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Lokalplan for området med ”plasticfabrikken”.
Forslag til den lokalplan (lokalplan nr. 995), der skal bane vej for nedrivning af ”plasticfabrikken” ved 
indkørslen til Lystrup er nu sendt i offentlig høring. Høringsfristen er sat til den 14. januar. I den kommende 
tid vil forslaget blive behandlet i Fællesrådets Infrastrukturudvalg og Byudviklingsudvalg. 
Forretningsudvalget behandler høringssvaret i starten af januar. Som udgangspunkt hilser fællesrådet 
naturligvis forslaget meget velkomment, men det er dog tænkeligt, at fællesrådet vil foreslå, at flere 
elementer i forslaget bliver ændret. Umiddelbart er vi usikre på, om der er fundet en god løsning på det 
forventelige forøgede trafikpres i krydset Lægårdsvej/Sønderskovvej. Det skal understreges, at selvom 
lokalplanen bliver vedtaget i de første måneder af 2015 er det ikke sikkert, at nedrivning og nybygning 
starter umiddelbart herefter, men vi har dog grund til at tro, at det vil ske.
Forslag til lokalplan kan ses via Fællesrådets hjemmeside www.8520.dk på følgende adresse:

http://8520.dk/aktuelt/nyheder/plasticfabrikken-(05112014)/

Hvis I har synspunkter, som I mener, at fællesrådet skal tage med i høringssvaret er i meget velkomne til at 
kontakte fællesrådet herom. 

Letbanen og busserne i Lystrup området.
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd arrangerer et borgermøde om letbanen og den øvrige kollektive trafik i 
Lystrup området når letbanen bliver etableret i 2017.  Borgermødet finder sted den 17. marts 2015 i Elsted-
Lystrup Beboerhus. På mødet vil Letbanen og Midttrafik orientere om planerne for letbanens drift og for 
busdriften i perioden efter at letbanen er begyndt at køre, forventeligt i foråret 2017. Som oplæg til mødet 
vil vi i Fællesrådet søge at udarbejde en liste over spørgsmål, som vi håber at få besvaret på borgermødet. 
Det er også vigtigt at få belyst, hvordan vi i Lystrup området ønsker busbetjeningen, når linje 1A formentlig 
bliver nedlagt i forbindelse med igangsætningen af letbanen. Vi håber at kunne starte en debat herom i de 
lokale aviser. 

Med venlig hilsen
Flemming Larsen
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