Infrastrukturudvalget beretning
Repræsentantskabsmøde 2011
Infrastrukturen i 8520 området ligger os meget på sinde. Vi som færdes her i det daglige, ser de problemer og
ting der sker.
Meget af dette år er gået med møder med kommunen om de kommende anlægsarbejder.
Vi har lavet en prioriteringsliste, som vi holder vej og trafik op mod.
Til dette havde vi et møde den 6. oktober* 2010, hvor de forskellig opgaver blev gennemgået, ligeledes
havde vi fremsendt en skrivelse om de opgaver, som vi prioriter meget i området 8520.
1. prioritet: Sønderskovvej/indelukket.
2. prioritet; Sønderskovvej, buslomme v.
3. prioritet: Høvej forlængelse af cykel/gangsti til Ørnstupvej
Vi fastholder disse opgaver og forventede, at vej og trafik forelagde det for byrådets økonomiudvalget i april
som oplyst. Listen er gennemgået og godkendt af økonomiudvalget, men er ikke sat i værk endnu.
Starttidspunktet kan forrykkes alt efter kommunens økonomi.
Sikring af krydset på Lystrup centervej har vi foreslået, at der laves en højre svingningsbane for at lette
trafikken.
Den 5 oktober var der møde i kommunen med alle byens fællesråd og teknik og miljø.
Her var emner:
1.
2.
3.

Planstrategi 2010
Cykelhandlingsplan
Friluftsplaner

Busser
Busser bliver omlagt i år og den nye køreplan træder i kraft den 8. august 2011.
Der var i forår 2010 offentligt møde om de ændringer og planer omkring buskøreplanen.
Til dette møde var der mødt mange borger op, som gav udtryk for en del utilfredshed, og kom med nye
forslag.
Forslag til nye ændringer kom frem og det blev der arbejdet med.
Den store utilfredshed blev taget op i infrastrukturudvalget, som samlede op på forslagene.
Undertegnede og John fik foretræde i teknisk udvalg i 10 minutter, hvor vi fremlagde en skrivelse med alle
vores synspunkter.
Alle punkter og kommentar blev gennemgået i tekniskudvalg, som førte til få rettelser.
Nye By
Nye eller skal jeg kalde det nye Elev.
Den 16. august 2010 var vi nogle stykker til møde med Jørgen Tækker om veje til og fra afkørsler
Men meget er sket siden. Ifølge FU Beretningen
Letbanen
Letbanen er blevet gennemgået i infrastrukturudvalget hvorefter det blev forelagt forretningsudvalget.
Aktivitetsoversigten vedlagt.
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AKTIVITETSOVERSIGT pr. 10-03-2011
Dato

Aktivitet

Forslagsstiller

Senest
behandlet

Bem.

Afsluttet

19.06.07. Sikring af krydset
Sønderskovvej/Indelukket/Elstedhøj

Infrastr.udv.

21.01.10.
Brev til ÅK.

gl. sag
A

19.06.07. Højresvingsbane
Sønderskovvej/Lystrup Centervej

Infrastr.udv.

16.10.10.

ny sag
A

19.06.07. Buslommer,
Sønderskovvej

Infrastr.udv.

21.01.10.
Brev til ÅK.

gl. sag
A

xx.xx.07. Høvej, forlængelse af
sti til Ørnstrupvej

Infrastr.udv.

11.03.10

gl. sag
A

19.02.08. Letbane, etape 1

Forretningsudv.

11.03.10

ny sag
FU

24.03.08. Belysning af sti mellem
Lystrup og Elev

Grundejerfor.
Alshøj

06.05.08

ny sag
A

30.12.08. Renovering af cykelog gangsti, Lystrupvej
Cykel Handlingsplanen.

Steffen Sønderskov

12.03.09

ny sag

14.01.09. Bom på østlige side af
overskæringen
v/Sønderskovvej

John Mikkelsen

11.03.10

ny sag
Bane Danmark.

Renovering af vejene
i 8520 området.

Infrastr.udv.

16.09.10

ny sag.

11.03.10. Sti fra Elev til Lisbjerg

Borger

11.03.10

ny sag
A

11.03.10. Lys på Lystrupvej

J. Bræmer-Madsen

11.03.10.

ny sag
A

09.02.11

Cykelsti ved vendepladsen J. Chr. Damsgaard
ved Majsmarken

09.02.11

ny sag
A

10.3.11

Offentlig sti efter vejloven J. Chr. Damsgaard

10.03.11

ny sag
A

D
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