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Lystrup er siden 1950’erne vokset meget.
Store boligområder er skudt op og befolk-
ningsunderlaget dermed vokset - en trend
der stadig er gældende i 2003. 

I takt med boligudviklingen er mange 
erhvervsvirksomheder opstået eller flyttet
til området.

I Lystrup Erhvervsforening betragter vi det
som en fordel at mange mennesker bor i
samme by som de arbejder. Det er med til
at give en lokal ånd på virksomhederne 
- ligesom det giver virksomhederne mulig-
hed for at støtte medarbejdernes fritidsliv i
foreninger og klubber.

Erhvervslivet i Lystrup spænder bredt. En
tendens der sandsynligvis vil udbygges i
forbindelse med motorvejens etablering.
Erhvervsforeningen er ikke i tvivl om, at
motorvejen vil tiltrække nye virksomheder
og dermed arbejdspladser til Lystrup. Der
er fortsat udlagt en del byggegrunde for 
industri og håndværk i Lystrup.

Lystrup har allerede i dag et bredt udbud
af fagområder - spændende fra stort set alle
typer håndværksvirksomheder, flere store
dagligvarebutikker samt et bredt udbud af
detailbutikker.

Industrivirksomhederne er repræsenteret
fra små produktionsvirksomheder til me-
get store virksomheder som Purup, Terma
Elektronik og Elo Packing. Områdemæssigt
spændes der fra højteknologisk udvikling,
bioteknik til mere traditionelle industri- og
fremstillingsvirksomheder. 
Som en af de sidst ankomne større virk-
somheder, har Fødevaredirektoratet etable-
ret sig på Sønderskovvej. 

Erhvervsfordelingen af de ca. 3.400 arbejds-
pladser er:

Landbrug ...................................................... 23
Industri, fremstilling,
Håndværk og transport ........................ 1.753
Handel ........................................................ 660
Undervisning, social- og
Sundhedssektoren .................................... 693
Bygge og anlæg ........................................ 221
Øvrige .......................................................... 18
(Århus Kommune 2001)

I Lystrup Erhvervsforening ser vi fremad-
rettet fortsat en positiv udvikling i om-
rådet.

Vi tror, at vi i de kommende år vil se en by,
der udvikler sig erhvervsmæssigt, bolig-
mæssigt, befolkningsmæssigt samt på det
kulturelle og foreningsmæssige område.

Pia Avnsted, bestyrelsesmedlem,
Lystrup Erhvervsforening

I 2003 er en renovering af det gamle Handels-
center, Bystævnet påbegyndt. Renoveringen
forventes færdig i slutningen af året. Centret er
bygget i midten af 60’erne

Erhvervslivet


