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Fiskerytteren kommer til
Gundsømagle
Fra på onsdag d. 3. februar kl. 10-13 kan
du møde Camilla i hendes store fiskebil på
torvet ved Bycenteret.

Landsbyrådet og Dagli’Brugsen har nu fået i
stand, at Fiskerytteren kommer til byen
foreløbig 3 timer hver onsdag.

Den gamle Børnehave er
på dagsordenen
Som omtalt i Landsbyrådets blad i december
har den gamle børnehave ”Smørblomsten” på
Gulddyssevej stået tom i en periode. Nu ventes
der snart en afgørelse på den fremtidige
benyttelse, idet sagen tages op på Plan- og
Teknikudvalgets møde d. 2-2-2021.
Det foreslås, at der laves en lokalplan for
området, med henblik på at få bygget 4-6
senior/ældre-egnede boliger på arealet.
I oplægget står der at forvaltningen vurderer,
at der vil være lokal interesse for sagen,
hvorfor de anbefaler at der holdes et
borgermøde om projektet, når det kommer i
høringsperiode. Lokalplanen (Nr. 711)
forventes 1. behandlet i efteråret 2021 og
endeligt vedtaget til foråret 2022.

Der er flere gode åbningstilbud
Fiskerytteren har på onsdag bl.a. dette tilbud:
4 stk. laksebøffer (færøske laks) til kr. 120.
Normal pris er kr. 160.
Desuden har hun altid gode tilbud på tun,
rødspætte filet, hele rødspætter,torsk enten
filet eller loins (rygstykket), mørksej,
kammuslinger, kulmule

Nærbokse ved
Bycenteret!
Der blev på foranledning af Landsbyrådet i
januar sat en række ”Nærbokse” op på den
nordlige del af torvet ved Bycenteret, som
supplement til pakkeudleveringen fra Brugsen.
De kan anvendes ved pakke-leveringer fra
PostNord og andre leverandører ved hjælp af
en smart APP på din mobil. Efter opslag på FB
er boksene modtaget med begejstring af
borgerne i byen. Læs mere om løsningen her:
Nærboks.dk
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En hilsen fra årets borger!
Tak for den tillid I viste mig for året 2020
Vil hermed gerne sige en stor tak til alle Jer
som stemte mig ind som årets borger i 2020.
Jeg blev helt varm om hjertet over hæderen.
Lidt tilbageblik: Vi/jeg kom til Gundsømagle i
1970, -i 50 år har vi boet samme sted. Har
kendt Gundsømagle helt fra 1945, dengang en
lille by kun en lang hovedgade med 2 rækker
huse. Hovedgaden fra A6 havde dengang en
række vejtræer på begge sider ind til byen, ret
hyggeligt.
Gulddyssevejen nord gik dengang over alle
bakketoppene, man blev helt søsyg hvis man
kørte for stærkt, dengang var der ikke megen
biltrafik!
Kan oplyse om, at der hvor jeg har brugt nok
det meste af min fritid har været i sportsøjemed – helt fra start af G77, fodbold,
badminton, march m.m. De sportsfolk, var alle
omkring de 50 år, for mig stof til eftertanke!
Ellers en tak til formanden for Landsbyrådet,
Palle, med det skrevne i sidste nr. af
Landsbybladet, du har ramt det ret godt!
Hilsen og Tak! Til Jer alle!
Georg H. P.

Den grønne plet midt i
byen
Klaus Giessing fra G77 fodbold har taget
initiativ til en drøftelse om brugen af
arealerne ved Den Gamle Skole.
Det første korte møde blev afholdt den 28.
januar udendørs i stærk kulde. Her var G77
Fodbold, Landsbyrådet, Kulturforeningen
(Byfest) og spejderne repræsenteret.
Senere (til marts) vil flere med interesse for
områderne blive indkaldt. Meningen er at
efterlyse gode ideer og tanker til en bedre
udnyttelse af arealerne.

Corona-krisen og vores
arrangementer
Vi beklager de mange aflysninger pga. coronasituationen. Vi håber inderligt at kunne afholde
jazz på Gulddyssegården til august.
Pinsekoncerten tør vi endnu ikke love bliver
gennemført, men hvis corona’en tillader det
står Paul Harrison Band med Camilla Ernen
parat.
Følg med i opdatering på Facebook og på
vores hjemmeside.

Medlemskab af
Landsbyrådet
Som medlem af Landsbyrådet er du med til
at sikre, at Gundsømagle ikke bliver en
soveby!
Vi har desværre noteret os, at en del
medlemmer endnu ikke har betalt for
2020! Er du i tvivl om at du har betalt, så
kontakt os.
Tilbud for NYE MEDLEMMER:
Georg og hans kone, Ragna, fotograferet ved
prisoverrækkelsen på Landsbyrådets kontor i
november 2020.

Landsbyrådets kontor
På grund af corona-situationen er vores
kontor pt. lukket. Kontakt os pr. mail eller
telefon – og pas godt på jer selv og
hinanden.

Betal kr. 75,- (eller kr. 125,- for hele din
husstand) via MobilePay 52301 - eller til
konto 1551-0010430577.
Medlemsskabet gælder indtil
generalforsamlingen i 2021.

Anfør navn(e) og adresse - og send gerne
samtidig en mail til:
palle.gram.jorgensen@gmail.com
Så vil du snarest modtage MEDLEMSKORT
og kvittering.
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