt.
Der var nyvalg af Lis Jørgensen, og Anne-Mette Kallehauge til afløsning af Annelise Søndengaard
og Knud Kristiansen. Og genvalg som forretningsudvalgsmedlem af Poul Erik Pedersen.

