
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD 
BYUDVIKLINGSUDVALGET

MØDEREFERAT FRA MØDET DEN 12. JANUAR 2009.

Til stede: Hans Schiøtt HS
Flemming Strange FS
Tage Petersen (referent) TP
Peder Hvidkjær PH

Afbud: Steen Pedersen SP
Erik B. Andersen EBA

1. Kommentarer til sidste mødereferat

Ingen

2. Bymidten

Fællesrådet, Erhverv Lystrup og LIF´s forslag til 2009 blev gennemgået og drøftet.
Byudviklingsudvalget har ikke bemærkninger hertil.

3. Kommuneplanen

HS´s udkast til bemærkninger blev gennemgået.
Der var positiv stemning for tankerne om skovrejsning ved Elev og Elsted samt for at 
der argumenteres for anlæg af nye stier, eksempelvis mellem Elev og Lisbjerg? 
B-udvalget vil gerne opfordre til, at vi nævner muligheden for en landskabssti langs 
Ellebækken.

4. Gangsti langs Ellebækken

TP har gennemtravet og fotograferet strækningen fra Ørnstrupvej til Abildhaven.
På strækningerne fra Skårupgård Skov frem til Elstedvej samt ved Ellebæk Parkvej er 
der allerede anlagt stier. 
Med solidt fodtøj er det muligt at gå hele strækningen, om end man på visse 
strækninger passerer temmelig tæt på bebyggelse og forhaver.
Det kan overvejes at krydse bækken og anlægge stien vest for bækken forbi disse 
bebyggelser.

Se vedlagte bilag.

Det vil være hensigtsmæssigt om vi kan få kommunen gjort interesseret i at anlægge 
de manglende strækninger.
Vi foreslår at muligheden for en sti langs Ellebækken nævnes i bemærkningerne til 
kommuneplanen.

5. Evt.

HS oplyste at Byrådet har behandlet forslag til Miljøhandlingsplan 2008–2011 samt 
forslag til Klimaplan 2008–2009. De to planforslag sendes nu i offentlig høring i 4 
uger. Den endelige vedtagelse af planerne ventes at ske i foråret 2009.
Forslagene behandles ikke i Byudviklingsudvalget.

FS oplyste at Asmusgård er blevet overtaget af Århus kommune. Ejendommen står 
tom. Vi bør søge at finde ud af, hvad der skal ske.



6. Næste møde

Mandag, den 16. marts 2009 kl. 19.00 hos Lystrup Fjernvarme, Hovmarken 2. 

Tage Petersen

Bilag: Forslag til stiføring
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