
LYSTRUP ELSTED ELEV NYE FÆLLESRÅD 
BYUDVIKLINGSUDVALGET 

Referat af møde onsdag den 13. november 2018 kl. 17.00 hos Flemming, Brombærhaven 27, i 
Byudviklingsudvalget.
Til stede var: Flemming, Hans, Lehn, Steffen, Jørgen, Anette, Sven, Niels og Birgit.  

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde den 10. oktober 2018 
Referatet blev godkendt.

2. Rema Butiksudvikling
Der var fortsat enighed om, at den fremsendte skitse for en placering af en Rema ved 
Brandstationen på Sønderskovvej er noget perspektivløs og trafikalt ikke gennemførlig. 
Udviklingen skal derimod efter fællesrådets opfattelse enten ske ved Lystrup Center eller 
ved stationen – en udvikling, der gerne må strække sig op langs Sønderskovvej. Skal 
muligvis også ses i sammenhæng med det særlige kommuneplantema om 
erhvervsarealer, jf. punkt 4.
Formandsgruppen holder møde med Reitan den 14. november 2018 hos Birgit. 

Anette gjorde opmærksom på, at der forlydender om, at et Rema på Lystrupvej ved den 
nye boligbebyggelse tæt på Grenåvej skulle være opgivet på grund af manglende p-
pladser. Det afdækkes under mødet.
 

3. Helhedsplan for Nye
Formandsgruppen har holdt møde med Tækker Group den 12. november 2018. Det 
kunne konstateres og høres, at Tækker Group nu er mere lydhøre over for fællesrådets 
ønsker, herunder de trafikale aspekter.
Steffen nævnte, at han har taget kontakt til Aarhus Kommune om trafiktællinger. Tækker 
Group vil øvrigt også tage initiativ til at få gennemført trafikanalyser.
Også med hensyn til alternative energiformer kunne der registreres en åbning.
Tidsplanen for skolen er imidlertid allerede skredet med et år fra skolens ibrugtagning fra
skoleåret 2022 til 2023. Hertil kommer, at der p.t. pågår nærmere drøftelser med Aarhus 
Kommune om skolens placering – på jord ejet af AK eller Tækker Group. Fællesrådet vil
få tilsendt udkast til revideret tidsplan til kommentering, når en afklaring foreligger.
Næste møde med Tækker Group afventer denne revision

4. Kommuneplanlægning – fremadrettet
To initiativer er på vej:
Et debatoplæg om det særlige kommuneplantema om erhvervsarealer – forenklet sagt, 
dem vi skal passe på og dem, som tiden er løbet fra – forventes forelagt for byrådet 
februar 2019. Lisbeth Røy er projektansvarlig.
Et debatoplæg om Planstrategi 2019 med en række enkelttemaer forventes forelagt for 
byrådet marts 2019. Lone Dannerby Paulsen er projektansvarlig.
Birgit følger de to initiativer.

5. Eventuelt
a) Niels nævnte en konkret sag, hvor Aarhus Kommune havde givet dispensation fra en 
deklaration uden at høre grundejerforeningen. Enighed om, at det er en uheldig praksis.
b) Flemming refererede fra den seneste kontakt til Coop.
c) Jørgen spurgte til, hvornår der ville blive taget initiativer i forhold til harmonisering af 
veje. Der var enighed om, at kommunen først må øve sig på at melde klarere ud.



d) Flemming nævnte, at der var et flot fremmøde til arrangementet om tryghed. Omkring 
200 personer.

6. Dato for næste møde
Nyt møde blev ikke aftalt. Birgit indkalder enten, når der foreligger nyt om 
Helhedsplanen for Nye eller kommuneplantemaet Erhvervsarealer. Mødet holdes da hos 
Hans, Stokbrovej 3, Elev.

Hilsen
Birgit


