Beretning fra forretningsudvalget i Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
for perioden juni 2016 til maj 2017.
Forretningsudvalget har i perioden bestået af: Steffen Sønderskov som næstformand og formand for
Infrastrukturudvalget, Per Hebbelstrup som kasserer, Birgit Donslund, der også er formand for
Byudviklingsudvalget, Jørgen Andersen, der også er formand for Kulturudvalget, Chris Olsen, der også er
webmaster for www. 8520. dk, Hans Schiøtt, John Mikkelsen, Karsten Hansen og mig selv som formand. I
møderne har Sven Aage Christensen deltaget som suppleanter. John Noer, der blev valgt som suppleant på
sidste forretningsudvalgsmøde fratrådte i efteråret 2016.
Forretningsudvalget har holdt 8 møder, det seneste i dag, umiddelbart inden dette
repræsentantskabsmøde.
Arbejdet med og forberedelserne af kommuneplan 2017 har optaget den meste tid i forretningsudvalget og
naturligvis i byudviklingsudvalget m.fl. Sidste år redegjorde jeg i detaljer om den lokale debat som
forberedelse af kommuneplanforslaget. Debatten blev tilrettelagt i en række parallelle forløb.
I første omgang har vi arbejdet med et svar på forslag til planstrategi for kommunens kommende
kommuneplan.
Der blev nedsat et debatforum, emnet blev drøftet i det fællesudvalg om Liv I Lystrup, som rummer
repræsentanter for ErhvervLystrup, LIF og Fællesrådet. Vi afholdte et borgermøde om kommuneplanen og
kommuneplansstrategien, og emnet blev bl.a. behandlet på møder med skolernes elevråd.
Forretningsudvalget samlede trådene og afsendte et høringssvar på strategien til kommunen ved udgangen
af februar måned 2016. Hovedindholdet i høringssvaret peger på, at rammerne for erhvervs- og specielt
boligbyggeri ved centeret på Lystrup Centervej bør udvides med henblik på at realisere i hvert fald dele af
den oprindelige plan ”Liv i Lystrup”. Endelig peges der på et ønske om at fastsætte rammer, der kan gøre det
muligt at udvikle området i en bred cirkel omkring Lystrup Station.
Aarhus Byråd mente at specielt høringssvaret fra vores fællesråd og fra to andre fællesråd i kommunen var
så ambitiøse og spændende, at man besluttede, at vores område skulle have en særlig opmærksomhed ved
udformningen af forslag til kommuneplan. I den sammenhæng gennemførte vi en række fællesmøder
mellem kommunens planlægningsfolk og byudviklingsudvalget, der for tilfældet er udvidet med
formændene fra infrastrukturudvalget og kulturudvalget. Som et resultat af arbejdet har vi udarbejdet en
Lokalsamfundsbeskrivelse for vores område. Beskrivelsen kan ses på hjemmesiden www.8520.dk.
Desværre har vi svært ved at se, at vore bestræbelser har sat sig tydelige spor i det forslag til
kommuneplan, som nu er lagt frem til behandling. Snarere tværtimod, Birgit Donslund vil i hendes
beretning nærmere uddybe dette.
Samarbejdet mellem Aarhus kommune og fællesrådene reguleres af en samarbejdsaftale mellem
kommunen og fællesrådene. Denne samarbejdsaftale er under revision. Revisionen skal blandt andet
udarbejdes, så den er i overensstemmelse med den ny vedtagne ”Medborgerskabs Politik” og i
overensstemmelse med den særlige Aarhus model for borgerinddragelse. Det er ikke så nemt. Et første
udkast har vi behandlet i forretningsudvalget, og udkastet har også været til debat på et seminar for alle
fællesrådene i kommunen. Debatten har vist, at der mange steder er og opleves en betydelig afstand
mellem de pæne ord og de faktiske resultater, der er opnået gennem samarbejdet. Bare for vort eget
område kan der peges på den manglende lydhørhed, der i det kommunale system har været for vores –
velunderbyggede, synspunkter vedrørende udviklingen af Nye og aktuelt de svage spor vi kan se af vores

indsats på planlægningsområdet i det fremlagte kommuneplanforslag. Andre fællesråd oplever lignende
eksempler og mange oplever decideret et dårligt samarbejde med det kommunale system. Det sidste
gælder nu ikke for vores vedkommende. Vi har altid mødt lydhørhed og engagement i vore kontakter med
de kommunale embedsmænd, omend ikke altid med det resultat, vi har ønsket at opnå. Debatten peger på
flere generelle problemstillinger, bl.a. om fællesrådenes status som talerør for de lokale synspunkter og på
de snævre bånd, som byrådet ofte lægger for embedsværkets muligheder for at imødekomme lokale
synspunkter. Et eksempel på den imødekommendehed vi har mødt er vores arbejde med
forsamlingspladsen ved Lystrupvej og Lystrup Centervej. Her har vi mødet megen forståelse, venlighed og
imødekommenhed. Men som Jørgen vil nævne i hans beretning også et eksempel på, hvor svært det er at
trænge igennem med synspunkter og ønsker i forhold til den store maskine som kommunen udgør.
Et andet område, hvor fællesrådet har fået en god behandling – omsider må jeg sige, er i forhold til
Letbanen. Efter mere end et års kamp fik vi et møde i stand med ledelsen af Letbanen om de lokale
spørgsmål, der knytter sig til Letbanens etablering i lokalområdet, overkørsler, hyppighed, starttidspunkt
m.v. Steffen vil utvivlsomt i hans beretning komme nærmere ind på emnet. Desværre ser det ikke ud til, at
ret mange af de lokale ønsker bliver imødekommet ved Letbanens start – men måske bliver det bedre på et
lidt senere tidspunkt.
Indadtil i Fællesrådet har vi forsøgt at skabe større sammenhæng mellem forretningsudvalget og de tre faste
udvalg. Desværre var der ikke nogen stor opbakning til arrangementet, men det skal ikke afholde os fra at
forsøge noget lignende igen ved en anden lejlighed.
Denne beretning skal, som antydet, suppleres med beretninger fra de enkelte udvalg. Der er nok at arbejde
med - spændende ting. Det er både spændende og morsomt, samt ikke uvæsentligt at bruge en del af sin
tid på Fællesrådsarbejde, så jeg vil opfordre alle til at kaste sig ind i arbejdet både i den kommende
beretningsdebat, ved at stille sig til rådighed som deltager i de faste udvalg og ved at stille op til pladserne i
Fællesrådets Forretningsudvalg. Sidst men ikke mindst ved at deltage aktivt på møder og med bidrag på
www.8520.dk med synspunkter om områdets fremtid.
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