
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget

Referat nr. 84 fra møde den 25. juni 2014.

Fremmødt: Steffen Sønderskov (STS), Lars Konradsen (LK), John Mikkelsen (JM), Jens Chr. 

Damsgaard (JCD), Peter Marker (PM), Søren Flarup (SF),

Fraværende: Bent Jensen (BJ), Poul Erik Pedersen (PEP), Kasper Johnsen (KJ), med afbud, Uffe 

Dahl (UD, Søren Sørensen (SS) uden afbud.

Ad 1: Referent
SF påtog sig hvervet som referent.

Ad 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Den nye formand for udvalget, Steffen Sønderskov, oplyste, at udvalget har fået et nyt medlem 
Kasper Johnsen fra Grundejerforeningen Solbærhaven.

Ad 3: Godkendelse af  referat.
Referat nr. 83 fra møde den 7. maj 2014 blev godkendt.

Ad 4: Referat fra repræsentantskabsmødet den 21. maj 2014
Der fremkom synspunkter om, at der manglede indhold i vores årsberetning.
Der blev rejst spørgsmål om plastikfabrikken, men der var enighed om, at udvalget ikke kan gå ind i
sagen, da den hører under byudvikling.

Ad 5: Nyt fra FU
SS oplyste om, at der kommer flere P-pladser ved stationen. Der vil blive afholdt borgermøde om 
busser og letbane i foråret 2015. Møde om busdrift i relation til vores høringssvar af 12. marts 2014.
Der skal ske en regulering af skiltningen langs Sønderskovvej. Der vil blive afholdt borgermøde om
NYE i efteråret. Der gøres indsigelser mod postnr. 8200 til NYE.
                  

Ad 6: Klimatilpasningsprojektet i Lystrup
SS gav en orientering fra mødet med Århus Vand den 18/6 2014, pilotprojektet er opdelt i følgende 
faser:
        I hjørnet ved Elsted By og Elsted Skolevej (overfor dyrlægen) etableres en jordvold.

        På Sønderskovvej ved Indelukket etableres rendestensbrønde på det grønne areal. PM ønskede 
        bemærkning sendt til Århus Vand om evt. anlæggelse af letbane på det areal. SS sender          
        bemærkningen. 



        Ved foden af Lystrup Centervej på skolesiden etableres bassin/sø.

        I Hedeskovsparken etableres lavninger.

        Vandet fra Hovmarksparken ledes ud på marken.

        Det eksisterende vandbassin ved Rugmarken udvides.

        Ved Sønderskoven etableres lille jordvold langs cykelstien.

        Etablering af rør fra Lystrupvej mod vest til Ellebækken.

        Ved Egåmosevej udvides rørene under motorvejen til det gamle idrætsanlæg.

Ad 7: Opdateringsliste over anlægsprogrammer
PM oplyste, at Magistraten i Aarhus Kommune den 2/6 2014 har tiltrådt indstilling fra Trafik og 
Veje om ”anlægsprogram for vejsektoren 2014-2017”. Der er ingen af forslagene fra vores ønsker
medtaget i anlægsprogrammet.

Af anlægsprogrammet fremgår, at der er afsat 1,2 mio. i 2014 til udbygning af Lægårdsvej. 
Baggrunden er lokalplan 824 ”Erhvervsområde ved Lægårdsvej og Møgelgårdsvej i Lystrup”.

PM oplyste også, er der vedtaget nye regler for lastbilparkering. I Lystrup er der etableret 9 
parkeringspladser: Skavholmvej (5), Lægårdsvej (2), og Hovmarken (2).

SF rejste et spørgsmål om lastbiler på Høvej/Ørnstrupvej, idet han har konstateret at lastbiler fra 
Genbrugspladsen på Lystrupvej kører denne vej til Forbrændingen i Lisbjerg, hvilket syntes 
uhensigtsmæssigt når de i stedet kan tage motorvejen/Randersvej. Der var enighed om at forsøge at 
henstille til vognmændene/Affaldvarme Aarhus at tage motorvejen/Randersvej. SS retter 
henvendelse til i første omgang AffaldvarmeAarhus.

SF foreslog, om det ikke var en ide at påføre vores ”ønsker til anlægsprogram for vejsektoren” den 
dato,  hvor udvalget sidst har behandlet ønskerne. PM foreslog, at det så kun skulle være internt.

Ad 8: Mødeplan for efteråret 2014
Følgende datoer blev vedtaget:
         Torsdag den 28/8- 2014 kl. 19.00
         Torsdag den 23/10- 2014 kl. 19.00
         Torsdag den 4/12- 2014 kl. 18.00 evt. med en bid brød

Ad 9: Eventuelt
SS oplyste, at han havde glemt at bringe spørgsmålet om facebook med til FU, men det ville ske på 
næste møde.

JM,s forslag på sidste møde om at udvalget tager en tur  i 8520-området, vil blive forsøgt på mødet 
den 28/8 2014.



JM oplyste/henstillede til at få udgifter i forbindelse med møder refunderet.

Elev, den 30/6 2014

Refereret af   

Søren Flarup


