
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Infrastrukturudvalget

Referat nr. 111 fra møde den 10. november 2022.

Deltager: Steffen Sønderskov (STS), Søren Flarup (SF), Jens Chr. Damsgaard (JCD), John 
Mikkelsen (JM), Poul Erik Pedersen (PEP), Jan Gehlert (JG) og Per-Ole Overgård (POO)
Fraværende: Henrik Pigsborg Jensen (HPJ) og Lars Konradsen (LK)

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af følgende punkter (4A):

1. Ny Høvej – Petersmindevej.
2. Sidste busstop på Høvej før Elstedvej.
3. Stien langs Ellebækken.

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

Ad 3: Godkendelse af referat fra sidste møde – nr. 110
Referat nr. 110 fra mødet den 7. april 2022 blev godkendt.

Ad 4: Henvendelser.
a. Udhængende grene på stierne – Ifølge STS skulle de påpegede steder været blevet ordnet.
b. Støj fra motorvejen – STS oplyste at Fællesrådet havde fået en henvendelse fra 

Fællesrådene i Skæring, Hjortshøj og Lisbjerg- Skejby-Terp-Kasted om medunderskrivelse 
af en klage over støj fra motorvejen. Forretningsudvalget sagde god for medunderskrivelse 
omkring støjen, men ikke vedr. den miljømæssig del i klagen.

c. Cykelstien ved Sønderskovvej/Hovmarken – en beboer ønsker cykelstien i den vestlig 
side af Sønderskovvej videreført op til blinklyset – ikke aktuelt da man kan cykle vest om 
blokkene langs Sønderskovvej.

d. Forsøgsordning med 40 km/t på udvalgte strækninger - ifølge orientering om 
mobilitetsudfordringer har Teknik og Miljø indstillet til en forsøgsordning på 40 km/t på 
Bystævnet. Afventer endelig afklaring herom.

Ad 4A: Ekstra punkter til dagsordenen.
1. Ny Høvej – Petersmindevej – SF foreslog, at der blev fremskaffet materiale omkring  Ny 

Høvej og hvorledes Petersmindevej skal forbindes og dennes forløb. STS undersøger sagen 
og fremskaffer evt. materiale.

2. Sidste busstop på Høvej før Elstedvej – PEP var bekymret for ventende passagerer, idet 
der ren faktisk ikke en opholdsplads for de ventende, som faktisk står næsten ude på vejen. 
STS ser på sagen og retter henvendelse til rette myndigheder.

3. Stien langs Ellebækken – Flemming Larsen har haft møde med den områdeansvarlige, 
hvor det blev aftalt at forsøge at færdiggøre stien som vinterarbejde her til vinter. Det 
afhænger dog af om jorden bliver så hård (frost), at de kan have maskiner helt ned til 
bækken.

Ad 5: Møde med repræsentanter for byrådets partier.
Fællesrådet har afholdt møde med repræsentanter for byrådets partier, som ifølge STS var en 
orientering om hvad der sker/bevæger sig i området. Der blev ikke udarbejdet referat/notat fra mødet.



Ad 6: Kort referat af møde med rådmand Nicolaj Bang (formandsgruppen)      
STS gav en orientering om indholdet af mødet, som omfattede snak om bymidte, helhedsplan, 
infrastruktur, skole. STS oplyste, at der blev taget referat fra mødet. Som forventes rundsendt når det 
foreligger.

Ad 7: Gennemgang/justering af aktivitetsliste
STS ønskede, at hvert medlem af infrastrukturudvalget udarbejdede en prioriteringsliste på baggrund 
af aktivitetslisten fra november 2022 plus evt. opståede ønsker. Det skal forstås således, at 
prioriteringslisten ikke er opdelt efter kategorier.

Ad 8: Næste møde
Næste møde blev aftalt til den 2. februar 2023

Ad 9: Eventuelt
Intet.

Lystrup, den 16/11 2022
Refereret af  Søren Flarup.


