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Hvordan får vi mere LIV i den lokale park? 
Hvordan kommer vi til at BRUGE vores lokale park mere?

Kom og deltag i debatten om VORES park tirsdag d. 17. juni kl. 19.00 - 21.30 i 
Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4.

Venlig hilsen 

Fællesrådet og 

Birgitte Poulsen og Pernille Villesen 
Natur og Miljø
Århus Kommune

Den LEVENDE park - hvordan får vi den?



Natur og Miljø påbegynder nu en parkudviklingsplan med pilotprojekter for tre 

lokalsamfund: Lystrup-Elsted-Elev, Harlev-Framlev og Christiansbjerg.  

 

Baggrunden for arbejdet er, at Natur og Miljø ønsker at skabe større sammenhæng i de grønne 

områder i lokalsamfundene. Natur og Miljø ønsker at få nærmere belyst, hvordan vi her i 

Lystrup-Elsted-Elev benytter parkerne og hvilke ønsker, vi som beboere har. 

Efter evalueringen af de tre pilotprojekter, vil Byrådets Tekniske Udvalg blive orienteret. Det vil 

ske i løbet af efteråret.            

 

Derfor denne indkaldelse fra Natur og Miljø i samarbejde med Fællesrådet  

Tidspunktet er fastsat til tirsdag d. 17. juni kl. 19:00 – 21:30  

i Elsted - Lystrup Beboerhus  

 

• Mødet vil foregå som en workshop   

• Fællesrådet byder velkommen 

• Natur og Miljø introducerer aftenens forløb 

• Natur og Miljø afrunder og sammenfatter 

 

Pilotprojektet skal udmøntes i en handlingsplan for parkerne i lokalsamfundet. Handlingsplanen 

skal anvise retning for udvikling af parkerne. Planen skal bygge på ønsker og ideer fra vi 

beboere, der bor i området, og den skal angive hvilke pleje- og udviklingsarbejder, der kan 

gennemføres. Planen skal indeholde både tidsplan og økonomisk overslag.  

 

På nuværende tidspunkt er der ikke afsat ekstra midler i Byrådet til udviklingsprocessen. 

Pilotprojekterne skal være med til at belyse grundlaget for de økonomiske rammer, hvis 

planerne skal være realistiske. Derfor gør Natur og Miljø opmærksom på, at planen alene 

angiver udviklingsmuligheder. Det kan ikke fastlægges, at alt kan udføres.   

 

Konklusionerne på pilotprojekterne kan forventes færdige i september måned. 

 

Natur og Miljø byder i løbet af aftenen på sodavand. 

 

For Fællesrådet 

Christian S. Matthiesen/Bent Jensen 


