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FORDELERRINGEN – NU SKER DER NOGET – MÅSKE. 

De hyppige trængselsproblemer - specielt morgen og aften i fordelerringen er velkendte for alle i vores 
lokalområde. Fællesrådet har på utallige møder med politikkere og embedsfolk peget på problemet og 
efterlyst løsninger. Vi har også haft kontakt med Vejdirektoratet for på den måde ”at skubbe på en 
løsning”.  Det er selvølgelig en teknisk og økonomisk kompliceret opgave at løse, og det bliver bestemt ikke 
lettere af, at problemet vedrører to forskellige myndigheder. Kommunen, der så at sige skal sørge for plads 
til at trafikanterne kan komme til og fra fra ringen ad de kommunale veje (Lystrupvej og Sønderskovvej) og 
Vejdirektoratet, der skal sørge for gode til- og afkørsler samt en fornuftig indretning af anlægget. Men 
endelig er der nu etableret en fælles indsats mellem kommunen og staten. En indsats der skal analysere 
problemet og måske pege på fælles løsninger. Det ændrer bestemt ikke situationen fra i morgen af, men 
det er glædeligt, at der er en fælles erkendelse af problemet og en tilsyneladende vilje til at finde en 
løsning. 

    

SKOLEVEJSANALYSE VED ELSTED SKOLE. 
 
Sammen med Skoleforvaltningen, Teknik og Miljø samt skoleledelsen på Elsted Skole har fællesrådet 
deltaget i et møde med gennemgang af sikkerheden for vore børn på skolevejene til Elsted Skole. Analysen 
skal gerne fører frem til forslag, der kan forbedre sikkerheden for børnene. Vi har peget på, at analysen ikke 
kun skal omfatte området helt tæt på skolen, men også problemstillinger på skolevejen længere væk fra 
skolen f.eks. på Elstedvej og på de stisystemer, der leder til gangtunnelen under Sønderskovvej.  Selvom der 
også er sikkerhedsproblemer på afstand af skolen, så er det svært at komme uden om, at langt de største 
akutte sikkerhedsproblemer på skolevejen er den massive trafik tæt på skolen, der opstår som følge af, at 
rigtig mange elever bliver kørt i bil til skolen.  
 
 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 18. MAJ 2022 KL. 19.00 I BEBOERHUSET, ELSTED SKOLEVEJ 4. 
 
Fællesrådet afholder det årlige repræsentantskabsmøde den 18. maj 2022. Indbydelse og dagsorden 
udsendes fire uger inden mødet. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på 
repræsentantskabsmødet, skal efter vedtægten indsendes til forretningsudvalgets formand senest den 1. 
april 2022. 
 
 
Med venlig hilsen     
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd    


