Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget
Referat nr. 49 fra møde den 4/10 2007
Fremmødt: Christian Matthiesen (CSM), Chris Olsen (CO), Jens Chr.
Damsgård (JCD), Søren Flarup (SF), Steffen Sønderskov (SS).
Fraværende: Bent Jensen og John Mikkelsen med afbud og Poul Erik
Pedersen uden afbud.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat.
Referat nr. 48 fra møde den 21/8 2007 blev godkendt.

Ad 3: Orientering fra FU-møde.
Af interesse for udvalget oplyste CSM, at kommissoriet for infrastrukturudvalget er blevet godkendt i FU.

Ad 4: Evt. indsupplering af nyt medlem.
Intet nyt.

Ad 5: Vedligehold/reparation Kjærgårdsvej og Ørnstrupvej.
Af referat nr. 48 fremgik at arbejdet vedr. Kjærgårdsvej skulle være under
udførelse, men CSM har foretaget besigtigelse og kunnet konstaterer at der
intet er sket. CSM havde udfærdiget udkast til skrivelse til Trafik og Veje
vedr. begge veje. Udkastet blev godkendt.

Ad 6: ”Smørhullet”.
Udvidelsen af ”Smørhullet” er efter udvalgets opfattelse afsluttet fra Trafik
og Veje’s side, men udvidelsen er nok mindre end udvalget havde
forventet.

Ad 7: Ny cykelhandlingsplan.
Cykelhandlingsplanen fundet ok – når der henses til cyklisternes mulighed
for at kunne cykle på cykelstier til stort set alle områder af Århus.

Ad 8: Egå Engsø, henvendelse fra Lions Club, Lystrup
Lions Club har rettet henvendelse til FU, som har bedt infrastrukturudvalget se på henvendelsen. Lions Club forespurgte om Fællesrådet ikke
kunne medvirke til, at der evt. blev etableret en legeplads og et fugletårn
ved Lystrup-hjørnet samt bænke omkring engsøen.
I første omgang var udvalget enig om, at det først skal undersøges om
Århus Kommune havde planer om noget lignende, men det blot ikke var
blevet udført endnu.
CSM rettet henvendelse til Århus Kommune for at få dette afklaret,
hvorefter udvalget ser på sagen igen.

Ad 9: Fremtidig byudvikling, borgermøde den 24. oktober 2007
CSM oplyste, at Fællesrådet afholder borgermøde om den fremtidige
byudvikling den 24/10 og opfordrede udvalgets medlemmer til at møde op.

Ad 10: Vurdering af infrastrukturen i lokalområdet, specielt
henblik på udviklingen omkring Elev.
Der blev drøftet mangt og meget bl.a. cykelsti til Lisbjerg, udvidelse af
vejen til Lisbjerg, etablering af busrute forbi den nye udstykning på
Koldkilde m.v.

I første omgang forespørges Trafik og Veje, om der er planer om
infrastrukturelle tiltag omkring vejen Koldkilde.

Ad 11: Eventuelt.
Rygter ville vide at Dansk Supermarked har overtaget den gamle
plastikfabrik på hjørnet af Sønderskovvej/Lægårdsvej.

Ad 12: Næste møde
Næste møde blev aftalt til tirsdag den 30. oktober 2007, med henblik på
udarbejdelse af kommentarer til den Fremtidige byudvikling-Planstrategi
2008 og Agenda 21 bl.a. på grundlag af tilkendelse på borgermødet den
24/10 2007
Elev, den 15/10 2007
Refereret af
Søren Flarup

