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Referat af Trafikudvalgsmødet, den 6. januar 2010 

Afholdt hos Palle, Nyvej 21 
 

Tilstede: Christian, Suki, Georg, Palle 
Fravær: Kurt (pga. sygdom) 

 

 

Valg af tovholder 

Georg blev valgt. Det er tovholderens opgave at indkalde til møder (med 
dagsorden) og følge op på igangværende sager. 
Det blev aftalt at gruppen satser på 4 årlige møder. 
Georg indkalder til næste møde i starten af marts – inden årets 
generalforsamling. 
 

Action: 

 
 
Georg 

Valg af referent 

Palle meldte sig – og udsender referat inden bestyrelsesmødet 12/1 
 
Palle 
 

Evaluering af nye bump i byen 

De nye bump er endelig blevet udført! 
Alle er enige om at de har ”en vis” effekt – men nogle kører stadig for 
stærkt! 
Palle har talt med Lene Krull, Vej&Park, Roskilde Kommune. Hun oplyser, 
at der har været MANGE reaktioner på bumpene, både positive og 
negative. Nogle påstår at deres biler er blevet beskadiget, mens andre vil 
have større bump. 
Hun nævner at den manglende afstribning kommer straks efter vinterens 
hærgen. 
De nye bump er alle lavet efter samme skabelon, og kan ikke 
umiddelbart forhøjes, da der findes lovmæssige krav om størrelsen, i 
forhold til at vi har 50 km/t (dog med 45 km/t anbefalet) gennem byen. 
Hvis vi havde fået godkendt 40 km/t, som Kommunen først have 
arbejdet for, men Politiet ikke godkendte, kunne vi have fået større 
bump. 
Det blev aftalt at vi tilsender Roskilde Kommune en kort udtalelse om 
vort syn på bumpene – herunder også vores ønsker om fremtidige extra 
foranstaltninger: 

En hævet flade ved krydset Gulddyssevej/Hovedgaden. 
Et extra bump på Gulddysevej lige syd for udkørselen fra 
Brugsen. 
Et extra bump på Pilsedyssen, når de nye huse øst for 
Piledyssen bliver bygget. 
Ønske om træpæle ved de eksisterende bump. 
 

Gruppen drøftede herefter andre former for trafikdæmpning, 
indsnævringer, 2 i 1 afstribning med videre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palle 

Fælles trafikmøde med andre landsbyer 20-01-2010 

Christian har tidligere holdt møde med andre trafikinteresserede i 
Ågerup, Gundsølille og Herringløse. Der er tale om ret uformelle møder, 
som holdes i privat regi. 
Det blev aftalt af fortsætte denne møderække. Christian og Palle deltager 
den 20. januar 2010.  
 

 
 
Christian 
Palle 
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BUS-betjeningen af Gundsømagle 

(Eller rettere: den mangelfulde BUS-betjening af Gundsømagle) 
Busbetjeningen af landområderne i Roskilde Kommune ER blevet 
væsentligt forringet i de sidste 7-8 år!  Det gode flow med busskifte til 4 
retninger i Østrup er faldet til jorden – og  skoleelever og ældre og har 
væsentligt forringede forhold.  
Vi drøftede på mødet, hvordan vi kan ændre på dette. Og der blev 
enighed om at satse på nogle helt konkrete tiltag. I første omgang vil vi 
derfor kæmpe for at 600S kan omlægges til at slå et slag omkring 
Gundsømagle, gerne via Gulddyssevej – så der samtidig sikres en 
transportmulighed til Kulturgården. Hvis vi ikke kan få alle afgange 
omlagt – kunne det måske være hver anden – eller som i minimum alle 
afgange i week-enden. 
 

 
 
Alle 
 

Kan vi udbytte FaceBook bedre? 

Vi har i nogle tilfælde annonceret vores arrangementer på FaceBook. 
Måske kan vi også bruge FaceBook ifm. diverse tiltag og sager, som vi 
ønsker at udbrede interessen om. 
Det blev aftalt at prøve med 2 sager: 
Motorvejstilslutning 6 ved Østrup. 
Omlægning af Rute 600S til Gundsømagle. 
På vores næste bestyrelsesmøde, må det drøftes hvordan hele 
Landsbyrådet generelt kan udnytte Facebook – evt. ved at danne en 
generel gruppe omkring foreningen. 

 
 
 
 
 
Christian 
Palle 
 
Alle 
 
 

Trygfonden  

Trygfonden giver støtte til rigtig mange gode formål (Sikkerhed – 
Sundhed – trivsel) – hvordan kan vi få gavn af dem?   
Læs mere på: www.trygfonden.dk 
 
Det blev aftalt at prøve i første omgang at søge efter en hjertestarter til 
Rosentorvets Center. Det kunne i givet fald, også være en god reklame 
for vores forening.  
 

 
 
 
 
 
Palle 
 

Automatisk Trafikkontrol (Stærekasser) 

Forsøget med ”Stærekasser” er netop afsluttet – med stor succes. Og det 
kunne være skønt med en opstilling i Gundsømagle. 
Palle har dog forespurgt Lene Krull,Vej & Park, Roskilde, der siger at der 
er 5 konkrete betingelser, der skal være opfyldt – og vi i Gundsømagle 
næppe kan opfylde dem. Politiet har uden tvivl i første række – mange 
andre steder, som de først vil vælge at opstille dem på.  
Konklusion: P.t. kan vi næppe forvente at kunne få opstillet en sådan. 
 

 

Motorvejen og tilslutning 6 

”Kastaniehøj” lavede i samarbejde med Roskilde Kommune – og med en 
række prominente personer et høringssvar til Vejdirektoratet omkring 
Fr.Sund motorvejen. Det indebar bl.a. 2 mindre justeringer af 
motorvejens forløb. Det er dog ikke blevet særligt positivt modtaget af 
VD. 
Vi burde nok have sendt et høringssvar omkring fjernelse af ”Tilkørsel 6” 
også, som et supplement til vores møde i trafikudvalget. 
Christian vil nu undersøge de videre tiltag – og hvordan vi kommer 
videre med sagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Christian 

Artikler til næste blad  

Vi bør allerede nu tænke på, hvilke sager vi bør skrive om i næste 
 
Alle 
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nummer af ”Gundsømagle Landsby Nyt” 
Emner kunne være: 
BUS-betjeningen – og vor indsats for 600S omkring Gundsømagle 
Opfølgning på de trafikmæssige sager ifm. vores høringssvar til 
Kommuneplanen. 
 

Eventuelt 

Suki gjorde opmærksom på de unødvendige 70 km/t på strækningen 
mellem Margretheskolen og Gundsømagle. Vi må gøre en indsats for at 
få dem fjernet.  
 

 
Suki 

Næste møde 

Georg melder snarest ud om møde først i marts 
 
Georg 

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 22.00 
 

 


