
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget

Referat nr. 85 fra møde den 28. august 2014.

Fremmødt: Poul Erik Pedersen (PEP), Søren Flarup (SF), Steffen Sønderskov (STS), Lars Konradsen
(LK), John Mikkelsen (JM), Jens Chr. Damsgaard (JCD), Peter Marker (PM), Uffe Dahl (UD), 
Casper Johnsen (CJ)
Fraværende: Bent Jensen (BJ) med afbud, Søren Sørensen (SS) uden afbud.

Inden mødet startede vi med en lille besigtigelsestur rundt i 8520 området. Bl.a. til Elev med henblik 
på belysning på cykelstien, forlængelse af cykelsti, smørhullet, bredden af Høvej og til 
Sønderskovvej for besigtigelse af manglende buslommer, bom og p-forhold ved stationen.

Ad 1: Referent
SF påtog sig hvervet som referent.

Ad 2: Godkendelse af  referat.
Referat nr. 84 fra møde den 25. juni 2014 blev godkendt.
PM pointerede, at han på mødet havde efterlyst svar på vores ”høringssvar vedr. busbetjening af 
Lystrup-Elsted-Elev”. STS oplyste, at der d.d. ikke var modtaget noget svar.

Ad 3: Nyt fra FU – referat vedlagt
STS oplyste, at han fremover vil medsende referat fra FU.

Ad 4: Møde med kommunen om anlægsprogram for 2015.
STS oplyste, at der er indkaldt til møde med Trafik og Veje den 9/10 2014. Det blev aftalt, at STS, 
LK og PEP deltager i mødet.
I den forbindelse blev vores ønsker til anlægsprogram for vejsektoren gennemgået og korrigeret – 
der henvises til den af PM efterfølgende udsendte liste.
Det blev vedtaget, at udgangspunktet for mødet er vores korrigerede ”ønsker til anlægsprogram for 
vejsektoren 2015-2018”.
PM har efterfølgende udarbejdet skrivelse med de vigtigste ønsker.

Ad 5: Lastbiler fra genbrugspladsen til forbrændingsanlægget
TST har skrevet til AffaldVarme og anmodet om, at vognmændene tager motorvejen/Randersvej.
AffaldVarme har lovet, at henstille til vognmændene herom. Jfr. mails til/fra AffaldVarme.

Ad 6: Skilte i byen
Der henvises til STS skrivelse til Aarhus Kommune om en ordentlig ”skiltekultur” i området. 
Efterfølgende er der fremkommet svar, hvortil der henvises.



Ad 7: Infrastrukturudvalget på Facebook 
STS oplyste, at det har været drøftet i FU, men endelig stillingtagen først bliver afklaret på et senere
møde. FU havde overvejelser med håndteringen heraf, det samme som udvalget også har.

Ad 8:  Klimatilpasning
Der henvises til mail fra aarhusvand af 23/8 2014 med beskrivelse af de 3 projekter, der udføres i 
2014.

Ad 9: Eventuelt
Intet

Elev, den 1/9 2014

Refereret af   

Søren Flarup


