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Møde om anlægsprogrammet

Fællesrådet har holdt møde med Teknik og Miljø om anlægsprogrammet. Forholdene på Lystrupvej søges 
nu forbedret med særskilt højresvingsbane ved rundkørslen Lystrupvej/Viengevej. Det blev oplyst, at 
Vejdirektoratet har udarbejdet projekter, der skal forbedre forholdene i fordelerringen. Der er dog 
foreløbigt ikke afsat midler til opgaven. Ønsket om stiforbindelse mellem Elev og Lisbjerg Skov er noteret i 
kommunen, men anlægget vil koste så meget, at det vil kræve en særskilt politisk beslutning at gennemføre.
Krydset Sønderskovvej/indelukket er fortsat under observation, men der er pt. ikke planer om reguleringer.
Aarhus kommune er enige med Fællesrådet i, at der skal gøres noget for at skabe en mere sikker passage af 
Elstedvej på det sted, hvor Lille Elstedvej og Elleparken løber ud i vejen. 
Aarhus kommune vil derimod ikke gennemføre nye hastighedsdæmpende foranstaltninger på Ørnstrupvej. 
Kommunens begrundelse er, at der er tale om en vej ud til det åbne land med kun to sideveje, hvor der i 
forvejen er 50 km´s hastighedsbegrænsning på strækningen ved Ørneparken. Hvis man mener, at der, på 
trods af skiltningen, køres for stærkt på strækningen, henviser man til, at der rettes henvendelse til politiet 
om problemet.

Tæt samarbejde om kommuneplanen

På et møde med Kommuneplanafdelingen blev der aftalt et tæt samarbejde mellem afdelingen og 
Fællesrådet som forberedelse af planafdelingens udkast til den kommende kommuneplan. Lystrupområdet 
er et af tre områder i kommunen, der får tilbudt dette særlige forløb. Når Lystrupområdet er udvalgt skyldes
det især Fællesrådets høringsbidrag. Bidraget, der er blevet til efter en lokal debat i forskellige fora herunder
et borgermøde, tager efter kommunens opfattelse et konkret afsæt i ønsket om at tilpasse 
kommuneplanstrategiens intentioner til de lokale forhold i Lystrupområdet. 

I forbindelse med arbejdet vil der blive afholdt et borgermøde i Elsted-Lystrup Beboerhus, torsdag den 24. 
november 2016 kl. 19.30.

Stien langs Ellebækken

Fællesrådet har i flere år arbejdet for at etablere en stiforbindelse langs Ellebækken. Kommunen har nu 
oplyst at næste etape af arbejdet forventes sat i gang i oktober 2016. Næste etape vil gå mod nord fra 
underføringen under jernbanen. 

Med venlig hilsen
Flemming Larsen


