Beretning fra forretningsudvalget for 2006/7
Fællesrådets formål er som bekendt det ambitiøse at ’være et inspirerende og kreativt forum, der
skal fastholde, fremme og koordinere lokalområdets interesser.’ Det har vi efter bedste evne forsøgt
at leve op til i arbejdet med nedenstående emner.
Sparekataloget.
Kommunens prioriteringskatalog omtalte muligheden for at fjerne tilskuddet til beboerhusene,
heriblandt Elsted-Lystrup beboerhus, og at lukke Elev Skole. Begge forslag fandt vi var helt
uantagelige, og argumenterede stærkt for vore synspunkter over for kommunen, både i skriftlig
form og ved anvendelse af de kontakter, som medlemmerne havde til byrådets medlemmer og
grupper. Derudover advarede vi stærkt mod nedskæringer over for de svageste og mest udsatte
grupper. Vort indlæg til kommunen kan læses i sin fulde udstrækning på hjemmesiden. Ved den
endelige vedtagelse af kommunens budget kunne vi med glæde konstatere, at vore synspunkter var
blevet hørt.
Navngivning af Engsøen.
Den nye engsø er et stort plus for vort område, og vil i fremtiden blive et yndet mål for naturelskere,
ornitologer og alle dem, som bare kan lide at gå eller løbe en tur i naturen. Vi foreslog kommunen
at lokalbefolkningen skulle være med til at navngive den nye sø, i det forfængelige håb, at der
kunne findes et navn, som afspejlede geografien eller historien i området. Kommunen var med på
ideen og ønskede, at fællesrådene i Vejlby og Lisbjerg-Terp, sammen med os skulle organisere en
navnekonkurrence. Vi allierede os med Lokalavisen og konkurrencen løb hen over sommeren. I
oktober kunne navnet afsløres ved et arrangement ved søen, som var lidt af et tilløbsstykke. Som en
del af arrangementet blev der af kommune, amt og fællesråd plantet 3 træer til minde om
begivenheden. Navnet Egå Engsø fortæller, at det drejer sig om en sø, dannet i de enge, som Egåen
gennemløber. Blandt forslagsstillerne blev der trukket lod om en vinpræmie, sponsoreret af
vinfirmaet Banrock Station.
Samarbejde med kommunen. Kommuneplanrevision.
Efter at kommunen har overtaget en del af amtets regionplanlægning, er revisionen af
kommuneplanen blevet en større sag end tidligere. Kommunen vil i planlægningsarbejdet fokusere
på dels den langsigtede byudvikling, dels det åbne land. Kommunen forudser, at et vækstcenter som
Århusområdet i de kommende 20 – 25 år har behov for at etablere 50.000 nye boliger. I vort område
er der store perspektivarealer på vestsiden af Høvej, som dels har udsigt over engsøen, dels ligger
på en sydvendt skråning, og som vil kunne få let adgang til motorvejen og en kommende letbane.
Det er et område, som kan blive et meget attraktivt beboelsesområde, og hvor ganske mange af
ovennævnte boliger kunne etableres. Det er derfor en særdeles vigtig opgave for fællesrådet at være
med i planlægningen. Det har vi været, dels ved deltagelse i et stort indledende møde i januar på
rådhuset for alle fællesråd, et dialogmøde, hvor man kunne give sine umiddelbare kommentarer,
dels ved et tilsvarende møde med kommunens folk hos os, hvor det alene var mulighederne her, der
blev drøftet. Vi vil følge processen meget nøje og løbende give udtryk for vore synspunkter. Vore
første meldinger har været positiv interesse, og en fremhævning af det vigtige i at bevare de grønne
kiler mellem bebyggelserne, i dette eksempel området mellem Høvej og Ellebækken. Samtidig skal
en bebyggelse vest for Høvej tage skyldigt hensyn til den storslåede natur, og endelig fremhævede
vi vigtigheden af at infrastrukturen fulgte med byudviklingen.

Strategiarbejdet.
Allerede på vort første møde efter repræsentantskabsmødet havde vi et punkt på dagsordenen om
fællesrådets fremtidige strategi. De ydre forudsætninger ændrer sig stadig, og vi skal tilpasse,
forbedre og forny os, så vi til stadighed opfylder medlemmernes forventninger. For at kunne spille
en aktiv rolle i den kommende udvikling skal vi være aktive og synlige og have en ide om, i hvilken
retning vort bysamfund skal gå. Strategiarbejdet blev startet hen over efteråret og kulminerede i
første omgang med et ’udviklings- og strategiseminar’, hvor alle fællesrådets udvalgsmedlemmer
var indbudt en lørdag formiddag i januar. Der er et fyldigt referat af mødet på hjemmesiden. Her
skal alene fremhæves de vigtigste anbefalinger fra deltagerne:
1.

