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Hjemmeside/Portal.
Kulturudvalget er ansvarlig for vedligeholdelsen og udviklingen af hjemmesiden ”8520.dk”, som fortsat er 
pænt besøgt. Webmaster er Chris Olsen, som fortjener stor tak for sin indsats. Udvalget har netop drøftet 
hjemmesiden og spørgsmålet om facebook. Hjemmesiden opretholdes som hidtil. Forslag til hjemmesiden 
indhold drøftes og besluttes i Kulturudvalget. Hvad angår facebook, vil Kulturudvalget ikke linke til en 
facebookside frem for en anden, men vil ved annonceringer af arrangementer på facebook linke til 
Fællesrådets hjemmeside.

Årets Lokalitet og Årets Borger.
Fællesrådet fastholdt traditionen med i ulige år at indkalde forslag til ”Årets Lokalitet” og i lige år ”Årets 
Borger”. I april 2014 indkaldtes forslag til Årets Borger, og blandt de indkomne forslag blev Arne Pedersen 
valgt til at få prisen på baggrund af hans mangeårige og mangesidede virke for byen. Kåringen blev fejret 
ved et velbesøgt arrangement i Genbrugsen på Sønderskovvej den 12. september.

Der indkaldes i maj 2015 forslag til kåring af Årets Lokalitet.

Borgerservice og Biblioteker.
Kulturudvalget udformede Fællesrådets høringssvar af 09.12.2014 vedr. Aarhus Kommunes ”Oplæg til ny 
politik for Borgerservice og Biblioteker”. I høringssvaret argumenterede Fællesrådet for, at der prioriteres 
med henblik på at sikre Lystrup Biblioteks fortsatte udviklingsmuligheder for at kunne tilbyde rammer som 
kulturelt og medborgerligt træfpunkt og for, at der bør ske en yderligere forbedring af tilgængeligheden og 
effektiviteten i borgerservice gennem decentralisering. Betydningen af at opretholde et kvalificeret og 
udviklingsparat personale og af en prioritering af de fysiske rammer blev fremhævet. Som et fremtidigt 
ønskeligt perspektiv blev en placering i et sammenhængende byudviklingsprojekt som skitseret i LIV I 
LYSTRUP påpeget. 

Rethink Kunst i det offentlige rum.
I marts 2014 fik Fællesrådet en henvendelse fra Aarhus Kommune om, at Lystrup var blevet udpeget som et
af to områder for et såkaldt Eksperimentarium ”Rethink Kunst i det offentlige rum”. Baggrunden var, at det 
i kommunens kunstpolitik for 2014-2016 var vedtaget netop at sætte fokus på kunst i det offentlige rum 
særligt i forstæder og landsbyer.  Der var afsat 75.000 kr. til projektet. Fællesrådets Kulturudvalg blev 
repræsenteret i den nedsatte arbejdsgruppe med Flemming Larsen og Jørgen Andersen. Til arbejdet med at
finde forslag til egnede lokaliteter inddroges repræsentanter for Kunstforeningen 8520 og for Erhverv 
Lystrup, henholdsvis Gudrun Vandel og Bo Gustafsson. Arbejdet mundede ud i et forslag om at pege på 
oplags-/festpladsen ved krydset Lystrupvej/Lystrup Centervej – et gennem tiden totalt forsømt  og samtidig
centralt sted, som kunne være en egnet scene for et kunsteksperiment. Kommunens Billedkunstudvalg 
pegede på kunstneren Marie Markman, som der herefter –af forskellige grunde  med nogen forsinkelse – er
indgået kontrakt med. Et centralt ord i kommunens Rethink initiativ var ”borgerinddragelse”. Marie 
Markmans projekt blev derfor præsenteret på et dialogmøde ”By-Kunst-Natur” den 5. maj i Lystrup 
Idrætscenter forud for arbejdets gennemførelse som et midlertidigt værk over sommeren 2015, hvor et 
væsentligt element også er dialog og debat med interesserede borgere.  Projektet , der spiller på mødet 
mellem natur/planter og byrum ventes afsluttet ved et arrangement i september 2015, som endnu ikke er 
endeligt planlagt. 

