Et nyt boligområde i Lystrup.
Med det nye forslag til temaplanen Arealer til alle boligtyper,
hvor temaplanen udlægger nye arealer til boliger, med
formålet om at imødese varieret boligtyper, til dem der gerne
vil blive og til dem der gerne vil flytte til. Her kan særligt
nævnes at fritliggende boliger ikke svarer til efterspørgslen.
Området der fokuseres på i indeværende høringssvar, er
en naturlig forlængelse af Lystrup, hvor intentionerne for
området er at bygge tæt nærmere på centrum, og roligt
graduere ud mod det åbne land. Det åbne land vil stå i
samspil med grunde af minimum 1.000 m2, og desto tættere
på centrum vil grundendes størrelse reduceres til maksimum
300 m2. Den naturlige udvikling af byen, ligger mod nord, da
vi som udvikler mener at vi skal respektere de eksisterende
forstæder således historikken på et overordnet plan kan
bevares, hvilket kan effektueres ved at sikre byerne ikke
vokser sammen, eksempelvis gennem rekreative kiler.
Vi bevæger os ydermere i en mere bæredygtig retning, hvor
blandt andet fællesskab og social omsorg vægter mere.
Derfor er der også behov for at tænke kreativt når det gælder
boformer. Vi skal gennem byplanlægningen skabe rammerne
der kan understøtte behovet for sammenbragte familier, flere
generationer under et tag, senior bofællesskaber, mm. Vi skal
kunne give plads til individet men også fællesskabet. Vi skal
målsætte en disponering af arealerne således intet går tabt,
at funktioner kan dobbeltudnyttes, eller man kan være fælles
om funktioner og tilbud.
Nærværende høringssvar beskriver visionerne for området, og
hvorfor vi som bygherre ønsker at inkludere matriklerne 3c,
og 3a og 8b Elsted by, Elsted 3b Grøttrup By, Todbjerg og 3c.
Historik
Lystrup by har eksisteret i mange år, og tog et markant afsæt
i udviklingen i 70érne og 80’erne. Byen er vel integreret med
sociale og nødvendige tilbud for familier og mennesker i alle
aldre, her kan blandt andet nævnes institutioner, aktiviteter,
indkøb mm.

Vision:
Boligsammensætningen
Området skal kunne bidrage med et ”grønt” tiltag derfor skal
projektet DGNB certificeres. Der skal være varieret boformer med
små grunde på 300 m2 til større grunde på 1500m2. hvor tæt/lav
bebyggelse kan sokkeludstyes som den mindste grund og ellers gå
op til 400 m2.
• Parcelhusgrunde, Mindre og større grunde der kan henvende sig
til dem der ønsker mindre eller mere have.
• Senior bofællesskaber, boliger der egner sig til seniorer, med
tilhørende fællesarealer og fællesfunktioner.
• Ejerlejligheder, et udpluk af ejerlejligheder til dem der gerne vil
bo tæt, drage nytte af fællesfunktioner men gerne vil eje, og
investere.
• Mulighed for andelsboligforeninger
Ydermere
• Mulighed for erhverv
• Mulighed for institution

Fællesskab
Der vil blive lagt vægt på et differentieret fællesskab som skal gå fra
det private til det semiprivate til det offentlige, dette skal afspejles i
funktioner samt rammerne for boligområdet.
Vigtigst er dog en inkludering af byens behov gennem dialog med
borgere og fællesråd for at sikre at projektet fokuserer på de rigtige
tilbud.

Private:
Haver hvor ejere og lejere kan sætte et personligt præg.
Semiprivate:
Funktioner som grundejerforeningen kan drage nytte af heri
ligger blandt andet nyttehaver, dyrehold, fælleshus, lege og
opholdsarealer, delebiler og cykler, og evt. andre
fællesredskaber.
Offentlige:
Legeplads, vild natur, åbne vider, tætbeplantning som træer
og buske. Ophold, frugtlunde, petanquebaner, aktivitets
hus, pavilloner, træningsfunktioner, vandelementer og
stisystemer.

Natur
Området skal bære præg af en varieret natur, hvor den menneskabte
natur er i samspil med den vilde. Elementer som frugttræer og buske
kan gavne områdets beboer og byen, eller det dyreliv der er at finde i
området. Målet er at håndtere regnvand lokalt, gennem landskabelige
elementer der kan støtte op om ophold, leg og biodiversitet.
Små elementer som en række stubbe, gynge over en lavning er
elementer der skal fokuseres på for at aktivere området. Stiforbindelser
skal koble det eksisterende område sammen med det nye.
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