
Beretning fra forretningsudvalget i Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd 
for perioden juni 2017 til maj 2018.

Generelt

Forretningsudvalget har i perioden bestået af: Steffen Sønderskov som næstformand og formand for 
Infrastrukturudvalget, Peter Trier som kasserer, Birgit Donslund, der også er formand for 
Byudviklingsudvalget, Jørgen Andersen, der også er formand for Kulturudvalget, Chris Olsen, der også er 
webmaster for www. 8520. dk, Hans Schiøtt, John Mikkelsen, Karsten Hansen og mig selv som formand. I 
møderne har Sven Aage Christensen og Annette Solari deltaget som suppleanter. 

Forretningsudvalget har holdt 8 møder, det seneste i dag, umiddelbart inden dette 
repræsentantskabsmøde holdes.

Kommuneplan 2017 og bydelscenteret

På sidste repræsentantskabsmøde den 23. maj 2017 fortalte vi om arbejdet med udformningen af det 
lokale bidrag til kommuneplan 2017. Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet umiddelbart inden jul. Det 
fremgår, at byrådet imødekom Fællesrådets ønske om at bevare det nu værende center ved Brugsen som 
bydelscenter. I udkastet fra foråret 2017 havde forvaltningen foreslået, at bydelscenteret blev flyttet til 
området ved Lystrup Station. Vi har nu i hvert fald 4 år og muligvis 8 år og muligvis flere til at bevise, at det 
kan lade sig gøre at etablere et egentligt bycentrum med alt hvad der hører til i området ved 
Sønderskovvej/LystrupCentervej. Vi har derfor holdt møde bl.a. med Coop for at sikre, at Coop er 
opmærksom på, at tiden er knap, men at området rummer flere muligheder. Vi ved, at Coop ikke på 
forhånd har afslået at overveje mulighederne. PÅ samme måde har vi drøftet ønsket med andre investorer. 
Det er vores opfattelse, at dannelsen af et bycentrum ikke kommer af sig selv. Hvis ingen bevæger sig sker 
der naturligvis ikke noget, tværtimod vil der i givet fald være en betydelig risiko for at der ikke sker 
udvikling men afvikling til skade for det stærke lokale ønske om at få etableret et identitetsskabende areal i 
området. Det ville være rigtig godt, hvis Aarhus Kommune gik foran og for eksempel arbejdede på en 
udvikling og flytning af biblioteket til bydelscenteret. Desværre henviser borgmesteren kun til 
nødvendigheden af at vi finder investorer, der vil gå ind i projektet.

Forsamlingspladsen/ Rethink Kunst i det offentlige rum

Arbejdet med at etablere et projekt for omskabelse den forsømte forsamlingsplads til et attraktivt byrum er
fortsat, dog uden egentlige resultater. Som omtalt sidste år, så der ud til at være skabt en kontakt til en 
afdeling i Center for Byens Anvendelse, Teknik og Miljø, der kunne være tovholder i kommunen for det 
videre forløb. Fra Fællesrådet har været nedsat en arbejdsgruppe, hvor Flemming Larsen og Jørgen 
Andersen er blevet suppleret med Maria Urvang, der fra start har vist stor interesse for projektet. Vi har 
arbejdet med sagen ud fra to ønsker, dels at få sat en stopper for brugen af pladsen som oplagsplads for 
entreprenørmateriel og dels at få pladsen udformet, så den kunne bruges som et hyggeligt mødested, 
eventplads og til forskellige aktiviteter.

Initiativet blev oprindeligt etableret i forbindelse med kommunens forsøg på at bringe kunsten fra centrum 
og ud til bl.a. forstæderne, ”Rethink kunst i det offentlige rum”. Initiativet skabte en lokal debat og det 
resulterede i en del konkrete forslag til pladsens fremtid.

