
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget

Referat nr. 82 fra møde den 12. marts 2014.

Fremmødt: Poul Erik Pedersen (PEP), Søren Flarup (SF), Uffe Dahl (UD), Steffen Sønderskov 

(STS), Lars Konradsen (LK), John Mikkelsen (JM), Christian Matthiesen (CSM), Jens Chr. 

Damsgaard (JCD), Bent Jensen (BJ), Peter Marker (PM). 

Fraværende: 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. 81 fra møde den 8. januar 2014 blev godkendt.

Ad 4: Møde med Erhverv Lystrup ved Peter og Lars
Erhverv Lystrup havde inviteret et par stykker fra Infrastrukturudvalget til møde om de trafikale 
forhold i Lystrup.  LK og PM deltog og fremlagde vores liste med ”ønsker til anlægsprogram for
vejsektoren 2014-2017”, herudover blev udvalget opfordret til at tilføje en række yderligere 
projekter til listen.

a) Forlængelse af Møgelgårdsvej til Mejlbyvej (i stedet for forslag A6 om forlængelse af           
    Hovmarken til Mejlbyvej) Udvalget var enig i dette forslag.

b) Ny by ved Elev (Nye) Det nye byudviklingsområde vil givetvis medføre en øget trafik på     
    Høvej/Petersmindevej som bør udvides for at kunne tage trafikken. Udvalget var enig i at 
    medtage forslaget på listen, men man afventer kommunens endelig forslag til vejstruktur i 
    området, inden der foretages yderligere fra udvalgets side.

c) Rundkørselen over motorvejen. Etablering af lille ”svingbane” når man kommer op fra 
    Lystrupvej i rundkørslen og skal svinge til højre med det samme ned på motorvejen.
    Udvalget var enig i dette forslag og vil arbejde videre med det.

d) Letbanen: Hvordan undgår vi, at trafikken ”stopper helt til” i Lystrup. Udvalget ønsker p.t. ikke
    dette medtaget på listen, men er opmærksom på problemet.

e) Højresvingsbane ved udkørsel fra Brugsens P-plads – Erhverv Lystrup retter selv henvendelse til
    Brugsen. Medtages ikke på listen.
f) ”Dropzone” på Sønderskovvej, så forældre fra Birkehaven, Brombærhaven, Asmusgårdsvej
    m.v. med børn på Elsted Skole kan sætte børnene af, så de ikke behøver køre igennem Elsted By.
    Udvalget var generelt af den opfattelse, at der her var tale om et luksusproblem og ønsker ikke at  
    medtage det på listen. 

g) Forbedring af P-forhold på Lystrup Station var også blevet drøftet. Udvalget var enig i at 
    medtage det på listen



Ad 5: Fællesråd høres om busplanen svar til den 14. marts.
Grundet tidsnød påtog PM sig at udarbejde et høringssvar og rundsende det. Indholdet i 
høringssvaret skal primært være den længere rejsetid til Århus og den lidt dårligere dækning
fra nogle områder af Lystrup. Samtidig skulle høringssvaret indeholde anmodning om et møde med 
Trafik og Veje. Der henvises til i øvrigt til PM’s høringssvar.

Ad 6: Offentlig møde om letbanen
Det blev vedtaget at henstille til FU, at der bliver afholdt et offentlig møde om letbanen.

Ad 7: Orientering af John fra FU 
JM gav en orientering om emner, der var blevet drøftet i FU. Af interesse for udvalget var hastighed 
og støj på Indelukket, af mindre interesse sti langs Ellebækken, lokalplan for plasticfabrikken var 
sat i bero, borgerservice fungerer dårligt og LIF har ansøgt om brug af gammel anlæg til løberne.

Ad 8: Gennemgang af aktivitetslisten (intet nyt fra Trafik og Veje).
Der blev ikke foretaget en gennemgang heraf.

Ad 9:  Formand og næste møde
Den forventede kommende formand for Fællesrådet har rettet henvendelse til en potentiel ny 
formand for udvalget, der tænker over det.

Næste møde blev aftalt til onsdag den 7. maj 2014

Ad 10: Eventuelt
I relation til en henvendelse den 21. januar 2014 fra nogle journalister fra Århus Stiftstidende, var 
det nu muligt at hidkalde en af politiets fotovogne til en kontrol, hvor der efter en borgers mening 
bliver kørt for hurtigt. Udvalget havde ikke foretaget sig noget trods henvendelse fra LK.

LK ønskede, at udvalget nu tog affære med henblik på Indelukket, men da det blev besluttet på 
sidste møde, at udvalget afventer og følger udviklingen i trafikforøgelsen i forbindelse med 
ibrugtagning af boldbanerne her i 2014, blev det henstillet til LK, at han rettet henvendelse til Århus 
Stiftstidende på sin grundejerforenings vegne.

Elev, den 12/1 2014

Refereret af   

Søren Flarup


