
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD 
BYUDVIKLINGSUDVALGET 

Referat af møde mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.15 hos Hans, Stokbrovej 3.

Fraværende: Hanne Nippen.

Dagsorden:

1. Orientering om og drøftelse af proces- og aktivitetsplan for arbejdet med kommuneplan 2017.
Forberedelserne gennemføres i en række parallelle forløb. Forretningsudvalget, 
infrastrukturudvalget og i Byudviklingsudvalget. Der er nedsat et dialogforum, der afholder 
første møde den 3. november og der indkaldes til borgermøde den 12. november. De ældste 
klasser på skolerne er ligeledes involveret. Processerne koordineres af forretningsudvalgets 
koordinationsudvalg. Koordinationsudvalget har gennemført en ekskursion rundt til mulige 
udviklingssteder i området.

2. Tilrettelæggelse af borgermøde  den 12. november 2015 i Beboerhuset om 
kommuneplanarbejdet og udviklingen i Lystrupområdet.
Mødet gennemføres i salen i Beboerhuset, der forventes mellem 80 og 100 deltagere. Gösta 
Knudsen og Niels-Peter Mohr giver oplæg og forsamlingen vil blive præsenteret for 
Fællesrådets første tanker om udviklingsmulighederne i Lystrupområdet.

3. Arbejdet i fællesudvalget mellem LIF, Erhverv Lystrup og Fællesrådet om at komme videre med
Liv i Lystrup.
Udvalget har bedt Torben Brandi om at søge at afklare planerne for udviklingen hos Coop.
Planerne om årlige byfester er foreløbigt lagt på hylden.

3.b Nyt punkt. Forundersøgelse med henblik på lokalplanudarbejdelse for arealet ved Asmusgaard. 
      Materialet videregives til Grundejerforeningerne Blåbærhaven, Brombærhaven og 

Asmusgaardsvej. 
Der lægges op til en mere intensiv benyttelse end i de nuværende rammebestemmelser. 
Fællesrådet vil give opbakning til naboområdernes forventelige bemærkninger om indkik og 
bevarelse af det grønne bånd mellem Sønderskovvej og fodboldarealet m.v. Det er en 
overvejelse værd, om arealet, der er ganske unikt, kan anvendes til et mere interessant formål 
end (udelukkende) boligbenyttelse f.eks. til fællesanlæg i forbindelse med de rekreative områder
og det nærved beliggende idrætsanlæg eller til et formål, der på anden måde kan bidrage til 
områdets kvalitet.

4. Evt. nyt om sti langs Ellebækken.



Forvaltningen arbejder videre med planerne. Det er nu afklaret, at etablering af en sti ikke vil 
stride mod særlige naturinteresser.

5. Initiativ med henblik på at sikre stiforbindelse fra Elev til Lisbjerg Skov.
Fællesrådet støtter ubetinget, at der skabes en stiforbindelse.

6. Eventuelt.
Den fremtidige busdrift blev kort berørt.

7. Næste møde.
Mandag den 30. 11. 2015 kl 17.15 hos Birgit, Lystrupvej 259.

Hilsen
Flemming


