
    

Referat af møde i Byudviklingsudvalget under Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev
og Nye.

Den 23. august 2022 kl. 19.30 i Beboerhuset (Underhuset).

Deltagere: Niels, Per-Ole, Flemming, Steffen, Tommy, Jørgen, Svend, Uffe (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Godkendt    

2. Valg af referent
Uffe blev valgt

3. Nyt fra Fællesrådet (Flemming)
Flemming orienterede om følgende:
Det er oplyst, at der ikke er nogen tidsplan for arbejdet med en helhedsplan. Formentlig afventer 
den i hvert fald udfaldet af projektet om Bymidten. Vi har således lidt tid, der er ikke modtaget 
kommentarer eller bemærkninger til det udkast til procesplan, der blev fremlagt på sidste møde.

2. version af helhedsplan for Nye ventes fremlagt for byrådet september/oktober. Man har 
modtaget 100 høringssvar, men har kun revideret af hensyn til støjgener for den nye skole.

I overgangsperioden til den nye skole vil man fortsat ”busse” de store elever til Haarup. Man håber 
at kunne beholde 5 klasserne i Elev. Der søges løsninger med containere, men placeringen er ikke 
fastlagt. Det kan være i Haarup, på Tækkers areal, eller skolens areal over mod kirken. Af LystrypLiv 
fremgår det, at også skolens boldplads er i spil, hvilket stærkt vil forringe idrætsmulighederne i Nye.

Resultatet af skolevejsanalysen ved Elsted skole vil først være offentlig når analysen er gennemført 
ved alle skoler.

Udkast til planstrategi for den kommende kommuneplan 2023 vil blive fremlagt i efteråret og sendt
til offentlig debat i foråret 2023.

En årelang strid mellem Solbærhaven og kommunen har nu – resulteret i at kommunen (måske) har
asfalteret den og omliggende stier.

På trods af klare løfter er arbejdet i krydset mellem Elleparken. Elstedvej og Lille Elstedvej ikke gået 
i gang endnu.

Der er aftalt en vandring med en ansvarlig i kommunen langs stien ved Ellebækken den 8. 
september. Det er håbet at stien bliver bragt i en stand så den kan benyttes.

Der gennemføres en Viden og Vækst dag for 8 klasserne den 15. september. Dagen er et 
samarbejde mellem Erhverv Lystrup, de to skoler og Fællesrådet.

Aarhus byråd har indledt en principiel diskussion af fællesrådenes rolle, deres legitimitet 
forskelligheder, opgaver, rekruttering, økonomi, kompetence, faglig kompetence.



4. Status på Bymidte-projektet
Afventer ministeriets behandling af Elstedhøj-boligerne.

5. Forberedelse af møde med politikerne den 6. oktober 
Mødet skal bruges til at informere byrådspolitikerne om de forhold der rører sig i vores område og 
gerne være starten til en løbende dialog med politikerne om samme emner – ex. én gang årligt.

Flemming er ordstyrer og indleder mødet og præsenterer dagsorden mv. Lehn sørger for it-udstyr, 
kaffe/the og småkager.

Emnerne og præsentationerne bør begrænses og være korte, klare og tydelige for forståelsens 
skyld – ex.:

- 1. Fællesrådet – kort orientering (v. Flemming)
- 2. Helhedsplanen for vores område (v. Flemming)
- 3. Bymidte-projektet – herunder hal, svømmehal (v. Jørgen og Niels)
- 4. Skole-situationen – særligt Elev / Nye-skole men også generelt (v. Mads)
- 5. Trafik og infrastruktur (v. Steffen)

Drøftes videre på næste møde den 29. september 

6. Status på nye indkøbsmuligheder i Lystrup  
Lild varsler deres indflytning ved banen ud af Møgelgårdsvej, hvilket utvivlsomt vil give trafikale 
udfordringer. Flemming mødes med Lidl til drøftelse.

7. Åben By Festival 2021 den 17-19. september i Elev / Nye  
Fællesrådet bør være repræsenteret. Flemming og Jørgen laver en bod til arrangementet og der 
laves skilte med Fællesrådets logo, som også kan bruges til andre lignende arrangementer.
Mads hjælper til med koordinering omkring boden

8. Antenneanlæg på boldbanerne (Flemming)
Intet nyt

9. Nyt mødetidspunkt 
Nyt møde den 29. september kl. 19.30 i Beboerhuset – Uffe indkalder

10. Eventuelt.
-

 


