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De mange (sikkert ulovlige) reklameskilte skæmmer bybilledet
Fællesrådet bliver ofte kontaktet af borgere i Lystrup området, der spørger til om der mon kan gøres noget
ved de mange skæmmende reklameskilte, der efterhånden er sat op langs Sønderskovvej og Lystrupvej
samt andre veje i området. Fællesrådet har været i dialog med Aarhus kommune om spørgsmålet igennem
en del måneder. Efter kommunens opfattelse er mange af skiltene sikkert ulovlige, og vi er bekendt med at
kommunen i enkelte tilfælde har modtaget konkrete klager, som har givet anledning til sagsbehandling.
Problemet er blandt andet, at reglerne er noget komplicerede på området, hvorfor det ikke altid er enkelt
at vurdere om et skilt er lovligt eller ulovligt. Der arbejdes i kommunen med at få vedtaget mere enkle
regler. Vi vil fortsat holde os i kontakt med kommunen om spørgsmålet, men vi må opfordre virksomheder
og forretninger til at udøve en vis selvkritik -

Frivillighedsbørsen – 8520 er etableret
”Frivillighedsbørsen-8520”, der er oprettet i et samarbejde mellem Fællesrådet og Lystrup Bibliotek er nu
på bibliotekets og Fællesrådets hjemmesider. Frivillighedsbørsen er et tilbud til dem, som gerne vil være
frivillig og til dem, som har brug for frivillige til arrangementer. Frivillighedsbørsen er således et mødested
for personer, der søger frivillige opgaver og personer, der søger hjælp af frivillige til et enkelt arrangement
eller til det løbende arbejde. Frivillighedsbørsen vil forsøge, at skabe kontakt mellem personer, der ønsker
at være frivillig og foreninger/institutioner m.fl. der efterspørger frivillige hjælpere ud fra de oplysninger
man har givet ved henvendelse til Frivillighedsbørsen.
Tilmelding til og forespørgsler i ”Frivillighedsbørsen-8520”, sker ved at udfylde et skema, der er lagt på
Bibliotekets hjemmeside. Link til skemaerne kan findes på www.8520.dk. Skemaet sendes eller afleveres til
Lystrup Bibliotek.

Dialogmøde den 5. maj 2015 kl. 19.30 i Lystrup Idrætscenter, cafeteriet
Fællesrådet afholder i samarbejde med Aarhus Universitet og Aarhus kommune et møde om to projekter.
Det ene projekt har titlen ”Vild med Vilje”. Dette projekt udvikles i tilknytning til klimatilpasningsarbejderne
i Lystrup og indebærer ændringer i det der bliver kaldt Hovmarksparken, så området fremover vil fremstå
mere interessant og med en meget større biodiversitet.
Det andet projekt udvikles i tilknytning til Rethink 2017. Projektet indebærer et midlertidigt kunstprojekt på
oplagspladsen ved Lystrup Centervej. Projektet skal skabe dialog og debat om kunstens rolle i det offentlige
rum i Lystrup og forhåbentligt bl.a. inspirere til ideer til udnyttelsen af pladsen fremover.
Begge projekter er helt afhængige af et lokalt engagement i projekternes udvikling.
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