
Infrastrukturudvalgets beretning 2008 
 

 
Infrastrukturudvalget (trafik, veje og stier, grønne områder) 
 
Har med den synenergi det giver, at have Christian Matthiesen som vedholdende og energisk 
formand haft fingre i meget. 
 
Hr. Matthiesen er desværre fraværende, da Christian deltager i Lystrup Kirkes Menighedsråds 
budgetlægning i aften. 
 
Udvalget har bestået af rutinerede kræfter – nemlig – udover formanden også 
Elev-vitterne Søren Flarup, Jens Christian Damsgaard, Poul Erik Pedersen 
Lystrupperne Steffen Sønderskov, Chris Olsen, John Mikkelsen og Hunden Selv: Bent Jensen. 
 
Det er IKKE udvalget der præsterer hurtige resultater. U-tak til Århus Kommune for det. 
 
Udvalget arbejder med sager der rejses af medlemmer og som tilgår os fra f. eks. Århus Kommune’ 
 
I årets løb har 28 sager haft udvalgets opmærksomhed. Nogle med årelang historie bag sig. Mens 9 
sager er afsluttet i år. Bl. a. udvidelse af vejen ved Smørhullet samt at knallerter ikke har fået 
tilladelse til at køre på cykelstien langs Sønderskovvej. Her var grundejerforeningen Elsted Øst, der 
fik sagen rest i Infrastrukturudvalget. De 28 sager fordeler sig på 13 sager taget op af udvalget på 
eget initiativ. 6 er ældre sager, idet de er rejst af det tidligere Trafikudvalg. Forretningsudvalget har 
bedt udvalget tage 2 sager op, mens 2 grundejerforeninger, et landsbylaug, Lions Klub, en 
landsbyforening. Århus Kommune samt Chris Olsen hver har bibragt udvalget en opgave. 
 
Da Århus Kommune har erkendt, at Byrådets interesse ikke kun ligger inden for Ringgadebroen, og 
samme Byråd har erkendt at vedligeholdelsen af de grønne områder ikke har været prioriteret højt 
nok i 2007. har vedligeholdelsen af de grønne områder fået lidt flere penge. Det kommer Lystrup til 
gode, idet Kommunen har udpeget tre Byområder til at være med i et kvalitetsprojekt. Heriblandt 
altså vores by.  
Infrastrukturudvalget vil prøve, om vi kan komme i medspil med den ansvarlige for vores bys 
grønne områder. 
I det nye år vil Grundejerforeningen Rønnehaven søge at få Infrastrukturudvalget til at tage 
Bycykelproblematikken op, også her er det som om Byrådet mener det blot er indenfor 
Ringgadebroen århusianere cykler. Hermed har Infrastrukturudvalget afsluttet sin beretning.  
Bent Jensen 


