Udvalgsberetning – Infrastrukturudvalget

I det forgangne år har udvalget arbejdet med forskellige problematikker på infrastrukturområdet i LystrupElsted-Elev-Nye området.
En væsentlig ting har været det årlige møde med Teknik og Miljø, hvor vi har drøftet de forskellige trafikale
udfordringer, vi har her i området. Det udmønter sig i en optegnelse over det væsentligste øsnker, vi har,
og som vi så sender til Teknik og Miljø. På et efterfølgende møde med andre fællesråd for den nordlige del
af kommunen gennemgår vi så disse ønsker. Efterfølgende indgår alles ønsker i kommunens
anlægsprogram for de næste år.
I efteråret tog man hul på en ny strategi i forhold til de lokale ønsker, hvorfor vi havde et møde med
repræsentanter for Teknik og Miljø i Elsted Beboerhus. Her fremlagde og gennemgik vi vore konkrete
mobilitetsudfordringer, og havde i den forbindelse en god og saglig drøftelse. Intet lovet, men dog en god
drøftelse.
Vi fremlagde bl.a. de overordnede udfordringer, der er på Sønderskovvej – herunder krydsene ved hhv.
Indelukket, Hovmarken, Bygaden og Møgelgårdsvej. I tilslutning hertil naturligvis også
jernbaneoverskæringen.
Hos Teknik og Miljø arbejder man nu intenst på at finde en samlet løsning for Sønderskovvej, og man har i
øjeblikket fokus rettet mod specielt krydset Sønderskovvej/Hovmarken.
Desuden påpegede vi også nogle udfordringer i vores stisystem, herunder bl.a.
-

det uheldige i, at fortovet på den sydlige side af Elstedvej reelt er sløjfet, hvorfor fodgængere fra
Lille Elstedvej skal krydse Elstedvej for at komme til f.eks. Elsted Skole

-

Sti ved Hasselhaven

-

Manglende sti på Lystrup Centervej

-

Cykel/gangsti fra Elstedvej til Elev

-

Cykel/gangsti fra Engeltoft til Lisbjerg

-

Cykel/gangsti langs Sønderskovvej

-

Cykelsti ved Majsmarken

Vi har haft møde med kommunen vedr. beskæring af træer og buske langs nogle af vore stier, hvilket i
øjeblikket har resulteret i en forholdsvis kraftig beskæring af buske og træer langs stien fra Elsted Skole til
Sønderskovvej.

Sammen med kommunen har vi nu også fokus på krydset Sønderskovvej/Elsted Byvej. Specielt for
fodgængere og cyklister er krydset farligt, idet der ikke findes nogen reelle overgangsmuligheder på stedet.
Hvad angår Letbanen er vi i dialog med både kommunen og letbaneselskabet vedr. indretningen af Lystrup
Station. Der arbejdes således på sikring af et maksimalt antal parkeringspladser samt gode faciliteter til
både cyklister og gående/ventende passagerer.
Hvornår, vi så får glæde af det hele, må tiden vise….
Afslutningsvis en stor tak for godt samarbejde til udvalgets medlemmer, der består af Jens Christian
Damsgaard, Søren Flarup, Poul Erik Pedersen, Lars Konradsen, Uffe Dahl og John Mikkelsen.

