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OFFENTLIGE MØDER I SEPTEMBER OM EMNER AF BETYDNING FOR VORES OMRÅDE.

Nu hvor vi efter corona kan mødes igen er der taget flere initiativer til offentlige møder – allerede her i 
september. 

LYSTRUP BYMIDTE

I Aktuelt september nr. 1 skrev vi, at kommunen ville vurdere ønskerne i en bredere sammenhæng. 
Aarhus kommune inviterer nu til to workshops om visioner og ønsker til aktiviteter og byrum i området 
omkring det nuværende center og Lystrup Centervej. Borgere i området vil blive indbudt til at melde sig til 
at deltage aktivt på de to workshops via annoncer, hjemmesider m.v. Tidspunkterne er fastlagt til den 
22.9.2021 kl. 16.30 til 18.30 og den 5.10.2021 kl. 16.30 til 18.30. Yderligere oplysninger:  

https://deltag.aarhus.dk/node/359  og tilmelding på https://pretix.eu/aarhuskommune/359/

VÆKST OG VIDENSDAG DEN 16.SEPTEMBER.

Erhverv Lystrup har taget initiativ til afholdelse af en vækst og videns dag den 16.september 2021 og 
Fællesrådet støtter initiativet som medarrangør, i øvrigt sammen med både Lystrup Skole og Elsted Skole 
og en række lokale erhvervsvirksomheder. Formiddagens program er henvendt til skolernes 8 klasser, der 
vil blive inviteret på virksomhedsbesøg rundt omkring i vores område. Eleverne vil høre om unge 
iværksættere og andre erhvervs- og uddannelsesmuligheder i lokalområdet og i det hele taget forhåbentligt
få inspiration til deres ideer og tanker om fremtiden. Om eftermiddagen og aftenen inviteres lokale 
erhvervsfolk og erhvervsinteresserede borgere til møde om den lokale udvikling og det lokale erhvervsliv. 
Der arrangeres en busrundtur i hele lokalområdet med debat og synspunkter på muligheder og 
udfordringer. Programmet fortsætter om aftenen med buffet og oplæg ved fremtidsforsker Jesper Bo 
Jensen. Tilmelding til arrangementet på Erhverv Lystrups hjemmeside.

VISION MØLLEDALEN

Sammen med Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Mollerup Golf Club inviterer vi til et borgermøde 
om Vision Mølledalen. Mellem Kasted Mose og Egå Engsø og videre mod øst er der et enestående 
naturområde som kunne bindes sammen og åbnes for alle som et attraktivt bynært naturområde. I 
temaplanen fra Aarhus kommune om et Aarhus med mere grønt og blåt har fællesrådet allerede peget på 
området som et område, der kunne tilføre den nordlige del af byen kvalitet. Området bør derfor udvikles 
og åbnes for alle.  Der synes at være opbakning til tankerne blandt politikere i byrådet. Syv byråds 
politikere har givet tilsagn om at deltage i et borgermøde, der holdes i Mollerup Golf Cafe & Restaurant den
30. september 2021 kl. 19.00 til 21.00. Tilmelding sker via mail til Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted Fællesråd 
på info@lstk.dk .

Med venlig hilsen Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye. 
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