BERETNING MV FRA KULTURUDVALGET, Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd. 2013/14.

Hjemmeside/Portal.
Kulturudvalget er ansvarlig for vedligeholdelsen og udviklingen af hjemmesiden ”8520.dk”, som fortsat er
pænt besøgt. Webmaster er Chris Olsen, som fortjener stor tak for sin indsats. Udvalget har netop drøftet
behovet for med jævne mellemrum at relancere siden over for de forskellige foreninger og andre, der har
arrangementer, som kan være af interesse bredt i byen, da denne fælles mulighed ellers let kan gå i
glemmebogen.
Årets Lokalitet og Årets Borger.
Fællesrådet fastholdt traditionen med i ulige år at indkalde forslag til ”Årets Lokalitet” og i lige år ”Årets
Borger”. I maj 2013 indkaldtes forslag til Årets Lokalitet, og der var ikke overraskende mange, der ved
forslagsfristens udløb ved udgangen af maj pegede på den pædagogisk ledede Legepladsen Søndergaard – i
daglig tale ”Byggeren”. Kulturudvalget indstillede dette forslag til Fællesrådets Forretningsudvalg med
begrundelsen, at forslagene afspejlede det store engagement, der er i en kreds af forældre omkring
”Byggeren”, ligesom personalet får mange anerkendende ord. At en veltilrettelagt kampagne for bevarelse
af stedet i sommeren 2012 betød, at mange i lokalområdet så at sige genopdagede ”Byggeren” som et
fristed og en oase i byen, var også en del af begrundelsen. Kåringen blev fejret ved et velbesøgt
arrangement den 13. september. Fællesrådets gave var et stærkt ønsket bænksæt i vandalsikker og
slidstærk udførelse.
Der indkaldes i maj 2014 forslag til kåring af Årets Borger.
Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2014-2016.
Kulturudvalget udarbejdede Fællesrådets høringssvar af 20. juni 2013 til Forslag til Aarhus Kommunes
Kulturpolitik 2014-2016. I høringssvaret fremhævedes Beboerhusets betydning, herunder behovet for et
rimeligt offentligt bidrag til driften, de lokale bibliotekers betydning, kunst og kulturtilbud lokalt, herunder
til unge samt et forslag om at få en nærmere drøftelse med kommunen om støtte til projektet” Liv i Lystrup”
bl. a. i kulturby 2017- sammenhæng.
Lokalt vælgermøde
I forbindelse med kommunalvalget besluttede Fællesrådet at afholde et godt gammeldags vælgermøde med
de kandidater, der havde bopæl i 8520-området. Mødet fandt sted den 13. november og var ret godt
besøgt. Kulturudvalget stod for det praktiske, herunder annoncering mv.
Kanalstrategi
Under dette begreb gemmer sig det forhold, at kommunen havde bedt om høringssvar til Udkast til Aarhus
Kommunes Kanalstrategi – hvilket igen skulle vise sig at dreje sig om meddelelsesveje/kommunikationen
mellem borgerne og kommunens forskellige instanser. Kulturudvalget udarbejdede høringssvaret, som i let
ironisk tone påpegede betydningen af borgere m. fl. ved henvendelse til kommunen – ad hvilke kanaler
dette måtte ske – sikres en klar og anvendelig respons i den anden ende og at tilgængeligheden til
Borgerservice i lokalområderne prioriteres.
Skoler, dagtilbud og fritidstilbud.
Kulturudvalget har udarbejdet indstilling til Fællesrådet vedr. høringssvar til kommunens planer for
investeringer i skoler, dagtilbud og fritidstilbud. Investeringerne skal ses i sammenhæng med anvendelse af

de såkaldte RULL-midler og ændringerne omkring SFO-området og det øvrige FU-område i forbindelse
folkeskolereformen, hvor SFO’erne inddrages mere i undervisningen, hvilket igen medfører ændringer for de
øvrige tilbud. Fællesrådets høringssvar er koordineret med de to skolers holdninger, idet viden om området
naturligvis primært findes der. Fællesrådet har siden deltaget i Møde med Fællesrådene i Område Grenå
Vest den 25. marts, hvor der blev givet en nærmere orientering om planer og overvejelser. Vi afventer
fortsat udmelding om disse til en ny høringsrunde, der begynder at haste meget ikke mindst af hensyn til
skolernes forberedelser til det nye skoleår.
Frivillighed og Fællesskaber
Kulturudvalget har nedsat et lille arbejdsudvalg, der skal se på mulighederne for at etablere en ramme for
tilbud og udbud af opgaver indenfor frivilligt arbejde i området.
Liv i Lystrup
Kulturudvalget stiller et forslag til Fællesrådet om at der nedsættes en særlig arbejdsgruppe til at arbejde
videre med ”Liv i Lystrup”-projektet.
Det foreslås, at arbejdsgruppen sammensættes med repræsentanter for ErhvervLystrup, LIF og Fællesrådets
FU med en repræsentant for sidstnævnte som tovholder.
Et hovedelement i projektet er som bekendt planerne om at søge etableret en samlende bymidte, hvor
shoppingmuligheder, restaurationer, erhverv, kulturhusfaciliteter, idræt og evt. boliger tilsammen udgør et
veldefineret bymæssigt kompleks og dermed et centralt mødested for byområdets beboere og brugere.
Ved en samling af aktiviteterne fra det nuværende lokalbibliotek og beboerhus i nye rammer sammen med
andre urbane aktiviteter som butikker, liberale erhverv , caféliv m.v. var det tanken, at der hermed kunne
skabes et levende, attraktivt miljø, hvor de enkelte aktiviteter kunne befrugte hinanden og sammen skabe
en form for centrum i byområdet, der kunne bidrage til dettes identitet.
Denne del af Liv i Lystrup Projektet har behov for en revitalisering bl. a. fordi den nok blev bremset af
finanskrisen. Det er fortsat aktuelt at prøve at få skabt en samling eller en identitet omkring vores by, der jo
planmæssigt er et barn af en byplantænkning eller mangel på samme, der har resulteret i et meget diverst
byområde uden egentlige samlende attraktioner.
Forslaget er, at udvalget får til opgave at overveje og beskrive et projekt , der skal belyse problematikker og
muligheder for at skabe identitet og samling i et byområde som Lystrup-Elsted-Elev.
Hvad er det for nogle elementer, der skal til i form af mødesteder – kulturelt - handelsmæssigt – socialt –
boligmæssigt i en fremtidig udvikling?
Projektet skal samle viden om beboersammensætning, interesser og –prioriteringer på den ene side og
planmæssige overvejelser og muligheder på den anden med henblik på at optimere mulighederne for
offentlig og privat samvirke om byudviklingen, herunder etableringen af en samlende bymidte.
Arbejdsgruppen skal overveje mulighederne for at trække på ekstern ekspertise og stille forslag om
finansieringen heraf. Endvidere skal arbejdsgruppen overveje at koble projektet på kulturby 2017 projektet,
der netop har temaet Rethink – hvilket der jo er et vist behov for byplanmæssigt og infrastrukturmæssigt i
8520.
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