
Infrastrukturudvalgets beretning 2012/13

Infrastrukturudvalget er sammensat af en del mennesker i lokalområdet som har  
interesse i områdets infrastruktur, og her i gennem et samarbejde med Trafik og Veje

Vi mødes som regel en uge før FU møderne og tager de ting med som skal op i FU. 
Udvalget har lavet en aktivitets liste som vi tager med på alle vores møder og den 
gennemgås, så vi har noget at holde Trafik og Veje op på, når der skal laves noget i 
området.

Byrådet vedtog på mødet den. 21. dec. 2011 at der blev gennemført en offentlig 
debat om Trafik i Aarhus 2030 da der også fremover må forventes at biltrafikken 
opfylder det meste af det samlede transportbehov, derfor vil en fysisk udbygning af 
trafik infrastrukturen under alle omstændigheder være nødvendig for at sikre en 
forsat vækst i Aarhus og vores område, vi har også givet vores kommentar til dette.

Som vi fortalte sidste år var vi blevet lovet et lyskryds eller en rundkørsel der havde 
været på vores aktivitets oversigt i mange år ved Indelukket , men som alle ved blev 
det et lyskryds på Centervejen og Sønderskov efter anbefaling af Rambøll og i dag 
kan vi godt se at det også var nødvendig, der mangler lige nogle småting som fliser 
fra krydset hen til de andre fliser ved Brugsen , det har Drift afdelingen lovet os 
inden sommerferien.

Om området generelt prøver vi at holde Trafik Og Veje op på de ting som vi eller 
borgerne fortæller er at der er huller i vejen fliser som skal rettes eller som i kan se 
nede på Bystævnet hvor de er ved at skifte kantsten på leverandørens regning.

Busserne og Letbanen er også gennemgået flere gange med skrivelser til Byrådet og 
Vores festplads som vi har klaget over og sendt flere fotos, syntes vi ikke skal være 
en oplagsplads men en plads som vi kan være bekendt i Lystrup. Det er nu endelig 
oplyst at der er Ejendomsforvaltningen som råder over dette område så der er der vi 
skal starte

Dersom Borgerne har noget at fortælle Trafik og Veje om huller eller lignende må de 
gerne sende en mail til Infrastrukturudvalget på FU hjemmeside eller til trafik og 
Veje da de ikke kommer alle steder i området og derfor vil de gerne modtaget denne 
slags mail.

Med denne beretning vil jeg gerne sige alle udvalgsmedlemmerne mange tak for det 
arbejde som er lagt i udvalget.

Poul Erik.


