
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD 
BYUDVIKLINGSUDVALGET 

Referat af møde mandag den 11. oktober 2017 kl. 17.00 hos Niels, Ørnedalen 20 i det udvidede 
Byudviklingsudvalg.
Til stede var: Flemming, Hans, Lehn, Niels, Jørgen, Steffen og Sven. 
Ikke til stede Birgit.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde den 28. august 2017 
I formandens fravær bød Flemming Sven velkommen i udvalget.
Referatet blev godkendt.

2. Forslag til Lokalplan 1073 – Boligområde ved Asmusgårdsvej.
Flemming refererede forløbet af et borgermøde om emnet. Udvalget vedtog vedhæftede 
høringssvar, der fremsendes til kommunen.

3. Lidt om dialogen med Coop.
Onsdag den 1. november holder Steffen, Jørgen, Birgit og Flemming møde i Vejle med 
Coops projektafdeling. Formålet er at få klarhed over Coops planer for udviklingen af 
Superbrugsen i Lystrup og evt. motivere Coop til at indgå i et udviklingsarbejde.

4. P-problematik ved de kommende letbanestationer.                                                  
Sven redegjorde for hans samtaler med Birgit om emnet vedr. Lystrup Station. I den 
nuværende plan udvides p-arealet kun med 13 pladser. Et større antal pladser kan opnås 
hvis arealet syd for banen og specielt øst for Lystrupvej inddrages. Herved er der 
mulighed for at reservere en del af arealet nord for banen til et mere venligt og grønnere 
område m.v. Parkeringsforholdene ved Nye Station og Hovmarken er fortsat helt uklare. 
Man vedtog at Steffen skal søge at få etableret et møde med rette myndighed om 
stationsproblematikkerne.

5. Eventuelt
Flemming og Steffen refererede fra et møde med ledelsen på Lystrup Skole om et 
samarbejde mellem vore bestræbelser på at sikre en forsamlingsplads som et godt møde- 
og eventsted og skolens arbejde med at flytte udendørs aktiviteter fra Elstedgårde til 
arealet omkring klimatilpasningssøen ved Lystrup Centervej.  Man var enige om på det 
visionære niveau at tænke de to projekter sammen og i øvrigt at indgå i et praktisk 
samarbejde om indretningen af de to arealer. 
Steffen fortalt om en ny proces i Teknik og Miljø, hvor man område for område vil 
gennemgå lokalområderne og gennemtænke og sammentænke en række forhold; trafik, 
miljø, skoleveje, grønne områder, service o.s.v.
Lehn bad fællesrådet være opmærksom på, at der planer om at øge hastigheden på 
Djurslandsmotorvejen til 130 i timen. Det vil kræve en forbedring af den nuværende 
støjafskærmning.

6. Næste møde
Blev ikke aftalt. Initiativet overlades til formanden, Birgit

Hilsen
Flemming


