
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 253 den 17. november 2021 kl. 19.00 i Underhuset, Beboerhuset, 
Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup.

Fraværende: Sven Aage, Elsebeth, Johannes og Mads.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 252 - (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser: 
Høringssvar vedr. helhedsplan for Nye er indsendt. En række borgere i Elev har også indsendt 
høringssvar, der er i overensstemmelse med fællesrådets svar. Et af svarerne indeholder en meget 
detailleret plan for etablering af en sti forbindelse fra Elev/Nye til Lisbjerg.
Høringssvar vedr. Et grønnere Aarhus med mere blåt, Naturen i Aarhus og Landskabet i Aarhus er 
indsendt.
Rygter om udviklingen ved Møgelgårdsvej. Området ved den vestlige del af Møgelgårdsvej er i 
erhvervsarealplanen blevet udlagt til blandet bolig og erhverv. 

4. Forløbet og udbyttet af valgmødet den 4.11.2021. Det generelle indtryk af mødet er positivt, men 
vores indledning kunne godt have været mere præcis.

5. Bofællesskabet i Elev. Svar fra MSB – Borgercenter Nord er tidligere udsendt, se også mail fra Mads.
Udsat.

6. Planlægning af aktiviteter møde 253, vedhæftet.
Behovet for stier m.v. behandles af infrastrukturudvalget. Bland andet skal udvalget arbejde med et 
forslag til at etablere en sti fra Elsted til Skårupgård og gerne videre til Todbjerg. 
Infrastrukturudvalget opfordres til at tage kommunens cykelhandlingsplan på dagsordenen.
Aarhus byråd har godkendt en indstilling om udarbejdelse af en helhedsplan for hele Lystrup 
området og en analyse af hele Aarhus nord området. Helhedsplan for lokalområdet føjes til listen det
samme gælder Helhedsplan for Nye.
Som ny opgave tages en samlet plan for mulige placeringer af steder og faciliteter indrettet til børn 
og unge på listen.

7. Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus.
https://deltag.aarhus.dk/hoering/bedre-fordeling-af-almene-boliger 
Forretningsudvalget konstaterer, at vores område har en relativ stor andel af almene boliger, så vi 
forventer ikke, at der vil opstå ønske om flere af denne boligtype i området.

8. Ønske om en naturlegeplads el. lign i Hovmarksparken. Fællesrådet støtter at der søges etableret en 
arbejdsgruppe med repræsentanter for beboerne omkring Hovmarksparken, fællesrådet med flere 
om opgaven.

9. Debatoplæg – Løvholmen, Nye. (Oplæg vedhæftet).
Forretningsudvalget vedtog at fremsende et høringssvar, hvor der særligt peges på behovet for at 
afpasse boligerne i Løvholmen til området både med hensyn til højde og tæthed.

10
.

Rapport fra udvalgene:
Infrastrukturudvalget. Udvalget noterer sig, at dialogen med forvaltningen er blevet bedre. Der er 
fortsat ingen afklaring mht. krydset ved Elleparken og Elstedvej. 
Byudviklingsudvalget. Intet møde siden sidst.
Kulturudvalget. Har planlagt valgmødet

11
.

Økonomi rapport.
(Materiale udsendes af Peter).
Fonden ”Liv i Lystrup” er blevet tilført et beløb fra Lystrup Revyforbunds Kulturfond.

12
.

Eventuelt.

Hvis behov holdes der møde den 15.12 kl. 19.00.
Den 12.1.2022 kl. 17.30 efterfulgt af nytårskur kl. 18.30.

https://deltag.aarhus.dk/hoering/bedre-fordeling-af-almene-boliger


13
.

Kommunikation.
Oplysning om at byrådet har godkendt udarbejdelse af helhedsplan m.v.
Som bidrag til en helhedsplan er det sikkert en god ide at arbejde på plan der kan sikre mulige 
placeringer af børne og unge aktiviteter i vores område.

Hilsen Flemming


