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Letbanen og busdriften
Det står nu klart at letbanen først kommer til Lystrup i oktober 2017 når Grenåbanen er ombygget. I
forbindelse med etableringen af letbanen omlægges busdriften i lokalområdet. Fællesrådet har på møder
med Midttrafik forsøgt at fastholde det nuværende serviceniveau. Magistraten har netop sendt det endelige
forslag til byrådet med anbefaling af godkendelse. Forslaget vil betyde forringelser af busdriften i hele
lokalområdet. Lystrup Øst, vil fremover kun få to afgange i timen til centrum – flere i myldretiden - færre
afgange lørdage og søndage. Lystrup Vest og Elev vil også få færre afgange i fremtiden med kun to afgange i
timen. Til gengæld vil busserne fortsat køre ind til centrum. Det er naturligvis glædeligt, at forbindelsen til
centrum for borgerne i Lystrup Vest, Elsted og Elev er opretholdt, men det er utilfredsstillende at
afgangshyppigheden er nedsat i hele lokalområdet.
Sprøjtning med Roundup
På baggrund af, at der sprøjtes med Roundup på en grundejerforenings areal har en beboer foreslået, at
Fællesrådet sætter sig i spidsen for et totalt forbud mod anvendelse af Roundup i lokalområdet.
Fællesrådets forretningsudvalg mener imidlertid, at Fællesrådet hverken har mandat eller kompetence til at
påvirke grundejerforeningers brug af sprøjtemidler. Anvendelse af sprøjtemiddel skal naturligvis overholde
den almindelige lovgivning, herunder de særlige beskyttelseskrav, som Aarhus kommune kan gennemføre
for at bl.a. at beskytte drikkevandsområder. Anvendelse af sprøjtemidler i det enkelte område er således et
internt anliggende i den enkelte grundejerforening.
Årets borger
Der er i år indkommet mange meget velmotiverede forslag til kåringen af Årets borger. Det er meget
glædeligt, at så mange har taget initiativ til at indstille borgere til hæderen, og det er særdeles positivt at så
mange borgere i området med rette fortjener denne hæder. Det har således været en vanskeligt at finde
den person, der skulle udpeges i 2016. Fællesrådet har valgt at udpege Birte Ammitzbøll til året borger
2016. Der er især lagt vægt på Birtes store indsats og engagement gennem mange år ved besøgstjenesten,
der er et godt tilbud til ensomme, handicappede eller ældre, der selv har vanskelig ved at deltage i et
fællesskab. Birte har igennem dette arbejde med stort held inspireret en række andre personer til at udføre
et frivilligt arbejde.
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