Lystrup før og nu
Bygaden 1-14 nu:
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Bygaden 1 har været både Afholdshotel og Handelsbank. Da Provinsbanken, Den Danske Bank og Handelsbanken i 1990 fusionerede til Den Danske Bank, fik banken til huse på Lille Elstedvej 2 i
Provinsbankens bygning. I dag er der er ikke mere en filial i Lystrup.

brudt ned og nye opført, men gaden er en ”rolig” forstadsgade med buskørsel og tæt forbindelse til nærbanen.

Bygaden er nu en blanding af erhverv, med farvehandleren på hjørnet som en aktiv repræsentant og renoverede
byhuse, der bruges kun til beboelse. Gamle huse er
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Bygaden 3 er nedrevet og et nyt lægehus er opført i 1997. Solvej Kyng har været praktiserende læge siden 1988, og Louise
Esbjerg Andersen, Anders Kjær Jessen og Anders Prior Bjerre
Olsen praktiserer også fra adressen.

Bygaden 5 er stadig privat bolig. I vejviseren har Vognmand Jesper Storkehave sin firmaadresse her som et enkeltmandsfirma
med taxakørsel.

Bygningen blev til Videobank – med udlejning af videoer. I dag har
reklamefirmaet Japp Produktion kontorer i huset. Japp Produktion
laver bl.a. mange af de reklamer, vi ser i TV2.
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Bygaden 7 og 9 er bygget i 1900 og 1915. Bygaden 7 var beboet af Sigurd Lassen, der var pelsdyrsavler og hans kone Ellen, der
stammede fra Argentina. I dag er det Arkitektfirmaet Archiplan aps, og DEN LILLE FRISØR, der har adresse på stedet. Bygaden 9
med navnet Bøgely blev bygget som aftægtsbolig for Ane og Peter Sørensen på gården ”Godthaab”, også i dag er det en privat bolig.
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Bygaden 13 er i dag et nyt hus. I det oprindelige hus på stedet boede ”Mor Petra”, som mange i den ældre generation
vil mindes – hendes mand havde gartneriet ”Pedersminde” og begge sønner
blev gartnere i byen.

Bygaden 10, 11 og 12 er i dag private boliger.

13A
14
Bygaden 13A er Lystrup og Elevs præstebolig. Den er opført i 1986, hvor daværende sognepræst i
Elsted, Elev og Lystrup Hans Aage Koller flyttede ind i huset. Den 1. april 1993 blev hjælpepræst
Hans Boas sognepræst og flyttede ind i præsteboligen. Den 1. januar 1994 blev pastoratet delt, så
Lystrup-Elev blev et selvstændigt pastorat med Hans Boas som sognepræst.

Bygaden 14, der er den gamle telefoncentral, ejes i dag af ægteparret Susanne og Svend Aaen. Han
er Rådgivende Ingeniør i Aaen A/S, der har speciale i fjernvarme og grøn energiproduktion.
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