
Beretning fra Kulturudvalget, Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd 2019/20

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. Efter 
drøftelse har Fællesrådets Forretningsudvalg godkendt, at hjemmesiden ikke længere har en egentlig 
kalender. I stedet oprettes links og henvisninger til facebooksider til de forskellige brugere, institutioner, 
foreninger m.v. Tiden var løbet fra en egentlig kalender på hjemmesiden, der overvejede kun blev brugt af 
kirkerne. 

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 2019 indkaldtes forslag til ”Årets Lokalitet”, hvor formålet er at hædre en lokalitet, et sted, 
en institution eller en virksomhed, der, som det hedder, er med til at højne standarden i 8520-området og 
bidrage til livskvaliteten for de, der bor og virker der. Blandt de forslag, som Fællesrådet modtog i 
forsommeren 2019, var der i rådet enighed om, at det var oplagt, at officelab skulle have prisen som ”Årets 
Lokalitet 2029”. Det fulde navn er ”Virksomhedsfællesskabet officelab kirstinelund” – og i navnets tre led 
rummes stedets og initiativets idé. Et tidligere gårdanlæg med muligheder, et udviklingsmiljø og et 
fællesskab for foretagsomhed.

Siden staten i 2008 er det gået slag i slag, således at officelab i dag råder over ca. 12.500 kvm faciliteter 
fordelt på 7 bygninger incl. det senest tilkomne, Sundhedshuset, som skal rumme tilbud, der udover det 
lokale virksomhedsmiljø også retter sig mod alle borgere i byen. I dag finder man alt fra selvstændige og 
start-ups til etablerede store virksomheder. Fællesskabet består i dag af ca 200 virksomheder med knap 
900 medarbejdere beskæftiget i et åbent arbejdsmiljø, hvor idéen netop er, at man kan blandes, gensidig 
inspireres og udnytte hinandens kompetencer.

Når officelab blev årets lokalitet, var begrundelsen den, at stedet og initiativet netop lever op til kriterierne 
for prisen, nemlig at bidrage positivt til udviklingen af lokalområdet med friske ideer og nye arbejdspladser. 
Som sådan er officelab et godt, konkret  eksempel på tiltag, der kan bidrage til omdannelse af tidligere 
industriområder og til byudvikling i et lokalområde som Lystrup. Ganske i tråd med Fællesrådets 
anbefalinger i forbindelse med den overordnede strategi for byplanudviklingen.

Kåringen blev fejret med en velbesøgt reception i officelabs Café Kirstinelund den 4. oktober 2019.

Her i 2020 skal vi så se, om vi kan finde nogle gode kandidater til Årets Borger. Der er med henblik herpå  
lavet annoncer, PR og plakater til indkaldelse af motiverede forslag med frist primo juni.
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Skole- og institutionsforhold i Nye-Elev.
I 2017 omfattede planlægningen af skoleforholdene et skolebyggeri, der kunne modtage elever i skoleåret 
2022/23 med en overgangsordning, hvori Hårup Skole indgik. Siden har der hersket en del uklarhed, dels 
om skolens placering i helhedsplanen for udbygningen af Nye og dels om tidsplanen. Fællesrådets 
repræsentanter har ved flere lejligheder fået en orientering om overvejelser via møder med Tækker Group. 
Efter det der erfarede var et hovedspørgsmål placeringen af skolen enten på vestlige arealer tilhørende 
Tækker eller et areal, der allerede tilhørte kommunen. Først i december kom der en afklaring i form af en 
pressemeddelelse fra Teknik og Miljø om den fremtidige placering på kommunens areal umiddelbart syd 
for Koldkildekvarteret. På et møde med en repræsentant for Børn og Unge blev det oplyst, at man nu 
påtænker, at byggeriet kan påbegyndes i efteråret 2022, og at de første elever i 0’te – 3’de  klasse  kan 
modtages to år senere, medens skolen først står fuldt udbygget i efteråret 2026.
For forældregrupperne i Elev og Nye skulle der hermed være en nogenlunde sikke afklaring på en klart 
utilfredsstillende problematik, der for mange elever har betydet alternative skolevalg. 

Forsamlingspladsen.
Dialogen med Teknik og Miljø om en istandsættelse/opgradering af det centrale areal ved hjørnet af 
Lystrupvej og Lystrup Centervej har stået på siden 2016, ganske vist med forskellige afdelinger, teams eller 
”centre” i organisationen. Fra Fællesrådets side har vi stillet forskellige forslag og tilbagevendende rettet 
forespørgsel til sagen. Efter en henvendelse i foråret 2018 fik vi oplyst, at det nu var besluttet at renovere 
pladsen med en såkaldt maskinopretning med asfalt. Efterfølgende rejste vi endnu engang i forbindelse 
med kommunens Samskab Aarhus initiativ spørgsmålet, men uden resultat. Fællesrådet har efterfølgende 
for et års tid siden overfor rådmanden rejst spørgsmålet med forslag om, at man i stedet for en 
utilfredsstillende og teknisk set formentlig ikke langtidsholdbar løsning lader pladsen tilså med græs 
suppleret med evt. grus arealer. Dette har senest ført til en brevveksling med rådmandens afdeling, hvoraf 
fremgår, at beslutningen om udlægning asfalt fastholdes.  
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