Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget
Referat nr. 99 fra møde den 22. november 2018.
Fremmødt: Steffen Sønderskov (STS), Søren Flarup (SF), John Mikkelsen (JM), Lars Konradsen
(LK), Jens Chr. Damsgaard (JCD) og Henrik Pigsborg Jensen (HPJ) og Poul Erik Pedersen (PEP)
Fraværende Uffe Dahl (UD) med afbud.

Ad 1: Valg af referent.
SF påtog sig hvervet som referent.

Ad 2: Godkendelse af referat.
Referat nr. 98 fra mødet den 11. oktober 2018 blev godkendt.

Ad 3: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med indsættelse af nyt punkt 15, Krydset Elleparken, Elstedvej, Lille
Elstedvej.

Ad 4: Siden sidst i Forretningsudvalget.
STS oplyste, at der er udarbejdet ny velkomstfolder, muligt borgermøde om harmonisering af veje.

Ad 5: Sønderskovvej 16
Formandsskabet har afholdt møde med potentiel investor, men er betænkelig omkring
trafikforholdene og byggeplanerne.

Ad 6: Ladestationer på Lystrup Station
Letbanen har ingen planer om noget sådan, men henviser til ekstern investor e.on.

Ad 7: Fartdæmpning på Hovmuren
STS oplyste, at der ikke er kommet svar på vores henvendelse.

Ad 8: Trafikforholdene ved Nye
Der var enighed i udvalget om, at hele spørgsmålet om trafikforholdene i og omkring Nye skal
behandles på et separat møde.

Ad 9: Trafikforhold på Lille Elstedvej
STS oplyste, at man fra kommunal side vil se på vores henvendelse.

Ad 10: Trafikforhold på Elsted Kirkevej
De afventer svar, men udvalget vil støtte dem i deres ønske.

Ad 11: Vand på stisystemerne
STS oplyste, at han har rykket for svar.

Ad 12: Belysning på Sønderskovvej
Afventer svar omkring belysningen ved busholdepladserne.

Ad 13: Begrænset bredde af fortov på Lystrupvej grundet bredde hække.
Der var enighed om, at henvise den pågældende borger til at bruge app’en Borger Tip.

Ad 14: Manglende op/nedkørsler ved fortove.
Udvalget kunne ikke lige tolke henvendelsen fra en rollatorbruger, om det var dårlige op- og
nedkørsler eller det var ønsket om flere. STS retter henvendelse til borgeren for afklaring.

Ad 15: Krydset Elleparken/Elstedvej/Lille Elstedvej
Henvendelse fra borger om krydset, har tidligere været drøftet med de kommunale myndigheder.
Udvalget var enig om, at bede om et åsteds møde med de kommunale myndigheder.

Ad 16: Planlægning af fremtidige møder
Næste møde blev aftalt til torsdag den 7. februar 2019

Ad 17: Eventuelt
Intet.
Lystrup, den 26/11 2018
Refereret af Søren Flarup.

