Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Infrastrukturudvalget
Referat nr. 105 fra møde den 23. september 2020.
Fremmødt: Steffen Sønderskov (STS), Søren Flarup (SF), Jens Chr. Damsgaard (JCD), Poul Erik
Pedersen (PEP), John Mikkelsen (JM) og Henrik Pigsborg Jensen (HPJ)
Fraværende: Lars Konradsen (LK) med afbud og Uffe Dahl (UD) uden afbud.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

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

Ad 3: Godkendelse af referat fra sidste møde – nr. 104
Referat nr. 104 fra mødet den 27. februar 2020 blev godkendt.

Ad 4: Opsamling på mobilitetsudfordringer.
Efterfølgende er dels en gennemgang af punkter på et møde med Trafik og Miljø den 23/6 2020 og
deres svar herpå samt Infrastrukturudvalgets ønsker og kommentarer. I øvrigt kan henvises til
Trafik og Miljøs referat fra mødet og STS notat fra det samme møde.
a) Sønderskovvej/Indelukket – STS retter henvendelse til Trafik og Miljø og beder om status
på deres forslag omkring ”dobbelte hajtænder” på Indelukket.
b) Sønderskovvej/Hovmarken.
OK er udført – afventer evt. fuldt optrukken midterstribe – til overvejelse i Trafik og Miljø.
c) Høvej
STS retter henvendelse til Trafik og Miljø med redegørelse om de opkørte rabatter og
problemet med busserne.
d) Lystrupvej/fordelerringen.
I projektdatabasen - mangler finansiering - endvidere skal der opnås enighed med
Vejdirektoratet jfr. svar fra Trafik og Miljø af 31/8 2020.
e) Ørnstrupvej
Er OK efter flytning af byzoneskilt.
f) Hovmuren
Der arbejdes med et projekt for fartdæmpning fra Trafik og Miljøs side.
g) Elstedvej/Elleparken
STS oplyste, at der er udarbejdet tegninger til en rundkørsel og forventes udført i 2020.
h) Forbindelsesvej i Nye.
Intet afklaret.

i) Ramper på motorvejen
Det er ramper ved Terp i forbindelse med udbygning af Nye. Intet afklaret.
j) Sti fra Elsted til Elev.
Nyasfalteret, men der mangler stadig lys. STS rykker for lys evt. med bemærkning om,
hvorfor der er lys på stien efter Terp og ud til Randersvej.
k) Stiforbindelse ved Høvej.
Forlængelse af cykelsti til skolen – kravet droppes.
Der ønskes forbindelse til cykelstien ved udkørslen fra Nye. Trafik og Miljø undersøger
om det manglende stistykke kan etableres.
l) Sti langs Lystrup Centervej ved Lystrup Hallen.
Der er reelt set tale om et fortov fra krydset Sønderskovvej og til indkørslen til Hallen.
Trafik og Miljø er p.t. ikke indstillet på at efterkomme ønsket.
m)Sti ved Majsmarken
Trafik og Miljø lovede at lave det.
n) Parkeringsforhold ved Lystrup Station.
Oplyst er i projektdatabasen – måske kan der disponeres midler i 2021.
o) Nedlæggelse af busstoppesteder.
På Sønderskovvej og Asmusgårdsvej forekommer at være OK.
p) Stoppested på Sønderskovvej ved Elsted Byvej.
Der forekommer hasarderet overhalinger ud for busstop. Forsøg med fuld opstribning
undersøges nærmere af Trafik og Miljø.

Ad 5: Gennemgang/justering af aktivitetsliste sammenholdt med pkt.
Aktivitetslisten blev gennemgået og afsluttede ønsker blev fjernet.

Ad 6: Næste møde.
Der blev ikke aftalt nyt møde , afventer svar fra Trafik og Miljø på rejste spørgsmål.

Ad 7: Eventuelt
Intet.

Lystrup, den 26/9 2020
Refereret af Søren Flarup.

