
Referat af infrastrukturudvalgsmøde den 11. 03. 2010 (møde 62)

Tilstede: Poul Erik, Jens Christian, John, Søren, Christian, Steffen, Chris
Afbud: Bent, Uffe, Jakob.
Referent: Chris

1. Godkendelse af Dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af  buslinier i Lystrup(5a) og lys på Lystrupve(5b)

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 06-01-2010.
Mødet var den 07-01-2010, der blev opfordret til hurtig tilbagemelding med eventuelle rettelse/ 
kommentarer til referater, ellers godkendt.

3. Orientering fra FU og Styregruppen ( Bymidten)
F. Strange er udtrådt af FU, byportalen forsøges opstartet igen, på trods af krisetider er projekt bymidte 
stadig aktuel, man søger i øjeblikket investorer.

4. Projekter i 8520, orientering fra mødet med Trafik og Vej.
Referat fra mødet med Trafik og Veje blev udleveret, ellers ingen kommentarer

5. Indkomne sager. to, sti til Lisbjerg og fritlægning af rørledning i æblehaven.
Sti til Lisbjerg, udvalget går principiel ind for ideen, eventuel stiforløb på Elevvej undersøges, brev 
sendes til Trafik og Veje.
Fritlægning af vandløb i æblehaven, ingen protester.
5a Buslinier i Lystrup
Skal tages op i FU, udvalget opfordrer til et offentlig møde, efter det offentlige møde skal der afholdes et 
ekstra møde i infrastrukturudvalget.
5b. Lys på Lystrupvej over mosen.
Punktet tages med på aktivitetslisten.

6. Letbanen Linjeførelse i Elev og Lystrup, indstilling til FU og kommunen inden d.7 april.
Banen forsøges flyttet længere op mod bycenteret da kommende buslinier muligvis vil blive nedlagt.
Udvalget ønsker en mere nordlig linieføring.
Udvalget ønsker at FU udarbejder en skrivelse til kommunen, Teknik og Miljø inden den 7. april 2010.

7. Svar fra Bane Danmark. Orientering.
Intet svar den 5. marts 2010

8. Næste møde
torsdag den 6 maj kl 19.30 i Lystrup Kirke

9. Eventuelt.
Der udarbejdes ny aktivitetsliste.
Den kommende forlængelse af Herredsvej blev drøftet.
Færdiggørelsestidspunktet af Søftenvejen og den sidste stump motorvej blev drøftet.

Mødet slut 21.30


