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Infrastrukturudvalget består af 10 medlemmer, hvor vi behandler alle 
forhold vedrørende infrastrukturen i 8520 området.

Så som Trafiksikkerhed, Kollektiv trafik, Trafikmulighederne til og fra  
området, Den interne trafik, Behov for nyanlæg, Behov for vedligeholdelse
De bløde trafikanters muligheder i trafikken, gennemgang af stisystemerne
Vi har ca. 10 møder om Året men er der behov træder vi sammen og 
behandler eller gennemgår det konkrete.

Jeg overtog formandsposten efter Chr. Matthiesen den 12 marts 09,
det første halve år, var der enkelte møder med Kommunen og andre så som 
Jørgen Tækker, med en Workshop om den nye by i Elev.
Den 20. januar 10 havde vi det årlige møde med Trafik og Vej hvor de 
forskellige Fællesråd skulle komme med en Prioriterings liste over de
Anlægsarbejder som vi gerne så etableret i området.

1 Sønderskovvej ved Indelukket, en Rundkørsel.
2 Sønderskovvej en Buslomme V Lystruplund.
3 Høvej forlængelse af stien til Ørnstrupvej.

Derudover har vi en Aktivitetsoversigt hvor vi minder Trafik og Vej
om de ting som skal laves eller fremrykkes, til borgernes sikkerhed.
F.eks. skete der en del ulykker ved krydset Elstedvej og Høvej,
En henvendelse til Trafik og Vej om dette, har medførte at der flere steder 
i området hvor Hajtænderne er blevet malet op.

Vi har også haft møde med Hjortshøj og Risskov om banen, som standses i 
ca. 4 mdr. grundet vejarbejde på Grenåvej, og erstattes med Busser.
Møde med Kommunen  og skrivelse om linjeføringen for Let banen 
Udvalget har også en dialog med Kommunen om de mindre ting som,
Belysning, huller i vejene og klipning af træer og buske langs med stierne.
Ligeledes er der også afholdt et offentlig møde om de kommende bus 
planer, med ca. 100 fremmødte og Ib Ulstrup som mødeleder, hvor der 
kom mange konkrete forslag til den skrivelse som blev sendt til Midttrafik.

Jeg vil hermed slutte med tak alle i udvalget for det store engagement 


