
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD BYPLANUDVALGET
MØDEREFERAT FRA MØDET DEN 5. APRIL 2006.

Til stede: Steen Pedersen (formand)
      Jørgen Bertelsen
      Peder Hvidkjær

Hans Schiøtt
Svend Aage Kirkegaard
Erik B. Andersen

      Tage Petersen (referent)

1. Bemærkninger til sidste referat

Ingen

2. Siden sidst

2.1 Erhvervsarealer langs motorvejen

Vi afventer stadig at få  fremsendt udkast til lokalplanforslag for matriklerne 14a og 
15a, dvs. det af Århus kommune ejede område øst for Egåvej mellem Lægårdsvej og 
Motorvejen.
Erik B. Andersen holder kontakt med Århus Kommune.

2.2 Lokalplan 741 for Gl. Elsted 

Lokalplanen er sendt til høring.
Lokalplanen er som byplanudvalget har forventet.
Steen Pedersen kontakter Landsbylauget for at høre om de har kommentarer.

3. Festpladsen

Steen Pedersen forelagde et forslag udarbejdet af landskabsarkitekt Vibeke Rønnov.
Forslaget omfatter etablering af en ”Bevægelsespark Lystrup” på det grønne areal 
nærmest kirken medens arealet mod vest er friholdt  til Cirkusplads o. l.
Idéen med bevægelsesparken er, at området bevares som et grønt område der kan  
anvendes til ikke organiseret lystbetonet idræt. 
Der kan eventuelt knyttes en  forbindelse til stisystemet i Sønderskoven.
Sten Pedersen fremsender kopi af  forslaget til byplanudvalgets medlemmer og søger
at gøre LIF/Andelsforeningen interesseret i forslaget.

4. Evt. ny dagligvarebutik i Lystrup

Bjarne Knudsen fra Stsadsarkitektens Kontor har bedt om et møde vedrørende 
placering af en Fakta butik i Lystrup ved Skæringvej/Sønderskovvej.
Steen Pedersen og Svend Aage Kirkegaard deltager (Onsdag, den 19. april kl. 16.00.)
Det bemærkes at Fakta projektet tidligere har været drøftet i Byplanudvalget j.f. 
mødereferaterne fra møderne den. 1. november 2004 og den 22. august 2005.

5. Næste møde

Næste møde afholdes mandag den 8. maj 2006 kl. 19,00. Elsted Kirkeplads nr. 6. 

Tage Petersen
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