
Lystrup, Elsted, Elev Fællesråd                                                                Lystrup, den 02.05.2011
Infrastrukturudvalget

Referat af møde den 27. april 2011.

I mødet deltog: Poul Erik, Steffen, John, Jens Christian, Uffe og Christian.

Ad 1.  Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra møde den 10. marts
Referatet godkendt.

Ad 3. Orientering fra FU
PEP oplyser, at arbejdet med at få en fælles hjemmeside op at stå forventes at gå
i gang inden længe, med professionel bistand.

I forbindelse med informationsniveauet, mener FU, at der har været informeret
om flere ting i dagspressen, bl.a. om de ændrede busplaner og om letbanens
linieføring mm.
Det er dog stadig Infrastrukturudvalgets opfattelse, at en større synlighed omkring
Fællesrådets aktiviteter er nødvendig.

Der afholdes et Offentligt møde med temaet ”Ideer og forslag om nyt byområde syd
for Elev” –herunder bl.a. forslag om en udvidelse af området mod vest.
Mødet holdes den 28. april på Elev skole, med Aarhus kommune som arrangør.

PEP oplyste at han –sammen med repræsentanter fra 3 andre Fællesråd, havde deltaget
i et møde med Cowi, om den generelle infrastruktur i Aarhus kommune.

Den 2. maj er der arrangeret et møde på Aarhus Rådhus, med 4 politikere valgt i 
lokalområdet, om letbanens linieføring.
De 4 politikere er: Steen B. Andersen, Henrik Vestergård, Jan Ravn Christensen og
Ango Winther.

Ad 4. Aktivitetsoversigt
Der er ingen ændringer til Aktivitetsoversigten, dateret 10.03.2011. 

PEP har taget kontakt til Trafik og Veje omkring ”Belysning af sti mellem Lystrup
og Elev”, samt rettet endnu en henvendelse til Banedanmark om ”Bomme ved 
Sønderskovvej”.

Ad 5. Indkomne sager 
Ingen nye sager.



Ad 6. Næste møde
Det tidligere aftalte møde den 11. maj aflyses.
Forslag til ny mødedato følger.

Ad 7. Eventuelt
Intet.
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