Orientering om samarbejdet vedr. ’Liv i Lystrup’.
Gennem hele året har det gode samarbejde mellem LIF, Erhverv Lystrup og fællesrådet om
planerne for en forbedret bymidte m.m. været fortsat og udbygget. Der er ingen tvivl om, at dette
samarbejde, og enigheden mellem os, er en stor styrke udadtil, når kommunen og andre skal
overbevises om projektets bæredygtighed. Det har også været meget værdifuldt at have deltagelse af
repræsentanter fra DGI, som er særdeles interesseret i de dele af projektet, som har med integration
af idrætslivet i en bykerne at gøre.
Efter det store borgermøde i maj sidste år organiserede vi samarbejdet i en styregruppe med to
repræsentanter fra hver forening og en fra DGI. Den første opgave var at forberede et seminar i
september, hvor ideerne fra de arbejdsgrupper, som blev nedsat på borgermødet, skulle fremlægges
og debatteres og kvalificeres. Efter dette seminar stod det klart, at vi havde 3 spor at forfølge:
•
•
•

Selve centret med handel og idrætsfaciliteter
Bevægelsesparken
Internet portalen

De 2 sidstnævnte ville være forholdsvis simple at få startet op, og som nævnt under beretningen, er
vi allerede nu i gang med Lystrup – Portalen.
Styregruppen udarbejdede herefter en sammenskrivning af visionerne i et papir, ’Liv i Lystrup’,
som dels er en vision for hvordan bymidten ser ud i 2012, dels giver en status for situationen netop
nu. Herefter skulle projektet forelægges for kommunen, og vi blev hjulpet af DGI’s formand, Søren
Møller, som talte med borgmesteren om sagen. Mødet med kommunens embedsmænd har fundet
sted, og vi mødte stor velvilje. Man foreslog, at vi forbereder et indspil i forbindelse med
høringsprocessen for kommuneplanen her til efteråret. Vi er i gang med tankerne og har som
forberedelse skærpet visionspapiret med et tillæg, som er udformet som en invitation til kommunen
om at være med i en spændende proces. Konkret indeholder invitationen følgende:
•

•

•
•
•

Vi har et engageret lokalområde med en gennemarbejdet vision for byudviklingen i Lystrup
Bymidte, som dels har befolkningens opbakning, dels spiller fint sammen med kommunens
planstrategi 2008.
Kommunen får mulighed for at skabe byudvikling, også uden for Århus C, med et
pilotprojekt hvor moderne byudvikling i en fritliggende by sættes på dagsordenen i kraft af
et aktivt, dynamisk, sammenhængende bycentrum.
Et hidtil ukendt samarbejde mellem det offentlige, det private, en landsdækkende
idrætsorganisation og lokale forenede kræfter.
Afprøve nye veje til modernisering af slidte offentlige bygninger, så man kan give områdets
borgere faciliteter i rimelig standard og som indeholder muligheder for vækst. .
At imødekomme det faktum at byudvikling også er fritid, kultur, faciliteter,
idrætsaktiviteter.

Handlingsplanen er herefter, at ’L i L’ med tillæg sendes til pressen. Derefter skal der lobbyes
over for centrale politikere, og der skal inviteres til et møde med menige politikere, som skal
høre om sagen på en vandretur gennem bycentret. Der står vi nu.
Hvis man vil vide mere, kan man gå ind på hjemmesiden og se mange af papirerne i sagen
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