
25. maj 2005 
Forretningsudvalgets Beretning. 

 
Det er ikke blevet letter et være borger i Århus Kommune, selvom Århus modellen blev indført af 
byrådet den 28 april 2004. 
Modellen er principper for hvordan borgerinddragelsen skal foregå i Århus Kommune og hvordan 
processen kan påvirke de endelige resultater i lokalområderne. 
Fællesrådet i 8520 området skal bruges til dialogen mellem lokalsamfundet og Århus Kommune, 
her spiller det en vigtig rolle for udviklingen af demokratiet og kulturen i lokalsamfundet at mange 
af de spørgsmål og opgaver som er til gavn eller glæde for lokalområdet varetages af kommunen 
eller afgøres i byrådet. Det er her Fællesrådet har en central rolle så vi kan fortælle at vi også er en 
del af Kommunen. ( sammenhold gør stærk ) 
 
Som noget nyt kommer alle beretningerne ud på vores hjemmeside, så de kan læses af alle. 
 
Min opgave som ny formand startede med at fortælle Aase Nielsen at hun var blevet årets borger i 
8520 området, det var en stor fornøjelse et kunne gøre det for det viser at der er så mange 
mennesker i vores lokalsamfund som er interitivsrige og kommer med nye ting til vores område så 
det kan blive ved at forny sig. 
 
Vi har lige haft et Fyraftensmøde hvor I alle var inviteret, der var tre emner Festpladsen, 
Ørnstrupvej, Udvidelse af Elstedhøj 2, det var nok ikke alle der havde lige meget interesse i de 
emner som politikkerne og Boligforeningen Århus omegn kunne svare på, men vi mente at det var 
nogle gode emner at få belyst. 
 
Vi er et område med 10.000 mennesker og der kommer mange flere så strukturen i området skal 
være så vi alle kan være her. 
Børn ved skolerne, de bløde trafikanter, flere stier i området ligeledes skal der også være plads til 
trafikanterne så vi kan komme til og fra området, og ikke mindst den kollektive trafik skal vi gerne 
have udbygget, med flere afgange imod Randersvej/ Skejby Hospital. 
 
Motorvejen Søften -  Skødstrup etableres nu og forventes afleveret i 2008. 
Ligeledes stoppes pumperne så Lystrup / Elev Engsø etableres på et 150 hektar eng område. 
Asmusgårds  jorde udbygges med nye idrætsanlæg med boldbaner og klubhus m.m. 
Ligeledes Boligforeningen Ringgårdens EU støttet Byggeri  
Men der sker også mange andre ting i området. 
 
Ikke mindst BU udvalget med det store arrangement i Lystrup erhvervs og byfest. 
 
Byplanudvalget som har lavet en marsterplan over området med Arne som primus motor. 
 
Trafikudvalget her også haft deres sag for med mange møder med Vejkontoret 
 
Det Grønne udvalg  har også haft mange ting som berør området med stier 
Og ikke mindst de flotte blomsterløg som prydede skrænten op til Kirken i foråret, og udgivelse af 
et nyt Vandre og Cykelrutekort. 
 



Kulturudvalget sætter også deres præg på lokalområdet med de mange gøremål som de har og ikke 
mindst, med udgivelsen Velkomstborgen 2 udgave, hvor Arne også havde en stor del af æren. 
 
Jeg vil slutte beretningen med at sige tak til alle de mennesker som har hjulpet os og støttet op 
omkring Fællesrådet og håber at vi kan få en breder dialog med erhvervsforeningen. 
 
En særlig tak til alle de personer som sidder i de forskellige udvalg, uden jer kunne det ikke gå så 
godt. 
En særlig tak til Per vores Kasser som desværre ikke er her i aften grundet arbejde, han har haft styr 
på vores økonomi. 
 
Hermed overgiver jeg ordet til dirigenten så udvalgene kan komme med en mere fyldestgørende 
beretning for udvalgene. 
 
 
Poul Erik Beck Pedersen 
Formand for Fællesrådet i 8520 området.  


