
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Infrastrukturudvalget

Referat nr. 102 fra møde den 21. november 2019.

Fremmødt: Steffen Sønderskov (STS), Søren Flarup (SF), Jens Chr. Damsgaard (JCD), Poul Erik 
Pedersen (PEP), Uffe Dahl (UD) og Lars Konradsen (LK)
Fraværende: Henrik Pigsborg Jensen (HPJ) og John Mikkelsen (JM) med afbud.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 12.

Ad 2: Valg af referent.
SF påtog sig hvervet som referent

Ad 3: Godkendelse af referat fra sidste møde – nr. 101
Referat nr. 101 fra mødet den 11. april 2019 blev godkendt.

Ad 4: Nyt fra forretningsudvalget.
Drøftelse omkring harmonisering af veje. Projektudviklingsfirma arbejder med området omkring 
Lystrup Station  (gammel mejeri), Møde med Tækker Group omkring Nye.

Ad 5: Færdiggørelse af  Lystrup Station.
STS og PEP har haft møde med kommunen omkring flere p-pladser - kommer formentlig ikke 
foreløbig. Oplyst i samme forbindelse at toiletbygning kommer. Cykelskurer skal laves om.

Ad 6: Færdiggørelse af planlagte projekter, primært langs Sønderskovvej.
Der kommer buslomme ved Q8 i den vestlige side, stoppested modsat side flyttes. Etablering af 
krydsningshelle ved Hovmarken og stoppested flyttes opad, stoppested ved hallen mod vest 
nedlægges, ligesom der sker ændring ved Elstedvej. Cykelsti på Lystrup Centervej forlænges til sti
nedenfor plejeboligerne.

Ad 7: Trafikken  i ”Smørhullet”
STS kontakter kommunen for eventuel beskæring af grene på sydsiden evt. udvidelse af vejen.

Ad 8: Trafikken langs Høvej.
Der var enighed om, at Høvej fra Elstedvej og mod nord trænger til forbedring. Der var lidt uenighed
i udvalget om ikke Tækker Group skulle udvide vejen fra Elstedvej og til første indkørsel til den  
ældre bebyggelse. - må undersøges. Under alle omstændigheder bør kommunen inddrages i 
vedligeholdelse/forbedring. Drøftes også med Tækker Group på næste fællesmøde.

Det blev også diskuteret om Tækker Groups planer om en markant omlægning af Elstedvej i Nye 
umiddelbart skal accepteres. STS retter henvendelse til nogle politiker omkring Fællesrådets mulige 
indflydelse på så markant ændring af Elstedvej.
Ad 9: Stien ved Solbærhaven.
Kommunen siger nu, at stien ejes i fællesskab, således at vedligeholdelse deles mellem kommunen 
og Solbærhaven.



Ad 10: Opsamling af projektønsker til Trafik og Miljø
Gammel sagsoversigt føres ajour med ønsker/arbejder p.t.

Ad 11: Sønderskovvej 16 (brandstation)
Intet nyt

Ad 12: Harmonisering af veje. 
Kommunen ønsker ikke at deltage i offentlige møder, men ønsker kun møder med enkelte veje.
Hovmarken, P. Kjalsvej og Hedeskovvej bliver efter det oplyste muligvis fritaget.

Ad 13: Fastlæggelse af mødedatoer
Tre møder fastlagt til den 23. januar 2020, 27. februar 2020 og 22. april 2020

Ad 15: Eventuelt
Intet.

Lystrup, den 25/11 2019
Refereret af  Søren Flarup.


