Beretning fra Kulturudvalget, Lystrup-Elsted Elev Fællesråd 2015/16
Kulturudvalget har i perioden bestået af Birgit Donslund, Carsten Hansen, Flemming Larsen, Chris Olsen,
Hans Schiøtt og Jørgen Andersen (formand).
Hjemmeside/Portal
Kulturudvalget har ansvaret for vedligeholdelsen og udviklingen af Fællesrådets hjemmeside ”8520.dk”, som
fortsat er pænt besøgt. Webmaster er Chris Olsen, der fortjener stor tak for sin indsats. Kulturudvalget
drøfter pt. om der skal ske ændringer af hjemmesiden, og er meget modtagelige for forslag. Endvidere
planlægger kulturudvalget en afløser for den hidtidige velkomstfolder, der reklamerer for hjemmesiden og
som bl. a. ligger på biblioteket og hos byens ejendomsmæglere. Udformningen af folderen kan give
anledning til diskussion modernisering af hjemmesidens lay out. Kulturudvalget har fortsat ikke planer om
egen facebookside.
Årets lokalitet og Årets Borger
Fællesrådet har fastholdt traditionen med i ulige år at indkalde forslag til ”Årets Lokalitet” og i lige år ”Årets
Borger”. I maj 2015 indkaldtes forslag til ”Årets lokalitet”, og blandt de indkomne forslag faldt valget på
Lystrup Idrætsanlæg motiveret i 1) at det er et vellykket resultat af mange års indsats fra en række lokale
ildsjæle, 2) at der er skabt en attraktiv erstatning for banerne i mosen, 3) at det er et anlæg til stor glæde og
gavn og af stor social betydning for børn og voksne i hele 8520 til såvel sportslige, rekreative og
motionsmæssige formål. Kåringen fandt sted på banerne ved idrætsanlægget den 10. oktober i forbindelse
med en hjemmekamp i Danmarksserien.
Der indkaldes nu forslag til ”Årets Borger 2016”.
Rethink Kunst i det offentlige rum
I eftersommeren 2014 blev Lystrup-Elsted-Elev inviteret til at deltage i Aarhus Kommunes projekt:
Eksperimentarium Kunst i det offentlige rum. Som samarbejdspartner blev der peget på Lystrup-Elsted-Elev
Fællesråd, som kunne inddrage forskellige lokale kræfter i forberedelserne .
Efter en række møder med Kulturforvaltningens repræsentanter vedtoges at pege på området omkring den
såkaldte og stærkt forsømte Forsamlings-/festplads i Lystrup som lokalitet/objekt for projektet og at pege på
billedkunstner og landskabsarkitekt Marie Markman som udførende kunstner. Aftale med Aarhus Kommune
om brug af pladsen indgået i løbet af marts 2015 og endelig kontrakt mellem Aarhus kommune, Marie
Markman og Fællesrådet indgået i slutningen af april.
Kunstprojektet løb herefter over perioden frem til medio september med forskellige faser af dialog med
byens borgere: Dialogmøde på Lystrup Idrætscenter og træffetid på Lystrup Bibliotek i maj, etablering af en
såkaldt Folly som dialogskabende fokuspunkt med temaet ”fra Oplagsplads til Byrum” primo juli, mobil
kaffebar på pladsen ultimo august og arrangement for afslutning og præsentation af MM’s tanker i et telt på
pladsen den 12. september. Efterfølgende var der mulighed for, at byens borgere kunne indlevere forslag
om pladsens fremtid på Lystrup Bibliotek. Under hele forløbet tilstræbtes god pressedækning og orientering
på hjemmesiden 8520.dk.Projektets endelige afrapportering fandt sted den 25. januar på et møde i
Kulturforvaltningen. Afrapporteringen har form af 3 siders ”rapport/skitseforslag” samt fire indrammede
skitser.

Selv om projektet - specielt hvad angår dets afslutning og skitseforslagets ukonkrete karakter - ikke svarede
til det, vi fra fællesrådet havde forventet, er det opfattelsen, at kunstprojektet har givet grundlag og
argumentation for at gå videre overfor kommunen med et forslag om en gentænkning af pladsen som et
fælles værdifuldt byrum og samlingssted i byen. Interessen fra byens borgere undervejs har vist, at der er
en bred interesse for og tilslutning til, at der sker en transformation af denne centrale men nu stærkt
forsømte lokalitet i byen til en ny samlende fælles funktion.
Der er derfor fremsendt et forslag til Kulturforvaltningen om, at der nedsættes en arbejdsgruppe med
repræsentanter for Kulturforvaltning og Teknik og Miljø, der får til opgave at arbejde videre med at udforme
et konkret projekt for en omdannelse af pladsen og en gentænkning af dens funktion som centralt
mødested og forsamlingssted i byen. Et element heri bør være, at der indtænkes muligheder/faciliteter for
kulturelle og kunstneriske aktiviteter, f. eks. som et ”open air” udstillingssted, således at sigtet med kunst i
det offentlige rum fastholdes og gives en dimension.
Forslaget er blevet positivt modtaget, og Kulturforvaltninger arbejder i skrivende stund med at få etableret
et møde om sagen.
Som kuriosum kan nævnes, at der en kort overgang i vinter med Lystrup Brandvæsens hjælp blev etableret
skøjtebane på pladsen. Stor interesse om end iskvaliteten ikke var helt i top.
Liv i Lystrup
Aktiviteten i den nedsatte arbejdsgruppe med repræsentanter for ErhvervLystrup, LIF og Fællesrådet
omkring bestræbelserne på at realisere en større centerdannelse/bymidte på området omkring
Brugsen/Lystrup Idrætscenter har stort set ligget stille. Dels har man afventet muligheden for en kontakt til
COOP’s ejendomsorganisation, som det endnu ikke er lykkedes at få etableret, og dels har spørgsmålet om
centerdannelser i byen indgået i en større dialog omkring kommuneplanstrategien. Det er dog fortsat
hensigten at videreføre arbejdet i gruppen.
Ideen om at arrangere en byfest eller anden form for samlende event eksisterer fortsat men har ikke kunnet
konkretiseres.
Høringer
I september blev Aarhus politik for ”aktivt medborgerskab” udsendt i høring. Fra Fællesrådet blev der ikke
afgivet høringssvar til dette værk, der kan karakteriseres som gode, velmente men også nok noget luftige
selvfølgelige plusord. Tilsvarende blev der ikke afgivet særskilt bidrag til høringen af forslag til ny Børn og
Unge Politik.

