
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget

Referat nr. 54 fra møde den 6. maj 2008.

Fremmødt: Christian  Matthiesen (CSM), Jens Chr. Damsgaard (JCD),  Søren Flarup (SF), Chris 
Olsen (CO), John Mikkelsen (JM), Poul Erik Pedersen (PEP).
Fraværende: Bent Jensen, Steffen Sønderskov  med afbud.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat
Referat nr. 53 fra møde den 13. marts 2008 blev godkendt.
. 
Ad 3: Orientering  fra FU-møder m.m.
Af interesse for udvalget oplyste CSM, at FU har drøftet hvorledes Fællesrådet kunne opnå en større 
synlighed i området. Konklusionen herpå er blevet, at Fællesrådet køber plads i Lokalavisen  4-5 
gange i løbet af året. Dette bevirker, at de respektive udvalg skal bidrage med indlæg.
Herudover oplyste CSM, at Århus Kommune har tegnet fællesforsikring for de aktiviteter som 
Fællesrådene afholder lokalt.

Ad 4: ”Notat om de tiltag som Fællesrådet ønsker fremmet”.
Der var tale om 4 sager, som vi ønskede fremmet jfr. skrivelse af 25/2 2008 til Trafik og Veje. CSM 
oplyste, at der endnu ikke er kommet respons herpå.

Ad 5: Beskæring af bevoksning ved tunnel under Sønderskov.
CSM oplyste, at han ved henvendelse til Natur og Miljø havde fået oplyst, at området henhører under 
Børn og Unge. En henvendelse til Elsted  Skole har ikke givet resultat. CSM udarbejder skrivelse til 
Børn og Unge.

Ad 6: Lastbilparkering i Elev.
Ifølge mail af 13/3 2008 oplyser Trafik og Veje, at de har bedt Østjyllands Politi om at inkludere alle 
veje indenfor byzone i Politibekendtgørelsen, herunder også Elev.



Ad 7: Knallertkørsel på cykelstien langs Sønderskovvej. (henvendelse fra 
Grundejerforeningen Elsted Øst) 
Det vil stadig ikke være tilladt med knallertkørsel på cykelstien.

Ad 8: Sti langs Ellebækken føres videre til Ørnstrupvej.
Natur og Miljø går ikke ind i etablering af en sådan stiforbindelse hen over privat ejet areal jfr. mail 
af 18/3 2008 – vi foretager os ikke mere i sagen.

Ad 9: Pleje af de grønne områder.
Forsøgsprojekt – intet sket endnu

Ad 10: Letbanens linieføring, høringssvar.
Der er endnu ikke fremkommet nogen reaktion i relation til vores kommentarer.

Ad 11: Information fra og om Fællesrådet, annoncering, hjemmeside.
CSM har under punkt 3 oplyst om FU’s beslutning, som går ud på at købe plads i
Lokalavisen.

Ad 12: Vedligehold af sti til Skårupgård skov.
Ifølge oplysninger og dokumentation fra CO, har Århus Kommune en forpligtelse til at vedligeholde 
den optalte sti – og som nu er ved at trænge til en omgang flis mv.
Der var enighed om at rette henvendelse til Århus Kommune om vedligeholdelse af stien.

Ad 13: Belysning af sti fra ”Smørhullet” til Elev (henvendelse fra Grundejerfore- 
ningen  ”Alshøj”
Der var enighed om, at oplyse ”Alshøj” om vor tidligere henvendelse (17/1 2008) til Trafik og Veje 
og deres svar  (23/1 2008), samt at vi indtil videre ikke foretager os mere i sagen.

Ad 14: Trafikale forhold Terp (henvendelse fra Landsbyforeningen Terp)
Der var enighed om understøtte Terp i at få en busforbindelse. Der blev drøftet hvilket rute en sådan 
busforbindelse kunne få, men lader dog dette lige til Trafikselskabet.
CSM udarbejder udkast til skrivelse til Trafikselskabet.

Ad 15: Blomsterløg, andel i puljen 2008.
Blomsterløg uddeles til 5 Fællesråd (vi fik sidste år), men vil forsøge igen med henvisning til, at de i 
år skal anvendes i Elev.



Ad. 16: Eventuelt
PEP anmodede om at få behandlet forholdene omkring Koldkilde i Elev (vejen forbi den nye 
udstykning), som under det seneste regnvejr på det nærmeste stod under vand.
Vejen er ligeledes alt for smal til den tunge trafik som p.t. finder sted, hvilket har bevirket en 
voldsom opkørsel af rabatten. CSM udarbejder udkast til skrivelse til Trafik og Veje om forholdene.

Ad. 17: Næste møde
Næste møde blev aftalt til torsdag den 4/9 2008

Elev, den 8/5 2008 
Refereret af
Søren Flarup