Siden har vi været ”på den lange march” gennem det kommunale system, med hyppige flytninger af 
opgaven mellem medarbejdere og forvaltningsafdelinger. Det viser sig nu, at pladsen i realiteten har været 
udlånt som oplagsplads til forvaltningen ”Center for Byens Anvendelse, Vejdrift” fra ”ejeren” 



”Administration og Ejendomme”. I lang tid var der udsigt til, at en projektgruppe kunne arbejde med at 
udforme forslag til pladsens indretning og her udnytte, at der ved tilbageleveringen var reserveret midler til
en opretning af pladsen. Nu ser det imidlertid ud til, at der udelukkende kan blive tale om en opretning i 
form af 5 cm asfaltbelægning, samt evt. beskedne midler til lidt bænke og blomsterkummer eller andet. Der
er altså i realiteten tale om, at vi er ved udgangspunktet, og at større visioner kan lægges i skuffen. Hvis 
projektet ender her, må vi erkende, at det vil være umuligt at bevare Fællesrådets entusiasme for sagen. 
Som et ekstra krydderi blev vi i september inviteret til en evaluering af den første bølge af projekter 
indenfor ”eksperimentariet Rethink Kunst i det offentlige Rum” (Solbjerg, Lystrup, Stavtrup og 
Herredsvang).  Det samlede indtryk fra projekterne er, at der lokalt er opnået en lokal interesse og debat, 
men der er ikke opnået konkrete resultater. 

Andre aktiviteter i årets løb

I efteråret 2017 arrangerede vi i forbindelse med valget til byrådet i november et lokalt valgmøde den 8. 
november 2017. Vi inviterede kandidater fra vores område til mødet. I mødet deltog 4 kandidater og ca. 90 
tilhørere. Det er vores indtryk, at mødet fik et godt forløb, og at det lykkedes at sætte de lokale spørgsmål i 
centrum af debatten.

Aarhus kommune har annonceret, at man vil gennemføre en ”harmonisering”, læs privatisering af de 
offentlige veje i kommunen. Vores område vil i særdeleshed blive berørt af en eventuel ændring. Der er 
mange følelser og stærke synspunkter knyttet til emnet. Det forekommer også at være en meget stor 
opgave, som tidligere er blevet opgivet både her i kommunen og i andre kommuner rundt omkring i landet.
Fællesrådet opfatter spørgsmålet som et politisk spørgsmål, som Fællesrådet ikke har mandat til at have 
nogen mening om. Vi arbejder i stedet på at sikre, at der ved lokale møder og på anden måde kan blive 
givet en grundig information om processen og om ændringens praktiske, økonomiske og juridiske 
konsekvenser. Hvis ændringerne gennemføres som meddelt vil det betyde et stort behov for rundt i 
området at danne vejlaug og grundejerforeninger. Vi vil overveje, hvordan vi kan være behjælpelig med 
dette arbejde.

Letbanen vil jeg afholde mig fra at kommentere, måske vil der være nyt at sige på repræsentantskabsmødet
i 2019. 

Samarbejdet med Aarhus kommune.

Samarbejdet mellem Aarhus kommune og fællesrådene reguleres af en samarbejdsaftale mellem 
kommunen og fællesrådene. Denne samarbejdsaftale er efter en grundig proces med deltagelse af 
formændene for byens mange fællesråd blevet revideret. Formændene pegede især på følgende 
ønsker: Tidligt og tidligere inddragelse af fællesrådene, så de fik reel indflydelse/ressourcemæssig 
styrkelse af sekretariatet og hjælp til navigering i den kommunale organisation/styrkelse af 
kontaktperson opgaven/løbende evaluering af samarbejdet/i det hele taget en større forpligtelse 
til samarbejdet. Efterfølgende er der udarbejdet og godkendt en tekst til en revideret 
samarbejdsaftale, der på de fleste områder er en imødekommelse af ønskerne fra fællesrådene.

Afslutning

Indadtil i Fællesrådet har vi forsøgt at skabe større sammenhæng mellem forretningsudvalget og de tre 
faste udvalg og det er vores intention fortsat at have fokus på denne opgave. 

Denne beretning skal suppleres med beretningerne fra de enkelte udvalg. Der er nok at arbejde med - 
spændende ting. Så jeg vil opfordre alle til at kaste sig ind i arbejdet i Fællesrådet både her i den 



kommende beretningsdebat, ved at stille sig til rådighed som deltager i de faste udvalg og ved at stille op til
pladserne i Fællesrådets Forretningsudvalg, som der er valg til på dette møde. 

Ikke mindst ved at deltage aktivt på møder og med bidrag på www.8520.dk med synspunkter om 
lokalområdets fremtid.

16.5.2018

Flemming Larsen

http://www.8520.dk/

