
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Infrastrukturudvalget

Referat nr. 106 fra virtuelt møde den 17. februar 2021.

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

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt. m. Lys på cykelsti fra Elsted til Elev.

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

Ad 3: Godkendelse af referat fra sidste møde – nr. 105
Referat nr. 105 fra mødet den 2. september 2020 blev godkendt.

Ad 4: Virtuelt møde med Thomas Medom og Mette Bjerre fra SF.
Byrådsforslag fra SF – Helhedsplan for Lystrup
Der henvises til mail af 15. februar 2021 fra Mette Bjerre med deres løsningsforslag.
Udvalget besluttede at opfordre FU til at søge kontakt med byrådspartierne vedr. en helhedsplan for 
Lystrup

Ad 5: Opsamling af mobilitetsudfordringer..

a) Sønderskovvej/Elsted Byvej –
         Forsøg med fuld opstribning.

b) P-pladser ved Lystrup Station.
         Oplyst er i projektdatabasen

c) Koldkildevej/Elevvej
         STS undersøger de forskellige hastigheder.
.
  d) Flytning af busstop på Lystrupvej tættere på Letbanen.
         STS oplyste, at det var noget Trafik og Miljø var fremkommet med. Undersøges

e) Nedsætning af hastigheden ved Hovmuren i Elev
        Der arbejdes med et projekt for fartdæmpning fra Trafik og Miljø.

f) Forlængelse af cykelsti langs Høvej til Elev Skole
        Kravet droppes 

g) Krydsning af cykelsti ved Indelukket/Sønderskovvej.
         Dobbelte hajtænder droppet – nye overvejelser.

h) Sønderskovvej/Hovmarken – krydsning af cykelsti
         Afventer dobbelt optrukne midterstriber.



i) Udvidelse af Høvej – primært nord for Elstedvej.
         Der laves billeddokumentation af problemet og evt. inddragelse af Århus Sporveje.

j) Et lille stykke sti fra vejudmundingen i Nye ved Høvej og over til stien fra Elsted til Elev.
        Der arbejdes på sagen.
        

k) Fortov langs Lystrup Centervejs sydlige side fra lyskrydset ved Sønderskovvej til indkørslen     
          v/Lystrup Hallen.
          Der er  blevet plantet træer på strækningen.

l) Der er stillet forslag om en rundkørsel i krydset Hovmarken/Sønderskovvej.
        Pt. ingen grundlag herfor.

m) Lys på cykelsti fra Elsted til Elev.
          Der arbejdes videre på sagen trods afvisning.
        
  Ad 6: Gennemgang/justering af aktivitetsliste sammenholdt med pkt. 4
  Aktivitetslisten blev gennemgået og afsluttede ønsker blev fjernet.

Ad 7: Nye tiltag.
 I tilfælde af noget presserende kan der evt. afholdes virtuelt møde.

Ad 8: Næste møde
Intet aftalt.

Ad 9: Eventuelt
Intet.

Lystrup, den 23/2 2021
Refereret af  Søren Flarup.


