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Kulturudvalget har i perioden bestået af Karsten Hansen, Finn Joensen, Flemming Larsen, Chris Olsen, Hans 
Schiøtt, Arne Pedersen, Jan Sørensen og Jørgen Andersen (formand).

Udvalgets mødevirksomhed har i perioden været begrænset, dels pga corona-situationen og dels fordi en 
del af aktiviteter naturligt har ligget i forbindelse med forretningsudvalgets eller andre udvalgs arbejde og 
været varetaget af enkeltmedlemmer.

8520.dk
Kulturudvalget har ansvaret for vedligeholdelsen og udviklingen af Fællesrådets hjemmeside ”8520.dk”, 
som fortsat er pænt besøgt, og hvis webmaster er Chris Olsen, som fortjener stor tak for sin indsats. Efter 
drøftelse har Fællesrådets Forretningsudvalg godkendt, at hjemmesiden ikke længere har en egentlig 
kalender. I stedet oprettes links og henvisninger til facebooksider til de forskellige brugere, institutioner, 
foreninger m.v. Tiden var løbet fra en egentlig kalender på hjemmesiden, der overvejende kun blev brugt af
kirkerne. 

Det af Aarhus Kommune nedsatte Oplandsudvalg fik i slutningen af 2020 udarbejdet en rapport med en 
undersøgelse:  ”Kommunikation i oplandsbyerne.” Rapporten beskæftigede sig bl. a. med borgernes 
vurdering af kommunikationen mellem borgere og kommune/fællesråd og borgernes engagement i 
lokalsamfundet. Et af de rejste spørgsmål var ønsket om en velegnet platform for debat og information som
alternativ til f.eks. facebook. Kulturudvalget har behandlet rapporten og på baggrund heraf vedtaget at 
indlede et arbejde med at udvikle hjemmesiden 8520.dk yderligere med henblik på her at søge etableret en
sådan platform. I den sammenhæng er det hensigten at tage kontakt til nogle – gerne lidt yngre – 
medborgere med henblik på at få etableret et temamøde for idèudveksling og rekruttering til en udviklings-
og redaktionsgruppe. Pt. er vi ikke kommet længere hermed, men webmaster har bekræftet, at de 
nuværende redigeringsværktøjer i hjemmesiden er brugbart for et sådant arbejde og kan udvides om 
fornødent.

Årets lokalitet og Årets Borger 
Fællesrådet har fastholdt traditionen med i ulige år at indkalde forslag til ”Årets Lokalitet” og i lige år ”Årets 
Borger”. I maj 2020 indkaldtes forslag til ”Årets Borger”, hvor formålet er at hædre en person, der har gjort 
en særlig indsats her i 8520-området.  Blandt de forslag, som Fællesrådet modtog i forsommeren 2020, 
faldt valget på Kitty Mogensen fra Lystrup Genbrugs Center begrundet i hendes store frivillige indsats i 
centret ikke mindst som leder af butikken gennem det seneste årti. Kåringen af Kitty Mogensen blev fejret 
ved et indbudt arrangement den 1. oktober 2020.

Kulturudvalget har netop indkaldt forslag til Årets Lokalitet 2021. Her udløber fristen den 4. juni 2021.
Som det vil erindres, var årets lokalitet i 2019 ”Virksomhedsfællesskabet officelab kirstinelund. 

Forsamlingspladsen.
Dialogen med Teknik og Miljø om det centrale areal ved hjørnet af Lystrupvej og Lystrup Centervej har stået
på siden 2016 og anses formentlig fra kommunens side som afsluttet - eller i hvert fald sparket til hjørne - 
med en teknisk ikke vellykket såkaldt maskinopretning med asfalt. F.eks. er der mangler vedr. lunker, 
hældninger og afløb.
Pladsen, dens stand og fortsatte anvendelse til parkering og oplag, er forsat ikke et element i byen, der på 
sigt bør accepteres. Forslag til en alternativ anvendelse til ophold, scaterbane etc kommer jævnligt op og 
bør nyde fremme. Med den netop etablerede træbeplantning langs centervejen fremstår arealet endnu 
mere trøstesløst.


