
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget

Referat nr. 55 fra møde den 4. september 2008.

Fremmødt: Christian  Matthiesen (CSM), Jens Chr. Damsgaard (JCD),  Søren Flarup (SF), Chris 
Olsen (CO), John Mikkelsen (JM), Bent Jensen (BJ), Uffe Dahl (UD) nyt medlem
Fraværende: Poul Erik Pedersen uden afbud.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat
Referat nr. 54 fra møde den 6. maj 2008 blev godkendt.

Ad 3: Valg af formand og referent for udvalget.
Christian Matthiesen blev genvalgt som formand og Søren Flarup som referent.
. 
Ad 4: Orientering  fra FU-møder m.m.
Af interesse for udvalget oplyste CSM, at ”Liv i Lystrup” arbejder meget med en byportal og at der 
er blevet bevilget penge fra de 3 involverede foreninger. Centerplanerne er måske mere tvivlsom – 
medens bevægelsesparken  synes at have bedre muligheder for at se dagens lys.

Ad 4a: Motorvejsindvielse.
CO, JM og BJ orienterede om motorvejsindvielsen og om det efterfølgende traktement ved Lystrup 
Hallerne.

Ad 5: ”Notat om de tiltag som Fællesrådet ønsker fremmet”.
Der er tale om 4 sager, som vi ønskede fremmet jfr. skrivelse af 25/2 2008 til Trafik og Veje. CSM 
oplyste , ar der endnu ikke er kommet respons herpå. 

Ad 6: Beskæring af bevoksning ved tunnel under Sønderskovvej.
Arbejdet er nu udført med et godt resultat, efter at det blev afklaret, hvilken afdeling under 
kommunen der skulle udfører arbejdet.



Ad 7: Vedligehold/reparation, Koldkilde, Elev
Arbejdet med udvidelse af vejen og bedre kloakering er udført og fundet OK.

Ad 8: Lokalplan 824
I relation til lokalplan 824 har vi haft en drøftelse af muligheden for en forlængelse af Møgelgårdsvej 
til Mejlbyvej,  til aflastning af den tunge trafik på både Lægårdsvej og Møgelsgårdsvej. –Afventer 
hvilket trafikmønster motorvejsåbningen giver.

Ad 9: Pleje af de grønne områder.(herunder mail ”Æblevænget” til ÅK
Den 17/6 2008 afholdt Århus Kommune offentligt møde i Beboerhuset om ”udvikling af parkerne i 
Lystrup”. Mødet var åbenbart blevet misforstået af de ca. 60 fremmødte, da mødet ikke handlede 
pleje og vedligeholdelse af de grønne områder – men derimod om ny tiltag. Hvilket fik mange af de 
fremmødte til at forlade mødet.

Ad 10: Vedligehold af sti til Skårupgård skov.
Efter nogen forvikling omkring kommunens pligt til vedligeholdelse af stien - er det blevet lovet, at 
der  bliver udlagt flis på stien.

Ad 10a: Stiforbindelse mellem parkeringspladsen (gl Lystrupvej) og stien omkring 
Engsøen
Efter det oplyste er der ingen officiel stiforbindelse. Det blev vedtaget, at rette henvendelse til Trafik 
og Veje med anmodning om etablering af en stiforbindelse  samt med anmodning om ændring af 
svinget mellem den gamle og nye cykelsti.

Ad 11: Trafikale forhold Terp (henvendelse fra Landsbyforeningen Terp)
Der er blevet givet afslag på ønsket om en busforbindelse – andre tiltag i denne forbindelse afventer 
motorvejens åbningen (trafikmønster).

Ad 12: Blomsterløg, andel i puljen 2008.
I lighed med sidste år har vi fået andel i  puljen. Løgene vil blive anvendt af menighedsrådet i Elev.

Ad. 13: Rækværk v/gangbro over motorvej.
En henvendelse fra Lene B. Henriksen om forlængelse af rækværket v/gangbroen over motorvejen -
flere har bemærket, at der kan være noget om sagen – der rettes henvendelse til Trafik og Veje med 
anmodning en forlængelse af rækværket med ca. 1½ meter.



Ad. 14: Fodgængerfelt, Lystrup Centervej 
Brugerrådet ved Sønderskovhus har fået afslag på et ønske om etablering af en fodgængerovergang 
på Lystrup Centervej med den begrundelse, at der er ingen lovmæssig grundlag for en sådan og beder 
derfor Fællesrådet om støtte i sagen.
Efter en drøftelse af sagen var der enighed om, at CSM taler med formanden for brugerrådet for at få 
afdækket behovet.

Ad. 15: Flere bænke langs Engsøen 
Løse rygter med ønsker om flere bænke omkring Engsøen – vi afventer konkrete henvendelser.

Ad. 16: Slidlag 2008 
Oversigt med oplysninger om de veje der vil få nyt slidlag her i området - OK

Ad. 17: Information fra og om Fællesrådet, annoncering, hjemmeside 
Intet nyt i forhold til sidste møde – det er stadig planen er der købes plads i Lokalavisen. 

Ad. 18: Støj fra trafikken på Sønderskovvej (henvendelse fra Uffe Dahl) 
UD orienterede udvalget om problemet, herunder at en eventuel anden belægning på vejen måske 
kan mindske støjen. Det blev aftalt, at de berørte parter i første omgang  selv retter henvendelse til 
kommunen.

Ad. 19: Eventuelt.
JM foreslog, at udvalget på et tidspunkt tager en tur i området.

.
Næste møde blev aftalt til torsdag den 27/11 2008

Elev, den 11/9 2008 
Refereret af
Søren Flarup


