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-- ,z7 7 SOm en græs-
plæne. Bliver den
ikke vedligeholdt,
så gror den til, og
Ejlesøen er særde-
les groet til. Der
forestår en del
træfæIdning og
buskrydning, før
søen igen bliver fi.n,
men så håber jeg
også, at Gundsø-
magle igen har en
hyggelig sø at sam-
les ved.
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Lille Ejlesø midt i Gundsømogle var en gang et hyggeligt samlingssted i byen. De sidste par årtier er søen blevet glemt. Men nu skal den igen være et aktiv for byen. Derfor har nys-
gerrige blikke de sidste par dage kunnet opleve, at entreprenør Lars Fuglsang har plasket rundt i søen med sin sivklipper. Efter påsken skal træer og buske omkring søen have en
overhaling. Foto: Km Rasmussen

transportentil søen, men på
vandet var det to gange fire
en halv meter store mon-
strum flydende. Et rigtigt
stykke drengerøvs-legetøj,
som virkede særdeles ef-
fektivt på de mange siv, som
over tre årtier er vokset op
ved Ejlesøen. Saksen forrest
på maskinen mindede om
skæret på en mejetærsker,
og så blev der ellers klippet
siv.

Fra maskinen, som er
købt i Holland, kunne Lars
Fuglsang se, athanblevlagt
mærke til. Flere mennesker
stimlede sammen inde på
bredden af søen, som for-
håbentligt snart fremstår,
som de huskede søen fra
1970'erne og 1980'erne - åben
med lidt ænder og helt sik-
kert som et aktiv for byen.

- Det tog vel et par timer at
få klippet aIIe sivene i søen.

Der var masser at tage fat på
,og der var da nogenmenne-
sker forbi for at se, hvad der
foregik. Naboerne kunne
nok ikke undgå at høre det,
og så var der naturligvis
nogle af de folk, som har
gjort det muligt at søen igen
kan blive fln og flot, fortæI-
lerLars Fuglsang.

Amfibiekøretøjet erhver-
vede han til sin entrepre-
nørvirksomhed for et par

år siden. Pris: cirka en halv
millionkroner.

Efter klipningen tirsdag
blev onsdag brugt på at få
ryddet op på vandet. Efter
påske kommer turen så til al
den vegetation, der er vokset
oprundtomsøen.

- En sø er jo som en græs-
plæne. Bliver den ikke ved-
ligeholdt, så gror den til, og
Ejlesøen er saerdeles groet
til. Der forestår en del træ-

fældning og buskrydning,
før søen igen bliver fin, men
så håber jeg også, at Gund-
sømagle igen har en hygge-
lig sø at samles ved, lyder
detfraLars Fuglsang.

Kimer

Amfi biekø r etØJ rydde de gadekæret
Nysgerrige hlikke
fulgte med, da
amfibiekøretøj ryd-
dede sø.

GUNDSøMAGLE: Mange nys-
gerrige blikke blev kastet på
entreprenør Lars Fuglsang,
da han forleden trillede mod
Ejlesøen i sit amflbiekører-
tøj. Larvefødderne sikrede Læs mere side 8



Samarbejde mellem
en række interes-
senter i Gundsø-
magle gør, at byen
er på vej til at få sig
et gadekær.

GUNDSØMAGLE: Efter at
Gundsømagles egentlige
gadekær blev lukket inde
af parcelhuse, har den lille
Iandsby i en årrække ikke
haft et offentligt ædekær.

Det kommer'tler nu. De
grundejerforeninger, som
ejer området ned Ejlesø; det
Iokale vandværk, Roskilde
Komrnune og byens lands'
byråd har stqkket hovederj
ne sanime for at se;'om ikke
der kunne ske en forskøn-
nelse afsøen, ogforleden gik
den lokale entreprenør Lars
Fuglsang i gang med at ryd-
de søenforkrat og siv.

får tilført det nødvendige
lys, ved at krat og en del bu-
ske fjernes. Således vil der
igen snart oPstå et flot sted,
ja - en helt lille grøn oase, en
lille >bypark< midt i Gund-
sømagle, Iyder det med slet
skjult begejstring fra Palle
Gram.

Efter mødet var kommu-
nen med det samme klar
til at støtte Projektet med
L0.000 kroner, og efterføI-
gende er det nødvendige
resterende beløb skaffet til
veje fra vandværket, grund-
ej erforeningen GundsøPar-
ken oglandsbYrådet.

- Det er så herligt at se'
hvordan et godt initiativ
fra en beboer i byen via et
par møder og en Positiv in-
teresse fra de involverede
interessenter kan føre til
en løsning til gavn for alle
i byen. Jeg er sikker På, at
søen bliver et aktiv for vores
by, siger Palle Gram.

Flere planer

Landsbyrådet vil i øvrigt
gerne støtte lignende for-
skønnelsesproj ekter i bYen.

- Det kunne for eksemPel

være den ikke særlig kønne
plads foran vores 109-årige
forsamlingshus. Her fi.k vi
for nylig revet den gamle
grillbar ned, og det er da et
skridt på vejen, siger PaIIe
Gram.

Om der også kommer en
gangsti rundt om søen er
dog fortsat noget usikkert.
Den er i hvert tilfæIde ikke
en del afdet nuværende Pro-
jekt.

- Der går en lille sti sYd om
søen. som er selvtrådt, men
ellers er der ikke P.t; tænkt
på etablering af en sti. Jeg
håber på, at vi på et tids-
punkt kan få råd til borde
og beenke nede ved bredden
af søen. Men det er der hel-
ler ikke taget stilling til På
nuværende tidspunkt, lYder
det fra Palle Grarn.

Kimer

- Før var her ænder og
svaner, men i de seneste år
er søen groet til og oPtræ-
der nu i en ikke særlig køn
stand. Den ligger i et smukt
villakvarter, så det skal der
naturligvis rådes bod På,
Iyder det fra Palle Gram,
foimand for Gundsømagle
Landsbyråd.

En oase

Det var landsbyrådets tidli-
gere formand, Morten Jan-
ke, som tog initiativ til at få
gjortnoget ved søen. Tidliet
i marts havde han indkaldt
til et møde mellem den imPli-
cerede grundejerforening,
vandværket. Roskilde Kom-
mune, en lokal entrePrenør
og Landsbyrådet. På mødet
inspicerede man søen nøje,
og biolo g Morten Vincent fra
Roskilde Kommune frem-
kom med nogle gode råd om
en nænsom renovering, og
den lokale entreprenør Lars
Fuglsang blev på baggrund
afdissebedtom at give eten-
deligt tilbud på en accepta-
bel løsning. En løsning, der
både tilgodeser dYrelivet i
søen og efterføIgende gør
området væsentligt mere
attraktivt.

- Tanken er, at søen nu bli-

iådan så Litte Eilesø ud, inden grundeierforeningen, landsbyrådet'
vandværket og iloskitde Kommune fandt hinanden og gav håndslag
på, at søen skulle renses oP.

- Detvar vældig hyggeligt. Mange var forbi for at se, hvad der dog skete, og detuidner io også lidt om, at

foi i ii"r i4iåt,åiiørÅ nrr *oh være interessont, tyder det fra Lors Fuglsang. Du kan se videoer af Lars


