
Beretning fra forretningsudvalget og byudviklingsudvalget i Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd for 
perioden juni 2020 til maj 2021.

Generelt.

Forretningsudvalget har i perioden bestået af: Steffen Sønderskov som næstformand og formand for 
Infrastrukturudvalget, Peter Trier som kasserer, Jørgen Andersen, der også er formand for Kulturudvalget, 
Mads Hulgaard, Chris Olsen, der også er webmaster for www. 8520. dk, John Mikkelsen, Karsten Hansen, 
Johannes Stougaard og mig selv som formand. I møderne har Sven Aage Christensen og Elsebeth Bisbo 
deltaget som suppleanter. 

Forretningsudvalget har holdt 5 møder, det seneste i dag den 26. maj 2021, umiddelbart inden dette 
repræsentantskabsmøde.  

Denne beretning omfatter både forretningsudvalget og byudviklingsudvalget, idet der har været betydeligt 
overlap mellem arbejdet i de to udvalg. Birgit Donslund, der var formand for udvalget afgik i 
beretningsperioden ved døden efter længere tids sygdom. Formandsposten er overtaget af Uffe Dahl og 
udvalget er kommet i gang igen med arbejdet i løbet af foråret 2021. Øvrige medlemmer af 
Byudviklingsudvalget er Hans Schiøtt, Lehn Bang Mortensen, Sven Aaen, Steffen Sønderskov, Jørgen 
Andersen, Niels Havvig, Lasse Christoffersen og jeg selv.

Møderne i Fællesrådets forskellige udvalg har i høj grad været præget af corona restriktionerne, der har 
umuliggjort fysiske møder. Møderne har i stedet været gennemført som virtuelle møder. Det har betydet 
en nedsat aktivitet i Fællesrådet.

Lystrup Midte.

Vi har deltaget i et fællesmøde mellem Coop og Aarhus kommune m.fl. Anledningen var, at Coop har ideer 
til ændringer af området ved Lystrup Ny Center, så området for karakter af et bytorv. Tankerne holder sig 
stort set indenfor rammerne af den nugældende kommuneplan, men ideerne kan kun realiseres med 
medvirken fra kommunen. På mødet støttede vi i princippet ønskerne, men vi havde dog en række forslag 
og ønsker, som efter vores mening vil gøre området endnu mere anvendeligt som et længe ønsket bytorv. 
Endelig lagde vi vægt på, at planerne blev samarbejdet dels med udvidelsen af svømmehallen og dels med 
de tanker LIF gør sig med hensyn til udvidelse af Lystrup Idrætscenter. Vi håber og tror, at ønskerne om 
udvikling af bycenteret vil have medvind i Aarhus kommune. Hvis man går videre med ideerne, skal der 
gennemføres en offentlig debat herom. Vi forestiller os, at den debat bl.a. kan blive en del af den debat vi 
vil lægge op til i forbindelse med kommuneplan 2021, jf. nedenfor.

Nye.

Kommunen indledte i sommeren 2020 et arbejde med at revidere helhedsplanen for Nye. Kommunen har 
besluttet placeringen af den første skole i Nye og arbejdet er ved at blive sat i udbud. Skolen forventes først
taget i brug i 2024. Sidste år redegjorde jeg for de bemærkninger som fællesrådet har peget på; 
Nødvendigheden af at sikre gode og trafiksikre stiforbindelser ind og ud af området. Behovet for en sti 
gennem Lisbjerg Skoven til Lisbjerg og på det ønskelige i at sikre områdets beboere adgang til Egå Engsø via 
broforbindelse over motorvejen. Særligt har vi i denne sammenhæng og i andre sammenhænge lagt vægt 
på, at helhedsplanen respekterer behovet for at trafikken vest-øst og nord-syd imellem bysamfundene i 
Aarhus nordlige del kan passere uhindret gennem området ved Nye. Vi afventer fortsat kommunens udspil 
til en revideret helhedsplan for Nye, ligesom kommunen er i proces med hensyn til lokalplaner for etape 2 
af bebyggelsen i Nye.



Kommuneplan 2021 og lokalsamfundsbeskrivelserne

Byudviklingsudvalget forbereder en revision af lokalsamfundsbeskrivelsen, der pt. er et bilag til 
kommuneplan 2017. Udvalget arbejder med et forslag til ny formulering af beskrivelsen og med forslag til, 
hvorledes processen og den lokale debat om forslaget kan tilrettelægges. Et forslag til proces indebærer, at 
vi nedsætter en række lokale dialoggrupper inden for forskellige temaer i beskrivelsen, f.eks. børn og unge, 
infrastruktur, bebyggelse og byudvikling, det blå og det grønne samt kultur og fritid. Vi forestiller os, at alle 
borgere indbydes til deltagelse i dialoggrupperne. Vi har endnu ikke modtaget nærmere retningslinjer for 
arbejdet med lokalsamfundsbeskrivelserne fra kommunen. Den lokale debat må tilpasses kommunens 
retningslinjer, når disse foreligger.

Tryghed i lokalområdet

Vores lokalområde oplevede i løbet af vinteren og foråret 2020 en kraftig stigning i hærværk, vold og anden
kriminalitet. Kriminaliteten skabte utryghed blandt mange borgere og Fællesrådet tog derfor kontakt til 
Tryghedsnetværket, som Fællesrådet er partner i. Tryghedsnetværket organiserede møder mellem 
Østjyllandspoliti, de sociale myndigheder, fællesrådet og flere. Her blev der fastlagt en plan for, hvorledes 
situationen kunne gribes an blandt andet ved at involvere en række ressourcepersoner fra foreninger, 
institutioner, boligforeninger m.v. Der blev også planlagt borgermøder om problemstillingen, men corona 
situationen gjorde det umuligt at gennemføre disse. Netop som planen skulle iværksættes skete der et 
heldigt mærkbart fald i de kriminelle aktiviteter i områder, hvorfor planen ikke blev gennemført. Efter 
oplysning fra politiet er der fortsat relativt roligt i vores område, således er indbrudshyppigheden pt. kun 
29% af hyppigheden i 2018.

Andet

Genforeningsfesten som blev udskudt i juni 2020 til juni 2021 er nu helt opgivet.

Viden og Vækst dagen som arrangeres i et samarbejde mellem Lystrup og Elsted skoler, Lystrup 
Erhvervsforening, Office Lab - Kirstineminde og Fællesrådet er udsat til den 16. september 2021.

Kommunen har lovet at forbedre forløbet af trampestien fra Skårupgård Skov til Petersmindevej på 
strækningen forbi Ellebrinken.

I dagene 17, 18 og 19 september 2021 deltager Fællesrådet i et ”Åben By” arrangementet i Elev og Nye. 
Vores bidrag bliver et borgermøde om den kommende helhedsplan for Nye.

Fællesrådet har sagt ja tak til møder med repræsentanter for byrådsgrupperne fra SF og fra 
Socialdemokratiet. På møderne har vi især fremført et ønske om at gøre lokalsamfundsbeskrivelserne til et 
mere vigtigt værktøj i byudviklingen og i dialogen med politikere og embedsmænd herom.

Afslutning 

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 debatten og arbejdet i Fællesrådet både her på 
repræsentantskabsmødet og ved at stille sig til rådighed som deltager i de faste udvalg samt ved at stille op 
til pladserne i Fællesrådets Forretningsudvalg. Endelig vil jeg opfordre alle til at tage del i den kommende 
debat om vores lokalområdes videre udvikling.

Maj 2021

Flemming Larsen


