
Lystrup, Elsted, Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget

Referat nr 52 af møde den 24. januar 2008.

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

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

Ad 2: Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat nr 51 fra sidste møde den 6. december 2007 blev godkendt.

Ad 3: Orientering fra FU-møder m. fl.
CSM orienterede kort om arbejdet med projekt ”Liv i Lystrup” samt om et kommende 
Fællesrådsseminar i Rådhushallen, tirsdag den 26. februar 2008.
Oplyste at Steen Pedersen på grund af privat øget arbejdsmængde er udtrådt af forretningsudvalget 
og er også fratrådt som formand for Byudviklingsudvalget. Han fortsætter dog som menigt medlem 
af udvalget.
Svend Aage Kirkegård er –som 1. suppleant, indtrådt i forretningsudvalget.

Ad 4: Vedligehold/reparation, Kjærgårdsvej og Ørnstrupvej
CSM orienterede om Trafik og Veje’s tilbagemelding af 18. december 2007 om 
vedligehold/reparation af disse veje: ”Det kan oplyses at de pågældende strækninger er under 
skærpet opsyn, netop med henblik på at undgå de ødelagte kanter og dybe rabatter. Jeg har 
indskærpet overfor formanden for området, at vejstrækningerne skal efterses mindst en gang om 
ugen, for at kunne få udbedret skaderne så hurtigt som muligt, inden de bliver farlige”.

I forbindelse hermed kan henvises til artikel i Lokalavisen af 16. januar 2008 om Sastrupvej.

Ad 5: Forhold i og ved 2 tunneller under Sønderskovvej
CSM orienterede om Trafik og Veje’s tilbagemelding af 10. januar 2008 om de pågældende 
forhold.
Lys i og ved tunnellerne er nu i orden.

Ad 6: Belysning af sti fra ”Smørhullet” til Elev
CSM orienterede om Trafik og Veje’s svar på vores brev af 17. januar 2008.
”Trafik og Veje’s belysningsafdeling har besigtiget stedet og må medgive, at der er behov for 
belysning på begge sider af ”smørhullet”. Det skal dog bemærkes, at der ikke etableres belysning på 
stien langs Elstedvej og Høvej. Belysningen vil blive etableret i løbet af indeværende år”.

Foreløbig afventer vi etablering af en bedre belysning omkring ”smørhullet”.



Ad 7: Lokalplan 824, erhvervsområde v/Lægårdsvej
Der udarbejdes en skrivelse med kommentarer til lokalplanforslag 824, gående på, at det bør 
overvejes at etablere en forbindelsesvej fra Mejlbyvej til det omhandlede område og dermed også til 
hele industriområdet. Det kan f.eks. ske ved at forlænge Møgelgårdsvej til Mejlbyvej.
Det vil i givet fald aflaste Sønderskovvej samt reducere trafikken ad Kjærgårdsvej-Sastrupvej.
CSM udarbejder udkast til skrivelse.
Da svarfristen er onsdag den 30. januar 2008 skal der handles forholdsvis hurtigt.

Ad 8: Knallerter på cykelstien langs Sønderskovvej
Grundejerforeningen Elsted Øst har anmodet Fællesrådet om at se på et forhold omkring ”knallerter 
på cykelstien langs Sønderskovvej”.
Vi er enige i Grundejerforeningens opfattelse af, at det er uhensigtsmæssigt og at det kan indebære 
en risiko for at der vil ske ulykker på stien, når børn fra området skal til/fra skole hhv. institution.

CSM udarbejder udkast til svarskrivelse til Grundejerforeningen med kopi til Trafik og Veje. I 
forbindelse hermed vil vi anmode Grundejerforeningen om kopier af relevante dokumenter i sagen.

Ad 9: Busforbindelser til/fra Elev
Udsættes til næste møde.

Ad 10: Pleje af de grønne områder
Der er endnu ikke modtaget nogen kvittering eller tilkendegivelse i forbindelse med vores brev af 
20. december 2007.

Ad 11: Sti langs Ellebækken føres videre til Ørnstrupvej
Der rettes henvendelse til Natur og Miljø med henblik på at få forlænget stien langs Ellebækken, 
således at den føres direkte ud til Ørnstrupvej.
CSM udarbejder udkast til skrivelse.

Ad 12: Lastbilparkering, Elev
Der rettes henvendelse til Trafik og Veje med det formål at få en tilføjelse i ”Politibekendtgørelse 
om parkering i Århus politikreds”, som følger: I  §6 stk. 3 tilføjes ”Elev”.
CSM udarbejder udkast til skrivelse.

Ad 13: Letbanens linieføring i og omkring Elev/Lystrup
Udsættes til næste møde.

Ad 13A: Svarskrivelse fra Trafik og Veje om Buslomme ved Lystruplund samt Sikring af krydset 
Sønderskovvej/Indelukket/Elstedhøj
A. 
Buslomme ved Lystruplund:
”Fællesrådet genfremsætter ønsket om etablering af en buslomme på Sønderskovvej ved 
Lystruplund, idet det er Fællesrådets opfattelse, at en buslomme kunne forbedre trafikflowet på 
Sønderskovvej.
Fællesrådets vurdering er ganske givet korrekt, men samtidigt er det Trafik og Veje’s vurdering, at 
en holdende bus på dette sted har en bremsende effekt og dermed medvirker til at reducere 
hastigheden på Sønderskovvej –hvilket Fællesrådet tidligere har påpeget som værende et problem.



Det er derfor fortsat Trafik og Veje’s vurdering, at etablering af denne buslomme ikke skal 
opprioriteres”.

Der er enighed om, at der skal følges op på Trafik og Veje’s svar, idet vi ikke anser begrundelsen 
og svaret for tilfredsstillende.

B.
Sikring af krydset Sønderskovvej/Indelukket/Elstedhøj:
”Med hensyn til ønsket om etablering af en rundkørsel i krydset Sønderskovvej/Indelukket kan det 
oplyses, at Trafik og Veje forud for den kommende prioriteringsrunde for den kommende 
anlægsperiode har gennemført tællinger i krydset.
Til orientering vedlægges tællingerne”.

Vi afventer nu den kommende prioriteringsrunde.

Ad 14: Eventuelt
Intet at tilføje

Ad 15: Næste møde
Næste møde blev aftalt til torsdag den 6. marts 2008 kl. 19.30.

Ref /CSM

Lystrup, den 25. januar 2008.
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