
Beretning fra Det Grønne Udvalg år 2005 - 2006

I år har udvalget arbejdet med følgende ting:

1. Naturpatruljen:

a. I 2005 har naturpatruljen været samlet 7 gange. Langs med Ellebækken og i Skårup-

gård Skov samt en nattergaletur i Todbjerg Mose og en borgertur med over 25

deltagere ud i området, hvor engsøen kommer.

b. Den 30. april 2005 var naturpatruljerne i Århus kommune på tur til Skjern Ådal. Det

var en god tur med mange oplevelser. Fugle, rådyr og søjlevis af sværmende myg.

c. På engsømødet viste vi billeder fra sidste års ture og reklamerede for naturpatruljen.

Vi fik 3 nye deltagere. 

d. Første tur for naturpatruljen i år er den 9. maj og vi mødes ved Ellebækken. Vi vil

hermed opfordre alle i vort område, der ønsker naturoplevelser at deltage i natur-

patruljen.

2. Vandreruter:

a. Det er et projekt i samarbejde med Lystrup - Elsted - Elev Lokalhistoriske Samling,

“8520 Miljøgruppen” og Elsted Landsbylaug. Der er udarbejdet 3 foldere med ruter,

der går forbi gamle gårde og huse samt steder, hvor der har ligget sådanne bygnin-

ger. En rute i hver af Elev, Elsted og Lystrup. Projektet lå stille knap et års tid, men

sidste sommer blev folderne udgivet og ruterne indviet. 

3. Engsøen i Egådalen:

a. Orienteringsmødet blev endelig holdt den 9. marts i år. Det var godt besøgt. Elle-

bækkens udøb blev sidst i 2005 flytte ud i engsø området og den 1. juli standses

pumpen, så vandet ikke pumpes op i Viengekanalen. I løbet af efteråret vil søen så

dannes.

4. De støjende fritidsaktiviteter:

a. Vedrørende motorcrossbane ved Lystrupvej spøger af og til. Men ellers har vi  ikke

hørt noget konkret. 

5. Samarbejde med De Grønne Guider. Herunder deltage i styregruppen for de grønne

guider i Århus Nord:

a. Jeg har deltaget i et møde.  

b. Kortet med cykelruter i Århus Nord blev udgivet for et år siden. Kortene ligger på

biblioteket og på internettet.
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6. Problemerne med oversvømmelse i æbleplantagen ved Æblevænget:

a. Planen med at frilægge bækken er fastsat til 2007. 

b. Sidste års problemer er løst. I år har der været oversvømmelse på en ny måde.

Bækrørene er gravet op et nyt sted, og det har afhjulpet problemet. Frilægning af

bækken vil afhjælpe generne med oversvømmelserne.

7. Stien langs Ellebækken:

a. Vi har i udvalget et ønske om en sti langs hele Ellebækken ud til engsøen. Der

mangler afklaring af grundejerforeningernes indstilling.

8. Affaldsindsamling:

a. Det er langs stierne og de veje, hvor bagsiden af ejendommene vender ud, at der

ligger mest  affald. Stierne renholdes af Kommunen. Vi kan opfordre grundejerfore-

ningerne til oprydning. Måske vil det være bedst med en fast årlig dag med indsam-

ling af affald og oprydning i hele området.

9. Fugleredekasser:

a. Der kom ingen henvendelser om fugleredekasser.

10. Blomsterløg:

a. Sidste år lagde vi ingen blomsterløg. Plan for lægning af blomsterløg skal udarbej-

des og sendes til Naturforvaltningen inden 31. maj.

11. Beskæring og fældning af træer ved endestationen ved Majsmarken:

a. Møde med Naturforvaltningen, Sporvejene, Egehaven Parcelforening og Fællesrådet

ved Knud fra det grønne udvalg. Egehaven ønsker, at der fældes træer og beskæring

af beplantning langs med busvejen og endestationen. Resultatet blev at man venter

med at tage stilling til fældning af træer og ikke nødvendig beskæring til den nye

udstykning øst for busvejen er på plads.

Udvalget har holdt 9 møder og besigtiget området flere gange.

Hermed vil jeg sige tak til udvalgets medlemmer for et godt arbejde i det forløbne år.

Men jeg vil også komme med den opfordring til alle borgere i Lystrup-Elsted-Elev-Området, der har

interesse i Det Grønne Udvalgs arbejde om at melde sig til udvalget. Eller kender nogen, der har, og

bed dem om at melde sig til udvalget.

Knud Kristiansen, formand for Det Grønne Udvalg

Elsted, den 8. maj 2006
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