
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD 
BYUDVIKLINGSUDVALGET

MØDEREFERAT FRA MØDET DEN 24. AUGUST 2009.

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

Afbud: Erik B. Andersen EBA

1. Kommentarer til sidste mødereferat

Ingen

2. Siden sidst

Bygningsinspektoratet har til Fællesrådet fremsendt en orientering vedr. Bygaden 13, 
hvor ejeren har søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende bebyggelse og opføre et 
enfamiliehus med carport og udhus.
Sagen har været fremsendt til Byudviklingsudvalget.
Der var ingen indvendinger mod planerne, der stort set drejer sig om at erstatte et 
gammelt hus med et nyt.

3. Lille Elstedvej 101

Tækker, Rådgivende Ingeniører A/S har indkaldt til møde den 26. august vedr. Lille 
Elstedvej 101, hvor Tækker A/S vil drøfte planer for byggeri på grunden.
På Byudviklingsudvalgsmødet blev drøftet tidligere foreslåede planer for området, der 
ifølge Kommuneplanen og Lokalplan 80 er udlagt til rekreativt område.
Muligheden for sti forbindelse mellem Lille Elstedvej og Gangstien langs Ellebækken 
blev drøftet.
Kopi af referat fra mødet med Tækker A/S er vedlagt dette Referat.

4. Gangsti langs Ellebækken

Som anført i tidligere referat er Teknik og Miljø er indstillet på sammen med 
Fællesrådet Lystrup-Elsted-Elev at undersøge muligheden for etablering af en 
landskabssti langs Ellebækken.                                   
Realiseringen kræver sandsynligvis, at Fællesrådet tager initiativet.

5. Evt.

Ejendomsselskabet Voldbrohus har forespurgt om mulighederne for dagligvarebutik i 
Arealet 0516CE ved Brandstationen.
HS har undersøgt sagen og oplyst, at arealet fra Hovmarken sydpå udgår som 
centerområde og går tilbage til erhverv, som nu.

HS har oplyst at Per Hebbelstrup, gerne vil være med i byudviklingsudvalget.

6. Næste møde

Mandag, den 19. oktober 2009 kl. 19.00 hos Lystrup Fjernvarme, Hovmarken 2. 

Tage Petersen

Bilag: Tækkers referat fra mødet, den 26/8 2009.
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