
Referat af Infrastrukturmødet den. 11. Sep. 2013.( møde nr.79 )

Til Stede.: Chr. Matthiesen. Jens Chr. Damsgaard. Steffen Sønderskov. Søren Flarup. Uffe Dahl.

Peter Marker. Lars Konradsen. Poul Erik Pedersen.

Afbud.:  Bent Jensen. John Mikkelsen. Søren Sørensen.

Referent.: Poul Erik.

1.   Valg af Referent.:

Referenten blev Formanden selv om der blev spurt i forsamlingen og flere har været med i 
udvalget i mange år. Derfor er Referatet som Formanden husker det.

2. Godkendelse af Dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelser til punkt 5 om skilte og støj.

3. Godkendelse af  det udsendte Referat fra 8 maj 2013 ( møde nr. 78 )

Referatet Godkendt.

4. Orientering fra FU af medlemmerne i FU.

Ingenting da de medlemmer som er i Fu havde meldt afbud

Formanden orienterede om Byggeren som er Årets lokalitet.

5. Indkommende sager, afsluttet og igangværende ting i 8520.

Afsluttet anlægsopgaver.:

Bystævnet.: PE har talt med Niels Chr Johansen tidligere og fremsend nogle foto

Af entreprenørens arbejde, nr. 13/ 000084-177.

Niels Chr Johansen har fremsendt en mail i dag hvor han beklager det lange forløb

Og at arbejdet er afsluttet.

Ligeledes er fliserne ved det nye lyskryds til Brugsens parkering lavet.



På Sønderskovvej er Kivi ved at bygge og får en udkørsel ud til Sønderskovvej

Udvalget var meget skuffet over at det kunne forekomme for tidligere havde vi sagt Ja.

Til en udkørsel til gammel Skæringvej !!! ( er der nogle i FU eller Byplanudvalget som har 
sagt ja til denne løsning ) ligeledes havde de en meget dårlig afspærring og Trafik og Veje 

Havde ikke godkendt dette så de var ude og se på Det.

Peter Marker.: kom med en redegørelse over de tiltag Grundejerforeningen havde gjort 
overfor Parkering på Asmusgårdsvej sammen med Trafik Og veje.

Trafik og Veje har været ude og se på forholdene og taget det med i Trafik udvalget

Som er et samarbejde imellem trafik og Veje og Politiet, men da noget af Asmusgårdsvej er 
privat skal grunejerne i foreningen være med til at betale og da de fleste som parkere er fra 
Lærkehaven får de nok ikke medhold og en afstemning vil nok give et negativt resultat.

Udvalget med Trafik og Veje og Politiet er ikke kommen med en udtalelse endnu. !!!

Lars Konradsen. Fra Sønderskovsparkens Grundejerforening fortalte udvalget om de tiltag 
som nogle af beboerne i Sønderskovsparken havde gjort over for Trafik og Veje,

Det er ikke alle beboerne som er plaget af støj men dem som har deres ejendom uf til 
Sønderskovvej og Indelukket, når bilerne bremser ned eller accelerere i området,

Endvidere køre der også nogle busser denne vej derfor har de fået Covi til at lave en 
støjmåling som er over det tilladte.

Derfor ønskes der en måling af Trafik og Veje ifølge Støjhandlingsplanen for Aarhus nu eg 
efter at sportspladsen er taget i brug.

Trafik og Veje har foretaget mange Rep. I området og kanterne som bliver ødelagt af 
busserne på Høvej og Lil. Elstedvej er lavet flere gange, Trafik og Veje er gået i Tænkeboks.!!

Lystrup Fjernvarme har mange opgravninger i områder og forsætter i 2014 med vejene

Omkring Ørnelunden OSV. 



6.  Gennemgang af Aktivitetsoversigten.

Der blev tilføjet 3 ting.

Busskilten skal fornyes eller skiftes da folk ikke kan finde ud af dem.

Støj i området Støjhandlingsplanen for Aarhus og 8520 området.

Cykel stien trænger til  ny belægning imellem Indelukket og Asmusgårdsvej.

7.  Den Kommende Formand.

PE stopper som Formand efter sæste møde som er den 6 november 2013.

8. Næste møde er den 6 November 2013 og mødet den 9 Oktober er aflyst.

9. Eventuelt.

Udvalget ønsker at få noget mere indsigt i Lokalplanerne  fra Byplanudvalget.

For der er også veje i området

Tækkers nye bydel skal på dagsorden ved det kommende udvalgsmøde.

Artikler i Lokalavisen.

Referatet fra FU bør komme på hjemmesiden

Uffe tager kontakt til Ejendomsforvaltningen vedr. Festpladsen

Referent PE den 12/9 2013.




