
Beretning fra Kulturudvalget, Lystrup-Elsted Elev Fællesråd 2017/18

Kulturudvalget har i perioden bestået af Birgit Donslund, Karsten Hansen, Finn Joensen, Flemming Larsen, 
Chris Olsen, Hans Schiøtt, Arne Pedersen og Jørgen Andersen (formand).

Udvalgets mødevirksomhed har i perioden været begrænset, idet en del af aktiviteterne naturligt har ligget 
i forbindelse med forretningsudvalgets eller andre udvalgs arbejde og været varetaget af 
enkeltmedlemmer.

8520.dk
Kulturudvalget har ansvaret for vedligeholdelsen og udviklingen af Fællesrådets hjemmeside ”8520.dk”, 
som fortsat er pænt besøgt, og hvis webmaster er Chris Olsen, som fortjener stor tak for sin indsats. 
Hjemmesiden blev i løbet af de første måneder af 2018 fornyet. Det er håbet, at den efter en kort 
indkøringsperiode, nu er velfungerende. Udvalget modtager gerne forslag til forbedringer. Spørgsmålet om 
udgivelse af en ny, trykt velkomstfolder er fortsat til overvejelse. 

 Logo
I konsekvens af, at Fællesrådets område i aftalen med Aarhus Kommune blev udvidet til også at omfatte 
Nye, og i forbindelse hermed ændrede navn, har udvalgt arbejdet med forslag til nyt logo, som nu 
anvendes.

Årets lokalitet og Årets Borger 
Fællesrådet har fastholdt traditionen med i ulige år at indkalde forslag til ”Årets Lokalitet” og i lige år ”Årets 
Borger”. I maj 2017 indkaldtes forslag til ”Årets lokalitet”, og blandt de indkomne forslag faldt valget på 
Elev Sognehus. Elev Sognehus blev indviet i marts 2015 efter næsten 2 årtiers bestræbelser på at få 
etableret nogle sognelokaler i tilslutning til Elev Kirke. Når valget faldt på sognehuset skyldtes det ikke 
mindst, at huset er et resultat af et betydeligt, mangeårigt initiativ, og at det hermed er lykkedes ikke alene 
at få dækket det påtrængende behov for sognelokaler, men også at få skabt et hus, der er samlingssted for 
en mangfoldighed af aktiviteter, som der ikke tidligere var mulighed for i Elev. Dertil kommer så, at huset 
som bygværk er føjet smukt ind i det oprindelige landsbymiljø på et centralt sted. Kåringen blev markeret 
med et hyggeligt arrangement i Sognehuset de 23. september.

Her i 2018 skal vi så se, om vi kan finde nogle gode kandidater til Årets Borger. På forventet efterbevilling er
der lavet annoncer, PR og plakater til indkaldelse af motiverede forslag med frist til fredag den 8. juni

Skoleplanlægning i Elev-Nye.
Aarhus kommune vedtog ved budgetforhandlingerne i september 2017 planlægningen af en ny skole i 
Nye-Elev.  Skolen forventes i en første etape at blive ibrugtaget i 2022/23.  I maj 2017 udsendte Børn&Unge
materiale i forbindelse med overvejelser om midlertidige løsninger i perioden frem til den nye skoles 
færdiggørelse, hvor børnetallet stiger som følge af udbygningen i Nye. Som udgangspunkt skulle 
klassetrinnene 0-3 fastholdes på Elev skole, mens der var forskellige modeller for en midlertidig placering af
de højere trin. Fællesrådet udtalte sig for en løsningsmodel, der her pegede på Lystrup Skole, begrundet 
dels i kapacitetsudnyttelse og den geografiske og trafikmæssige nærhed, og dels i at løsningen kunne 
imødekomme nogle behov for renovering, som der i alle tilfælde var behov for. I den endelige løsning blev 
som en ny model en udbygning af det eksisterende skolesamarbejde mellem Elev og Hårup fastholdt.



Repræsentanter for Fællesrådet deltog 31. januar i en såkaldt workshop 1:5000 som led i en Visionsproces 
for et nyt børn- og unge byggeri i Nye, omfattende såvel skolen som fysiske rammer for vuggestue- og 
børnehavebørn samt fritidsbrugere. Projektet kan følges på http://www.aarhus.dk/børnogungeinye.

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 Fl. L. og JA 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 del 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. Pt. 
undersøges, om der skulle være interesse for alternativt at lægge pladsen ud med græs.

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). Der var af kulturforvaltningen (naturligvis) sat et konsulentfirma på. Fra Fællesrådet deltog 
Maria Urvang, Fl. L og JA. Efter indledende interviewrunde foregik evalueringen som en bustur til Solbjerg 
og Lystrup den 24. september. Et kodeord var borgerinddragelse. Samlede indtryk fra projekterne er, at der
lokalt var opnået en lokal interesse og debat, men ikke et konkret resultat. Vores primære tilbagemelding 
var ”forventningsafstemning”. Det er vanskeligt at vurdere, hvad kulturforvaltningen konkret har fået ud af 
det.

Liv i Lystrup
Er det mig??

Høring om Aarhus Kommunes Sports- og fritidspolitik:
Kulturudvalget har på Fællesrådets vegne afgivet et positivt høringssvar på Aarhus Kommunes udkast til 
Sports-og fritidspolitik 2018-2021.

http://www.aarhus.dk/b%C3%B8rnogungeinye

