Korte oplysninger
Denne bog giver nogle praktiske oplysninger, der forhåbentlig kan bidrage til at give
dig et overblik over, hvad lokalområdet
kan tilbyde sine borgere.
Lystrup, Elsted og Elev udgør tilsammen et
lokalsamfund i Århus Kommune, beliggende ca. 10 km. nord for Århus centrum.
I dag bor her ca. 10.000 indbyggere, og
området er i fortsat udvikling. Der er et
meget varieret udbud af boliger, såvel
private som almennyttige. Der er gamle
huse fra århundredskiftet og der er etageboliger og parcelhusområder.
Der er et bredt udbud af detailbutikker og
servicevirksomheder, samt et stort antal
håndværks- og industrivirksomheder, med
tilsammen ca. 4.000 arbejdspladser.
Den kollektive trafik er veludbygget.
Der er således mulighed for at komme til
og fra Lystrup med tog, ligesom buslinierne 9, 53 og 92 dagligt befordrer mange
borgere til/fra området.

Heste på Byggeren
førtidspensionister. Endvidere har centeret
visitationsretten til områdets pleje- og
ældreboliger.
Lystrup Bibliotek er et naturligt midtpunkt,
når det gælder kulturformidling og
kommunikation.
Elsted-Lystrup Beboerhus danner rammen
om mange lokale arrangementer, og er ofte
samlingsstedet for møder, bankospil, dans,
revy og julemarked m.m.

Der er vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og fritidshjem. Endvidere er der
fritidsklub samt en byggelegeplads.

Lystrup, Elsted, Elev er et område, hvor
der foregår noget, fordi befolkningen
skaber og lever med i aktiviteterne.
Området har et meget aktivt samarbejde i
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, der er områdets officielle talerør i relation til Århus
Kommune. Fællesrådet omfatter pt. 70
medlemsorganisationer.

Området har 3 folkeskoler, Lystrup Skole,
Elsted Skole og Elev Skole.
I området er der 2 idrætshaller, en svømmehal og flere boldbaner og tennisbaner
mm. Der er således mulighed for at vælge
mellem et bredt udbud af sportsgrene.
Der er også mulighed for at deltage i de
mange aktiviteter som bl.a. ungdomsorganisationerne kan tilbyde.
Der er 3 sognekirker, Elsted Kirke,
Elev Kirke og Lystrup Kirke.

Jeg håber, du bliver glad for at bo i området, at du vil bruge det og bidrage til en
fortsat god udvikling. Velkommen til dit
nye lokalområde.

På lokalcentret Sønderskovhus er der
mange aktiviteter for områdets ældre og
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