
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget

Referat nr. 80 fra møde den 6. november 2013.

Fremmødt: Christian  Matthiesen (CSM), Jens Chr. Damsgaard (JCD),  Søren Flarup (SF), John 

Mikkelsen (JM), Uffe Dahl (UD), Poul Erik Pedersen (PEP), Steffen Sønderskov (STS), Lars 

Konradsen (LK) 

Fraværende: Bent Jensen (BJ), Peter Marker (PM) med afbud. Søren Sørensen (SS) uden afbud.

Ad 1: Referent
SF påtog sig hvervet som referent

Ad 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3: Godkendelse af referat
Referat nr. 79 fra møde den 11. september 2013 blev godkendt

Ad 4: Orientering af de medlemmer som er i FU
Som eneste tilstedeværende fra FU oplyste JM, at lokale kandidater til kommunal- og 
regionsrådsvalget kan komme med indlæg på Fællesrådets hjemmeside.

Endvidere oplyste JM, at Fællesrådet står som arrangør af et vælgermøde den 13/11 2013 med 
lokale kandidater, hvilket en del af udvalgets medlemmer ikke fandt, var en del af Fællesrådets
arbejdsområde. 

Udvalget var endvidere meget utilfreds med det indlæg, som formanden Hans Schiøtt havde sendt 
til Århus Stiftstidende  specielt  vedr. busnettet. Aarhus Stiftstidende burde efter udvalgets mening
haft den besked, at Infrastrukturudvalget holder møde den 6/11 2013, og udvalget vil derefter 
komme med kommentarer. Med hensyn til indlæggets oplysning om halvtimesdrift er det 
selvfølgelig ikke godt, når der på visse tidspunkter er 4 afgange i timen.

PEP orienterede om den nye bebyggelse ved Lille Elstedvej, herunder kom udvalget ind på den 
manglende sammenspil/orientering fra Byplanudvalget.

Ad 5: Orientering af mødet med Trafik og Veje
PEP oplyste, at han havde deltaget i mødet og havde afleveret det af PM udarbejdede ”ønsker til 
anlægsprogram for vejsektoren 2014-2017”, som blev gennemgået med Trafik og Veje. Derefter var 
der kun diskussion af områder uden interesse for vores område, oplyste PEP.



PEP oplyste endvidere, at vi har fået tilbud fra Trafik og Veje om at få et møde i februar om 
evalueringen af buslinienettet.

Ad 6: Indkommende ting fra området 8520
JCD havde bedt om at få et punkt på dagsordenen vedr. vand på Høvej omkring den sydlige 
buskuppel og ligeledes lidt nord herfor, idet ventende passagerer nemt bliver oversprøjtet med vand, 
når to biler mødes ved buskuplen. PEP skriver til Trafik og Veje samt til Midttrafik.

LK havde modtaget klager over manglende lys på cykelstien fra Indelukket til skoletunnel – 
medtages på aktivitetsliste. PEP skriver til Trafik og Veje.

JCD efterlyste kort over busruterne 1a og 18 i vores lokalområde – specielt hvorledes afstandene er 
til de 2 linjer. Som nævnt under pkt. 5 afholdes der møde med Trafik og Veje i februar, og hver 
enkelt medlem af udvalget opfordres til at komme med oplæg til forbedring af busforbindelserne til 
næste møde.

Ad 7: Gennemgang af Aktivitetslisten
Støjproblemer Sønderskovvej/Indelukket.  Trafik og Veje har besvaret udvalgets henvendelse ved 
mail af 19/9 2013 uden nogen positiv respons – forbliver på aktivitetslisten.

Festpladsen – UD rykker

Asmusgårdsvej P-forbud – afventer PM’s oplysninger.

Ad 8: Formand og næste møde
PEP fortsætter indtil videre – næste møde aftalt til den 8. januar 2014.

Ad 8: Eventuelt
PEP havde netop fået skrivelse fra Århus Kommune angående ”offentlig høring af
Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020”. Bemærkninger indsendes senest 2/12 2013.
Da der ikke afholdes møde inden, opfordres udvalgets medlemmer til at fremsende indlæg
til PEP hurtigst muligt.

SF fremkom med forslag om evt. offentligt møde om letbanen efter mødet med Trafik og Veje jfr. 
pkt. 5. - medtages på dagsordenen til næste møde.

Elev, den 11/11 2013 

Refereret af

Søren Flarup


