Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget
Referat nr. 51 fra møde den 6. december 2007.
Fremmødt: Christian Matthiesen (CSM), Chris Olsen (CO), Jens Chr. Damsgaard
(JCD), Søren Flarup (SF), Steffen Sønderskov (SS), John Mikkelsen (JM), Poul Erik
Pedersen (PEP).
Fraværende: Bent Jensen med afbud

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat
Referat nr. 50 fra møde den 30/10 2007 blev godkendt.

Ad 3: Orientering fra FU-møde.
Af interesse for udvalget oplyste CSM, at samtlige kommissorier er godkendt i FU
Ny lokalplan 824 for erhvervsområde ved Lægårdsvej.

Ad 4: Krydset Sønderskovvej, Indelukket, Elstedhøj.
Der henvises til Trafik og Veje’s tilbagemelding den 8/11 2007 på vores henvendelse
af 24/9 2007 om sikring af krydset.

Ad 5: Vedligehold/reparation, Kjærgårdsvej og Ørnstrupvej.
Trafik og Veje har endnu ikke svaret på CSM’s skrivelse af 5/10 2007.

Ad 6: Pladsforhold, krydset Lystrupvej, Ørnstrupvej/Elsted Byvej..
CSM oplyste, at der havde været en episode med en bybus og en bilist på grund af
formentlig for lidt plads ved bybussens svingning – udvalget foretager sig intet før
eventuel henvendelse.

Ad 7: Bevoksning ved tunnel, fra stien langs Sønderskovvej til skolen.
CO oplyste, at der kun er lys i 5 ud af 12 lamper og at lamperne trænger til rengøring.
Bevoksningen bør beskæres/fjernes så der kommer mere lys til. CSM laver udkast til
skrivelse til Natur og Miljø.

Ad 8: Lys i lampe ved tunnel, fra stien langs Sønderskovvej til hallen.
Der rettes henvendelse til Natur og Miljø sammen med pkt. 7.

Ad 9: Belysning af sti fra ”Smørhullet” til Elev.
En beboer i Elev har rettet henvendelse til JCD, med forslag om at få den eksisterende
belysning på Elstedvej fra ”Smørhullet” til Høvej flyttet fra vejbanen til cykelstien.
- specielt mangler der lys på cykelstien hvor Ellebænken krydses – endvidere ville en
belysning hele vejen til Elev være ønskelig – intet lys fra Elstedvej langs Høvej.
Udvalget var enige om, at der rettes henvendelse til Trafik og Veje – CSM udarbejder
udkast til skrivelse.
Ad 10: Busforbindelser til /fra Elev.
Udsættes til næste møde.
Ad 11: Fællesrådets samlede kommentarer til oplæg til Planstrategi 2008 og Agenda
21.
Der henvises til FU’s kommentarer til planstrategien.
Ad 12: Egå Engsø, henvendelse fra Lions Club, Lystrup.
Efter CSM skrivelse til Lions Club er der ikke sket mere - måske vender de tilbage.
Ad 13: Pleje af de grønne områder.
Udvalget var enige om, at Århus Kommunes manglende pasning/pleje af de grønne
arealer ikke er hensigtsmæssig på nogen måde. For det første bliver de uplejede
områder uanvendelige for områdernes børn/voksne, for det andet vil en evt.
genopretning blive en bekostelig affære p.g.a. mængden af ukrudtsfrø, for det tredie
kan det være medvirkende til dræbersneglens og andet utøjs fremmarch og for det
fjerde opnås måske ikke de ønskede besparelser. CSM laver udkast til skrivelse til
Natur og Miljø.

Ad 14: Letbanens linieføring i og omkring Elev/Lystrup.
Udsættes til næste møde.
.
Ad 14a: Lastbilparkering Elev.
PEP havde foranlediget dette punkt medtaget på dagsordenen, idet han ønskede
politivedtægten iværksat vedrørende lastbilparkering på Stokbrovej, efter at der nu er
blevet etableret lastbilparkering langs Koldekilde. Udvalget var enige om, at CSM
udarbejder udkast til skrivelse til de pågældende myndigheder.
Ad 15: Eventuelt.
Intet.
Ad 16: Næste møde.
Næste møde blev aftalt til 24/1 2008 kl.19.30.
Elev, den 19/12 2007
Refereret af
Søren Flarup

