Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget
Lystrup, den 20. juni 2007
Referat nr 47. den 19.06.2007
Tilstede: Chr. S. Matthiesen, Chris Olsen, Søren Flarup, Steffen Sønderskov, Jens Chr. Damsgaard,
John Mikkelsen, Poul Erik Pedersen.
Afbud: Bent Jensen.
1. Udvalgets opgaver og snitflader mellem udvalgene.
Udvalget fandt at de opgaver og snitflader som var skitseret fra formanden for Fællesrådet
svarede til de hidtidige forhold, dog med tilføjelse af stier/naturstier
2. Valg af formand.
Chr. S. Matthiesen blev enstemmigt valgt
3. Valg af sekretær.
Søren Flarup fortsætter som sekretær.
4: Evt. indsupplering af af nye medlemmer.
Der forsøgets at finde "et emne" i området ved lille Elstedvej.
5. Evaluering af mødet med Trafik og Veje den 24. maj 2007 (ifølge tidliger fremsendt notat).
Der var enighed om at det udarbejdede notat fra Chr. S. Matthiesen skulle fremsendes til
kommunen.
 Krydset Sønderskovvej/Indelukket/Elstedhøj.
Udvalget vil forfølge sagen som efterhånden er en "gammel" sag.
Det fortsatte pres skal fortsætte og fremskyndes inden der sker alvorlige uheld, da der
vil ske en øget trafik på grund af de nye boldbaner og yderligere bosætning i området.
Der var enighed om at krydset Sønderskovvej/Centervejen er problematisk.
 Buslommer, Sønderskovvej
Udvalget vil forfølge sagen.
 Lys.
Resultatet af "lysprojektet" afventes.
 Smørhullet.
Det var mødedeltagernes opfattelse, at man i kommunen egentlig havde en dårlig smag
i munden og godt vidste at man havde lovet en udvidelse på et tidligere tidspunkt.
 Trafikforholdene på Lystrupvej.
Emnet tages op senere, dog ville en højresvingsbane fra Lystrup ved rundkørslen ved
Viengevej være ønskelig.
Til afhjælpning af nogle af problemerne, kunne man anvende nogle af de "småkonti" som er i
det kommunale budget.
6. Slidlag 2007
Orientering om hvilke veje der får slidlag i 2007
Der var enighed om at Kærgårdsvej er kommet i en miserabel tilstand på grund af den stærkt
øgede tunge trafik, en udbedring er stærkt påkrævet.
7. Borgermødet den 9. maj 2007
Det var udvalgets opfattelse at mødet var en succes.
8. Det videre arbejde.
Udvalget vil følge op på alle de nævnte problemstillinger.
Byudviklingsudvalget underrettes om at vi gerne vil inddrages i forbindelse med med
afgivelse af høringssvar/lokalplaner.
9. Eventuelt.
Intet.
10. Næste møde.
Tirsdag den 21. august 2007 kl. 19.30 i Lystrup Kirkes lokaler.
referent: Chris Olsen

