
Referat af infrastrukturudvalgsmøde den 01. 11. 2010 (møde 66)

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

1. Godkendelse af dagsorden.
Påmindelse: aktivitetslisten skal tilføjes hver gang ellers OK.

2. Godkendelse af referat.
OK

3. Orientering fra FU
FU ønskede at udvalget arbejdede med problematikken omkring letbanens linieføring med henblik 
på en fælles skrivelse.

4. Orientering fra mødet med Veje og Trafik
 I mødet den 6. oktober deltog Poul Erik. Aktivitetsplanerne blev gennemgået. 
Rundkørsel ved Sønderskovvej/Indelukket, buslomme på Sønderskovvej, indsnævring af kørebane 
på Elsted by vej samt højresvingsbane fra Lystrup Centervej til Sønderskovvej blev videregivet som 
vores ønsker. 
Indstillingen til byrådet skal foreligge i januar, med plan om at byrådet træffer beslutning om 
anlægsarbejderne på mødet d. 11. marts 2011. 
Rundkørslen er det af vore ønsker som står højest på kommunens prioriteringslisten til 
gennemførelse i 2011, med mulighed for at den skubbes til 2012.
På mødet blev den fremtidige busdrift også berørt. Der er fortsat usikkerhed om linieføringen i 
Lystrup, hvor der endnu ikke er truffet beslutning om nedlæggelse af linieføringen.

5. Projekter i 8520 og aktivitetslisten.
Asfalten ved tunellen under Sønderskovvej ved hallen skal udbedres, Poul Erik tager kontakt til 
fjernvarmen.
Gennemgang af aktivitetslisten.
Sti fra Lisbjerg til gartneriet gennemføres
renovering af vejene i 8520 området er iværksat
Lys på Lystrupvej har lange udsigter
Bomme på Sønderskovvej, punktet slettes
Ørnstrupvej ved Elev, punktet slettes

6. Letbanen
Udvalget fandt at det tidligere udarbejdede brev angående letbanen kunne anvendes med en 
tilføjelse om videreførelse til den planlagte Lystrup bymidte og eventult fortsættelse ad indelukket 
til de kommende boldbaner og videre til Hjortshøj. Poul Erik arbejder videre med sagen.

7. Indkommende sager
Poul Erik fremsender forslag til nyt møde.

8. Eventuelt
I forbindelse med kommunens information om grønne projekter, er fællesrådet fejlagtig nævnt som 
samarbejdspartner ved en bro over Egåen ved golfbanen.

Mødet slut 21.30


