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HELHEDSPLAN FOR LYSTRUPOMRÅDET.

Aarhus byråd har godkendt at der skal udarbejdes en helhedsplan for Lystrupområdet. Det er samtidig 
besluttet at forvaltningen skal udarbejde en analyse af sammenhængen og samspillet mellem 
oplandsbyerne i Aarhus nordlige del f.eks. Lisbjerg, Nye, Elev, Elsted, Lystrup, Hjortshøj, Skødstrup m.v. 
Fællesrådet har i tit peget på behovet for et sådant arbejde overfor politikere og embedsmænd i 
kommunen. I forbindelse med valgkampen op til byrådsvalget her i november har vi haft kontakt til flere 
partier om behov og ønsker for lokalområdet, herunder om behovet for en helhedsplan for vores område. 
Især Socialistisk Folkeparti har sendt dette ønske videre i byrådssalen, hvilket som nævnt har ført til, at hele
byrådet nu har godkendt, at der skal arbejdes med en plan. Desværre er der ikke sat et tidspunkt på, 
hvornår arbejdet skal gå i gang og hvornår det skal være færdigt. Der er i kommunen mange ønsker til en 
mere helhedspræget planlægning, så arbejdet med vores område vil indgå i den løbende prioritering i 
Teknik og Miljøs forvaltning. Vi vil ved passende lejligheder minde forvaltningen om beslutningen. Byrådet 
besluttede samtidig at arbejdet med planlægning af Lystrup Bymidte ikke skal udsættes til helhedsplanen  
er udarbejdet.

Vi ser også frem til forvaltningens analyse af hele Aarhus nordlige del. Vi håber, at den analyse blandt andet
vil vise nødvendigheden af, at man ikke kun tænker isoleret på det enkelte bysamfund i planægningen. Vi 
tror, at en sådan analyse vil betyde, at man f.eks. ved planlægningen af Nye i langt højere grad end i dag vil 
se på Nyes placering i og sammenhæng med de omliggende bysamfund.

   

PLADS TIL BØRNE OG UNGDOMSAKTIVITETER.

Der er mange initiativer i gang, som skal sikre bedre vilkår for vore børn og unge. Det gælder 
bestræbelser som bl.a. idrætsforeningerne udfoldes for at sikre tilstrækkelige gode idrætsfaciliteter og det 
gælder en række mere uorganiserede indsatser for at skabe fysiske rammer f.eks. til en skatepark, 
naturlegeplads m.v. Det vil være et væsentligt element i den kommende helhedsplan at sikre, at der 
afsættes arealer til sådanne formål, og vi vil overveje, hvordan vi bedst muligt ruster os til den opgave. 
Gode ideer er meget velkomne. I mellemtiden vil vi - hvis det ønskes, forsøge om vi kan bistå ved oprettelse
af arbejdsgrupper blandt interesserede, med skabelse af kontakter til forvaltning m.v. 
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Med venlig hilsen    
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd   
  


