
Liv i Lystrup:
Sammen med Lystrup Idrætsforening 
og ErhvervLystrup arbejder vi med 
initiativet ’Liv i Lystrup’. Vi ønsker en 
rigtig bymidte med meget mere detail-
handel, fl ere liberale erhverv, boliger, 
kulturelle tilbud og idræt og bevægelse. 
Kommunen er positiv over for planerne. 
Plasticfabrikken, eller snarere ruinerne 
af den, er en skændsel for området ved 
motorvejsafkørslen – porten til Lystrup. 
Vi arbejder for etablering af større de-
tailbutikker såsom byggemarked, bilhus, 
møbelhus, eller lignende ved Sønder-
skovvej, Lægårdsvej og Lystrupvej, tæt 
ved motorvejen.

Letbanen:
Letbanen kan blive en vældig gevinst 
for os, hvis toget kører, hvor de fl este 
kunder bor. Banen bør passere gennem 
centret af Ny Elev, hvor det højeste 
byggeri og den største befolknings-
tæthed må forventes. Og i Lystrup bør 
banen betjene den nye midtby og de 
store boligområder. Vi arbejder for en 
linieføring, der tilgodeser dette formål. 
Letbanen kunne f. eks. føres op ad 
Sønderskovvej til centret og derefter 
mod øst gennem den grønne kile. Så 
vil centret, den store koncentration i 
Elstedhøj, parcelhus-områderne øst for 
Sønderskovvej, og det nye sportsanlæg 

være godt forsynet med kollektiv trafi k. 

Nej til kæmpemøller ved Elsted:
Kommunen opererer med en mulig pla-
cering af vindmøller umiddelbart nord-
vest for Elsted. Møllerne er 125 – 150 
m høje. Vi er positive over for udbygning 
med vindkraft, men møllerne er nu så 
store, at de ikke bør stå på land – og 
slet ikke i tæt bebyggede områder som 
Århus kommune. Ud over den visuelle 
forurening, generer vindmøller som 
bekendt også med støj og sol/skygge 
virkninger. Vi mener, at vindmøller af 
den størrelse skal placeres på havet, 
hvor der er masser af plads. Der er 
planlagt adskillige nye vindmølleparker 
på det danske søterritorium, og det 
rigtige vil være at lade hele vindmøl-
leudbygningen foregå på havet. Skal der 
absolut bygges kæmpemøller på land, 
skal de efter vor mening bygges i de 
tyndest befolkede egne, hvor færrest 
bliver generet af dem.
I hvert fald slet ikke syd for Todbjerg/
vest for Elsted, hvor rigtig mange men-
nesker vil blive generet af møllerne. 
Derfor protesterer vi kraftigt.

Stier:
På grund af den forholdsvis store trafi k 
i vort område, er der af sikkerheds-
mæssige årsager behov for, at der 

etableres fl ere cykel- og gangstier. I 
takt med den igangværende byudvikling 
i og omkring Elev og Lystrup, vil behovet 
herfor blive yderligere intensiveret. Ak-
tuelt arbejder vi for stier langs Elstedvej 
mod Terp, og langs Koldkilde mellem 
Elev og Lisbjerg.
En landskabssti langs Ellebækken har 
tidligere været drøftet. Vi har foreslået 
kommunen, at muligheden undersøges.

Veje:
Motorvejsåbningen har medført en 
markant større trafi k på Lystrupvej, ind 
mod Århus. Det skyldes bl.a. at tilslut-
ningsanlægget ved Randersvej først 
åbner i slutningen af 2009. Vi forventer 
dog, at selv når dette anlæg åbnes, vil 
trafi kken være forøget på Lystrupvej. 
Vejen bør derfor snarest opgraderes, så 
den kan tage denne trafi k, sammen med 
den trafi k, der vil komme fra den nye 
by ved Elev. I forbindelse med udviklin-
gen af en ny by ved Elev, er det vigtigt 
at der tages højde for det væsentligt 
øgede trafi komfang. Med en tilvækst på 
4.000 – 7.000 indbyggere i et område 
med små og kringlede veje som der er 
omkring Elev, skal der ske en væsent-
lig opgradering og ændring af vejene i 
området. Kommunen er opmærksom 
på dette forhold, og Fællesrådet vil 
til stadighed holde kommunen fast på 

sagen. Det mest aktuelle netop nu 
er en forlægning af den sydlige del af 
Høvej/Pedersmindevej, så vejen føres 
syd om Lystrup.

Grønne områder:
Sammen med Natur og Miljø er vi netop 
i gang med et pilotprojekt om forbedring 
af parkerne/de grønne områder i Århus. 
Vi arbejder på at komme i gang med 1. 
etape af bevægelsesparken i området i 
og omkring Sønderskoven. Kommunen 
har sat 2-300.000 kr. af til projektet i 
Lystrup, og vi håber på i løbet af et års 
tid – med økonomisk støtte fra anden 
side også – at realisere starten på en 
motionslegeplads, og at få et forbedret 
picnicområde i lysningen i skoven.
De fl ittige vandrere langs Engsøen har 
bemærket, at man nu kan gå på en 
grussti på diget ved Lystrupvej. Vi for-
venter, at der også snart kommer lidt 
ekstra bænke, hvor de trætte vandrere 
kan hvile lidt ud. Begge dele har fælles-
rådet foreslået kommunen.

Vi er til for dig:
Har du ideer til Fællesrådet, så skriv til 
os på: 
info@faellesraad-8520.dk
eller læs om os på hjemmesiden:
www.faellesraad-8520.dk

Nyt fra Fællesrådet
- talerøret til kommunen


