Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget
Referat nr. 48 fra møde den 21/8 2007
Fremmødt: Christian Matthiesen (CSM), Chris Olsen (CO), Jens Chr.
Damsgård (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. 47 fra møde den 19/6 2007 blev godkendt.

Ad 3: Orientering fra FU-møde.
Af interesse for udvalget oplyste CSM, at Bente Skare Hansen
(erhvervsdrivende) havde rettet henvendelse til Fællesrådet med
bekymringer for handelslivet i Lystrup, når Lisbjerg bliver udbygget.

Ad 4: Evt. indsupplering af nyt medlem.
CSM havde rettet henvendelse til Elleparken, men ingen konkret
tilbagemelding endnu.

Ad 5: Sikring af krydset Sønderskovvej/Indelukket/Elstedhøj.
Der var i udvalget enighed om at arbejde videre med sagen, til trods for
Trafik og Veje’s seneste afvisning. CSM foreslog, at der udarbejdes
skrivelse til Trafik og Veje med opsummering af forløbet af sagen tilbage i
tiden. Forslaget blev vedtaget.

Der var endvidere forslag om en evt. underskriftsindsamling, hvilket
måske kunne komme på tale senere.

Ad 6: Buslommer, Sønderskovvej.
Oprindeligt kun ved ”Det Blå Center”, hvilket der arbejdes videre med.
PEP oplyste, at Midttrafik ingen penge har. CSM udarbejder skrivelse til
Midttrafik, som rundsendes inden videre ekspedition

Ad 7: Kærgårdsvej
PEP oplyste, at arbejdet er under udførelse.

Ad 8: ”Smørhullet”
I mail af 25/6 2007 fra Trafik og Veje oplyses det, at udvidelsen forventes
at blive udført i indeværende år. Vi afventer dette.

Ad 9: Aktivitetsoversigt
CSM forespurgte om udvalgets indstilling hertil. Alle var enige om at

det er en god ide.
Ad 10: Generel vurdering af infrastrukturen i lokalområdet.
Der blev drøftet forbindelsesvej fra Mejlbyvej til Randersvej.
JM foreslog, at vi en dag brugte et par timer, hvor vi tog ud og så på
området – enighed om at det ville være en god ide.
Infrastrukturen medtages som punkt på næste møde specielt med henblik
på den forestående udbygning i Elev.

Ad 11: Eventuelt.
Der blev talt om arbejdet med ”Lystrup Midtpunkt”, for nogle forekom det
lidt mærkeligt, at der ikke har været oplysninger i pressen om forløbet.

Ad 12: Næste møde
Næste møde blev aftalt til torsdag den 4. oktober 2007 og her skulle et af
punkterne på dagsordenen være cykelstier i relation til Trafik og Veje’s
seneste udmelding.
Elev, den 25/8 2007
Refereret af
Søren Flarup

