Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget
Referat nr. 81 fra møde den 8. januar 2014.
Fremmødt: Poul Erik Pedersen (PEP), Søren Flarup (SF), Uffe Dahl (UD), Steffen Sønderskov (STS)
og Lars Konradsen (LK)
Fraværende: John Mikkelsen (JM), Christian Matthiesen (CSM), Jens Chr. Damsgaard (JCD), Bent
Jensen (BJ) med afbud, Peter Marker (PM) og 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. 80 fra møde den 11. november 2013 blev godkendt.

Ad 4: Orientering af de medlemmer som er i FU
JM er eneste medlem af FU, og da han havde meldt afbud til mødet, var der intet nyt.

Ad 5 og 6: Forslag fra Lars fremsendt 14/11 2013 og forslag fremsendt af Lars om
trafikstøj (det samme emne).
M.h.t. hastighedsdæmpning på Indelukket grundet støjen var der enighed om, at bump og chikaner
nok ikke er løsningen pga. efterfølgende acceleration. En mulig løsning kunne være opsætning af
”stærekasser” - måske lidt usandsynligt.
Konklusionen blev, at udvalget afventer og følger udviklingen i trafikforøgelsen i forbindelse med
ibrugtagning af boldbanerne her i 2014.
M.h.t. busforbindelserne til Århus har Fællesrådet fået tilbud fra Midttrafik om møde i februar om
evaluering af buslinienettet (jfr. ref.nr. 80). PEP oplyste, at Midttrafik p.t. ser på busforbindelserne.
Udvalget er enigt om, at man på mødet i februar skal anmode om en bedre dækning i Lystrup Øst af
A1, samt om en evt. omlægning af A1 så den kører af Viengevej i stedet for motorvejen.

Ad 7: Anlægsprogrammet fra Trafik og Veje for 2014 fremsendt 15-11-2013
Intet respons p.t.

Ad 8: Gennemgang af Aktivitetslisten
Vand på Høvej ved buskuppel – PEP oplyste, at han havde rettet henvendelse til Trafik og Veje
vedlagt billeder, men intet er sket.
Manglende lys på cykelstien fra Indelukket til skoletunnel – blev på ny drøftet – .
Det skal afklares, om den manglende belysning er et grundejerforenings- eller kommunalt
anliggende.

Ad 9: Formand og næste møde
PEP fortsætter indtil videre – næste møde aftalt til den 12. marts 2014.

Ad 10: Eventuelt
SF fremkom med forslag om evt. offentligt møde om letbanen efter mødet med Trafik og Veje medtages på dagsordenen til næste møde.
Elev, den 12/1 2014
Refereret af
Søren Flarup