Fællesrådet v/ formanden blev nærmest ved en tilfældighed  via et interview opmærksom på, at Aarhus 
Universitet havde gang i et bio-diversitetsprojekt ”Vild med Vilje” i forbindelse med  
klimatilpasningsarbejderne i parkarealet ved Hovmarken – nu døbt Hovmarksparken. Da dette projekt 
tidsmæssigt forventedes at falde  sammen med, og på andre måder kunne have nogle fællestræk med 



Rethink projektet, og da begge havde borgerinddragelse som centralt element, påtog Fællesrådet sig en 
rolle som koordinerende ved en fælles præsentation, Dialogmødet  By-Natur-Kunst den 5. maj i Lystrup 
Idrætscenter.  I overvejelserne indgik ikke mindst hensynet til at begrænse antallet af borgermøder 
indenfor et kort tidsrum. 

Dialogmødet By-Natur-Kunst forløb på bedste vis. Der var mødt godt 75 deltagere op, som deltog 
engageret i dialogen med arrangørerne, som efterfølgende gav udtryk for, at de havde haft stort udbytte af 
mødet til det videre arbejde. Al væsentlig information lægges ud på 8520. dk og på Vildmedvilje.dk/Lystrup.

Frivillighed og Fællesskaber
I regi af Kulturudvalget har Fællesrådet  i samarbejde Lystrup Bibliotek deltaget i et initiativ om etablering 
af Frivillighedsbørsen 8520  som  en ramme for tilbud og udbud af opgaver indenfor frivilligt arbejde i 
området. Lanceringen af Frivilligbørsen 8520 fandt sted på et møde på Lystrup Bibliotek den 14. april og er 
lagt på Fællesrådets hjemmeside.,

Liv i Lystrup
Efter forslag fra Kulturudvalget, er der etableret en særlig arbejdsgruppe til at arbejde videre med ”Liv i 
Lystrup”-projektet. Arbejdsgruppen er sammensat med repræsentanter for ErhvervLystrup, LIF og 
Fællesrådets FU med FU’s formand og Kulturudvalgets formand tovholdere. 

Et hovedelement i projektet er som bekendt planerne om at søge etableret en samlende bymidte, hvor 
shoppingmuligheder, restaurationer, erhverv, kulturhusfaciliteter, idræt og evt. boliger tilsammen udgør et 
veldefineret bymæssigt kompleks og dermed et centralt mødested for byområdets beboere og brugere. 

Indtil videre har der vist sig betydelige vanskeligheder med at realisere denne plan om en større 
centerdannelse i området ved Brugsen og Idrætscentret, uanset der er skabt planmæssige forudsætninger 
herfor i kommuneplanen. Finanskrisen har selvsagt tidligere budt - men også andre forhold byder nu - på 
en række store udfordringer.

Ud over at der fortsat må arbejdes videre med at afklare realismen i dette bymidteprojekt, er der et stadig 
mere aktualiseret behov for at arbejde med muligheder for at  skabte identitet og samling i et byområde 
som Lystrup-Elsted-Elev.  Hvad er det for nogle elementer, der skal til i form af mødesteder – kulturelt  - 
handelsmæssigt – socialt – erhvervs - boligmæssigt i en fremtidig udvikling? 

Dette gælder ikke mindst i relation til det kommende arbejde med revisionen af Kommuneplanen, men 
allerede byudviklingsplanerne omkring Nye rejser en række spørgsmål, som kræver svar i tide.

Arbejdsgruppen har mødtes et antal gange i løbet af vinteren. På det seneste suppleret med en 
repræsentant for LIONS bl. a. for at afklare potentialet i Byfester/Markeds/Torvedage.

Som særskilt initiativ er formuleret  en studieopgave til  efteråret for antropologistuderende på  Aarhus 
Universitet om netop de identitetsmæssige problemstillinger i en forstad som Lystrup-Elsted-Elev.

Overordnet ligger der en opgave  i at  samle viden om beboersammensætning, interesser og –prioriteringer
på den ene side og planmæssige overvejelser og muligheder på den anden med henblik på at optimere 
mulighederne for offentlig og privat samvirke om byudviklingen, herunder etableringen af en samlende 
bymidte. Her skal  mulighederne for at trække på ekstern ekspertise og finansieringen heraf også overvejes.

I nævnte sammenhæng vil ”Liv i Lystrup”- arbejdsgruppen kunne bidrage, men gruppens rolle bør nok 
nærmere defineres i forhold til Fællesrådets arbejde i øvrigt. 


