Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget
Referat nr. 56 fra møde den 29. oktober 2008.
Fremmødt: Christian Matthiesen (CSM), Jens Chr. Damsgaard (JCD), Søren Flarup (SF), Chris
Olsen (CO), John Mikkelsen (JM), Poul Erik Pedersen (PEP), Uffe Dahl (UD)
Fraværende: Steffen Sønderskov og Bent Jensen med afbud.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat
Referat nr. 55 fra møde den 4. september 2008 blev godkendt.

Ad 3: Orientering fra FU-møder mm..
PEP er indtrådt i styregruppen vedr. ”Liv i Lystrup” - Fællesrådet har været inviteret til work-shop
med Tækker-gruppen angående bebyggelse syd for Elev - FU får besøg af SSP p.g.a forøget
kriminalitet i området.

.
Ad 4: ”Notat om de tiltag som Fællesrådet ønsker fremmet”.
Der er tale om 4 sager, som Fællesrådet ønskede fremmet jfr. skrivelse af 25/2 2008 til Trafik og
Veje. CSM oplyste, at der endnu ikke er kommet respons herpå.

Ad 5: Pilotprojekt, Parkudviklingsplan.
CSM og BJ har deltaget i møde med Natur og Miljø – nedsættelse af arbejdsgruppe til fremtidig
arbejde - medlemmer udpeges senere.

Ad 6: Rækværk v/gangbro over motorvejen.
Vejdirektoratet har meddelt , at de vil se på forholdene og evt. opsætte et fodhegn (supplerende
rækværk).

Ad 7: Fodgængerfelt, Lystrup Centervej.
Trafik og Veje har svaret på vores henvendelse, hvoraf fremgår at Trafik og Veje vil arbejde på at
sikre tilgængeligheden for alle ved tunnelen – der er desværre anlægsstop i indeværende år – men
håber på der kan findes penge til næste år jfr, skrivelse af 16/10 2008

Ad 8: Ørnstrupvej v/Elev
For at få afsluttet hele hastighedsdæmpningen gennem Elev, mangler Trafik og Veje stadig at få
etableret et helleanlæg ved skolen og et bump på Ørnstrupvej.

Ad 9: Sti mellem gl. Lystrupvej og cykelstien langs vejen.
CSM oplyste, at der vil blive etableret en sti.

Ad 10: Information fra og om Fællesrådet, annoncering.
FU har haft det første indlæg/annonce i Lokalavisen. Der var i udvalget nok enighed om, at der
mangler uddybning af visse emner på Fællesrådets hjemmeside, idet annoncen var en form for
appetitværker.

Ad 11: Visioner og krav til projekt ”Lystrup Bymidte”.
Med udgangspunkt i erhvervsforeningen og LIF’s oplæg til ”Liv i Lystrup” var der en konstruktiv
drøftelse omkring disse oplæg. På baggrund heraf er udvalgets oplæg til de elementer, der bør indgå i
projekt ”Lystrup Bymidte”. – Lystrup Centervej skal være åben for gennemkørsel – gode p-forhold
– letbanen ind i projektet – sundhedscenter – specialforretninger – overdækning mellem Brugsen og
den parallelle bygning – elevatorer og rulletrapper – hotel og restauration – etagehøjde 4 til 6 etager
–grøn profil gennem hele projektet. I øvrigt henvises til CSM’s skrivelse til styregruppen.

Ad. 12: Eventuelt.
UD foreslog, at udvalget/Fællesrådet skulle markedsføre sig med en grøn profil, drøftes næste møde
- CO udleverede trafiktal for området – Elmaster på Elstedvej fjernet, drøftes næste møde.
.
Næste møde blev ikke aftalt.

Elev, den 2/11 2008
Refereret af
Søren Flarup