Der er behov for en vision for området, der giver større synlighed, fællesidentitet og
engagerer borgerne i området og områdets udvikling.
2. Det er nødvendigt med en handlingsplan for området dækkende de næste 10 – 15 år
3. Etablering af en bymidte med en bypark, der er integreret med Sønderskoven og en
bevægelsespark.
4. Knudepunkt – Center Lystrup med kulturhus.
5. Der er behov for en styrkelse af kommunikationen fra fællesrådet til
medlemsorganisationerne og borgerne.
6. Større synlighed i lokalavisen og Aarhus Stiftstidende via artikler m.m.
7. Arbejde videre med en ide om en Internet baseret byportal for området.
8. Etablering af et redaktionsudvalg med en redaktør med ansvaret for kommunikation til
medlemsorganisationerne og områdets borgere. Udvalget skal ligeledes være ansvarligt for
kontakten til pressen.
9. Overvejende tilslutning til ideen om færre og bredere udvalg. Forretningsudvalget og
formand tegner udadtil.
10. I større omfang bør der etableres projekter på tværs af udvalgene til løsning af konkrete
opgaver. Bedre intern kommunikation mellem udvalgene.
I det videre arbejde med strategien blev vi opmærksom på, at LIF havde tanker, der i høj grad var
parallelle til vore, og at Erhverv Lystrup også havde tanker om specielt udviklingen omkring
handelscentret og hallerne. Der blev derfor etableret et samarbejde, som meget hurtigt førte til
enighed om at invitere til et borgermøde, der blev afholdt 9. maj med stort fremmøde. De fremlagte
visioner for bymidten, med bytorv, butikker ved ombyggede haller, bevægelsespark, og etablering
af en ’byportal’ på nettet blev godt modtaget, og der blev nedsat arbejdsgrupper til at arbejde videre
hen over sommeren. Fra fællesrådets side er vi meget glade for det positive samarbejde, der er
blevet etableret med LIF og Erhverv Lystrup om disse vigtige sager. Det er et samarbejde, vi vil
fortsætte og udbygge i den kommende tid.
Opgaven med at forbedre vor kommunikation udadtil, og dermed at gøre fællesrådet mere ’synligt’
i lokalområdet, først og fremmest ved at få en redaktør til at tage sig af arbejdet, er desværre endnu
ikke løst. Dog føler vi, at det seneste arbejde med visionerne, og ovennævnte borgermøde, har
hjulpet væsentligt på situationen. Det er dog klart en opgave, der skal arbejdes videre med.
Anbefalingerne fra vort seminar om en ændret udvalgsstruktur bliver ført ud i livet ved at vi nu vil
etablere os med 4 faste udvalg, nemlig
1.
2.
3.
4.

Forretningsudvalg,
Infrastrukturudvalg,
Byudviklingsudvalg og
Kulturudvalg.

Derudover vil vi ved behov nedsætte ad hoc udvalg til at tage sig af enkeltstående sager. De
opgaver, der lå i det grønne udvalg fordeles på infrastrukturudvalg og byudviklingsudvalg.
Udvalget for børn og unge, som stort set ingen opgaver havde, nedlægges, og hvis der kommer
sager, som fællesrådet skal tage sig af, vil det blive forretningsudvalget eller kulturudvalget, som
tager sig af opgaven.
Afsluttende bemærkninger.
Fællesrådet udfører sit arbejde i de forskellige udvalg. Det er derfor vigtigt, at man læser
beretningerne fra alle udvalgene for at få et overblik over fællesrådets samlede arbejde. Arbejdet
med strategien har været nyttig, og har ført til mere samarbejde på tværs af udvalgene. Vi har sat
gang i en udvikling, som vil gøre fællesrådet bedre rustet til de fremtidige udfordringer. Men
medlemmerne skal være opmærksomme på, at intet sker uden en indsats fra interesserede borgere i
vort område. Der er hele tiden brug for ildsjæle, som vil lægge et arbejde i fællesrådet til alles
bedste. Vort område er ’ungt’ i den forstand at der er mange unge familier, som etablerer sig her.
Det er vigtigt, at de involverer sig i områdets videre udvikling, og ikke alene overlader arbejdet til
de noget ældre i gårde.

