


Visioner for Lystrup BymidteVisioner for Lystrup Bymidte

Visionerne er udarbejdet af Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, Erhverv Lystrup 
og Lystrup Idrætsforening. 

Dette brede tværgående samarbejde har skabt visioner, der indeholder 
tanker om renovering og ombygning af eksisterende bygninger, etablering 
af et bytorv, flere forretninger i området ved hallerne, bevægelses- og 
sundhedsaktiviteter, aktive oaser og meget mere. 

Med udgangspunkt i visionerne er det håbet at skabe udvikling i Lystrup til 
gavn for idrætslivet, forretningslivet, bylivet, fællesskabet og at skabe en 
sammenhængende dynamisk by med omdrejningspunktet i Lystrup 
Bymidte. 



LystrupLystrup--ElstedElsted--ElevElev



””Lystrup Lystrup –– masser af masser af 

mulighedermuligheder””



BymidtenBymidten



HalomrHalområådetdet



Visionen er Visionen er en by i beven by i bevæægelse med motion gelse med motion 

og sundhedog sundhed. Derfor . Derfor øønsker vinsker vi

• at åbne idrætsforeningen for byen ved ændrede fysiske rammer

• at skabe endnu flere fleksible muligheder for idræt og folkesundhed

• at skabe idrætsinitiativer som tiltrækker og aktiverer endnu flere, fx via 
klippekortsordninger

• at skabe det nødvendige grundlag for ansættelse af en daglig leder af 
idræts- og aktivitetscenteret



BytorvetBytorvet



Visionen er Visionen er byplanlbyplanlæægning med etablering af gning med etablering af 

et bytorv og aktive oaseret bytorv og aktive oaser. Derfor . Derfor øønsker vinsker vi

• at skabe faciliteter, muligheder og aktiviteter, som er fremtidssikrede og 
som svarer til byens størrelse og potentiale

• at skabe et stort sammenhængende idræts- og aktivitetscenter med haller, 
græsbaner, svømmehal, tennis, petanque, udearealer m.m. i byens centrum 
i området ved hallerne, kirken, skoven, plejehjemmet, skolen, græsområdet, 
æbleplantagen og indkøbscenteret

• at etablere en aktiv oase - en bevægelsespark - i området ved Lystrup Kirke 
og Sønderskoven med legeplads, løbebane, minigolf, blomstereng m.m.

• at se det sammenhængende idrætscenter i forhold til muligheden for 
etablering af et bytorv

• at skabe et aktivt forretningsliv, et levende idræts- og motionsliv med 
kulturmuligheder omkring et samlende bytorv i form af 
klubcafé/restaurant/cafeteria med bl.a. ”take away” og mad ud af huset med 
en sund profil, mødelokaler for byens idrætsafdelinger og borgere, butikker, 
bibliotek, netcafé m.m. 



ByportalenByportalen



Visionen er Visionen er kommunikationkommunikation og og en byportal til en byportal til 

mulighedernemulighederne. Derfor . Derfor øønsker vinsker vi

• at sikre en enkel og hurtig kommunikationsvej for interesserede ind i Lystrup 
Bymidtes mange aktiviteter, muligheder og fællesskaber, men også ind i 
hvad der sker i Lystrup Idrætscenter og by. 

Denne vej kunne oplagt være internettet, og idrætsforeningens hjemmeside 
www.lystrup.dk kunne udvikles til at være byens portal. 

Konkret er muligheden her, at man hurtigt kunne se en ajourført 
aktivitetskalender for Lystrup, at kunne booke tider i idrætscenteret til de 
mange idrætsmuligheder der findes, at kunne tilmelde sig arrangementer, at
finde links til foreninger, beboerhus, erhvervsforening, skole, kirke m.m. 



BevBevæægelsesparkengelsesparken



BevBevæægelsesparken gelsesparken –– en aktiv oaseen aktiv oase

• at etablere en aktiv oase - en bevægelsespark - i området ved Lystrup Kirke 
og Sønderskoven med legeplads, løbebane, minigolf, blomstereng m.m.


