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Landsbyrådet ønsker en
”Helhedsplan” for byen!

Landsbyrådet mener at det er vigtigt med en vis
udbygning af byen, så vi kan holde gang i
forretningslivet og institutioner samt skole!
Men det er også vigtigt, at byen ikke bliver for
stor. Den skal beholde sit landsbypræg med den
gamle hyggelige bydel, med små grønne
friarealer og nem adgang til skov, mose og fjord.

Stort corona-venligt
loppemarked i byen!
Marie Kielberg Kiens har efter en idé fra
Smørum taget initiativ til et stort
loppemarked i weekenden 29. – 30. maj
Ideen er at borgerne blot stiller deres loppe-ting
ud i egne haver/carports. Der bliver så lavet et
kort over byen, så man kan se, hvorfra der
sælges ting & sager. Kortet er lavet af Andreas
Reinemo, og er interaktivt, så man ved at prikke
på adresserne, kan se hvad der sælges
Landsbyrådet hilser initiativet velkomment, og
ser hen til at markedet kan blive en årlig
forårstradition. Landsbyrådet viser kortet igen på
vores hjemmeside og på FB, når vi nærmer os
weekenden. Der opfordres til at boderne holdes
åbne fra 10-16. På Facebook i ”Gundsømagle –
Dialog” gruppen, kan man følge arrangementet.

Vi står overfor en række udfordringer omkring
nye boligområder, flere seniorboliger, indkøbsmuligheder, øget trafik og en måske kommende
motorvej. Hvordan skal vi tackle det – og sikre at
alle bliver hørt og vi får nogle gode løsninger?
Landsbyrådet har derfor bedt Roskilde Kommune
om at få sat gang i udviklingen af en Helhedsplan
for byen! Det skal ske i samarbejde med alle
byens interessenter, og vil typisk blive igangsat
via et borgermøde, hvor alle kan komme til orde.
Vi håber på en god opbakning fra borgerne og
fra de lokale politikere til at igangsætte opgaven.
Se Landsbyrådets BREV til Roskilde Kommune på
vores ordinære hjemmeside.
www.gundsoemagle-landsbyraad.dk

Her kortet som det ser ud pt., med over 100
deltagere! men du kan stadig tilmelde dig!

Find kortet her:

https://goo.gl/maps/XFiNj9AGkW41NTN29
Eller følg QR-koden på opslag i byen!
Hvis du ikke kan følge INFO om markedet på
Facebook, er du velkommen til at tilmelde dig og
få nærmere oplysninger hos initiativtageren
Marie Kielberg på Mobil: 61287416.
Flere nyheder på næste side ➔
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Brug de lokale nye tiltag!
Landbyrådet har arrangeret at der hver onsdag
kommer en FISKEBIL til byen! Camilla fra
Fiskerytteren har lyttet til borgernes ønsker og
kommer nu både onsdag kl. 10-13 og igen kl.
17:20-18.
Mathilde kommer hver fredag fra kl. 15 og
nogle timer frem, og sælger sine eminente
lækre kager fra sin charmerende blå kagevogn.
Brug de nye tiltag, det giver liv omkring vores
lokale center – og giver byen et større udbud af
varer.

Generalforsamlingen
Landsbyrådet har på grund af coronasituationen udsat generalforsamlingen til
onsdag d. 22. september i
Forsamlingshuset.
Bestyrelsen fremsætter et forslag om en
mindre nedsættelse af kontingentet, samt en
vedtægtsændring, der betyder at alle borgere,
der er interesseret i Gundsømagle, kan blive
medlem af Landsbyrådet.
Nedsættelsen af kontingentet er dels begrundet
i, at vi ikke har haft så mange arrangementer
her i coronatiden, men også ønsket om at vi
med en lavere takst håber på at kunne få
mange flere til at være medlem af foreningen.
Du skal IKKE betale kontingent for 2021 før
generalforsamlingen er afholdt. Kort efter
udsender vi via mail besked om de nye
kontingent-indbetalinger.
Men hvis du endnu ikke har betalt for 2020, ser
vi gerne din/jeres indbetaling snarest

Glæd dig til sensommer
jazz på Kulturgården
Vi har valgt at aflyse Pinsejazzen på
Gulddyssegården. Dels er der sygdom hos Paul
Harrison Band, og dels har vi stadig en svær
corona-situation.
Men glæd dig til lørdag d. 28. august kl. 10,
hvor vi er klar med en koncert med det
hollandske kvinde-jazzband ”Alice in Dixieland”
De fem jazzpiger spiller samme aften til Snake
City Jazzfestival (Slangerup).

Få lamineret dit coronapas!
Har du fået dine 2 corona-stik kan du med
fordel printe dit ”pas” ud. På Landsbyrådets
kontor kan du få det lamineret (for blot 5 kr.),
så det kan holde bedre til de fremtidige mange
fremvisninger, og du undgår at skulle bruge tid
på at stå og finde det frem på mobilen hver
gang. Vi har åbent næste gang torsdag d. 20.
maj – kl. 18-19.

Medlemskab af
Landsbyrådet
Den meget korte version:
Som medlem af Landsbyrådet er du med til at
sikre, at Gundsømagle ikke bliver en soveby!

Tilbud for NYE MEDLEMMER:
Betal kr. 50,- (eller kr. 75,- for hele din
husstand) via MobilePay 52301 - eller til konto
1551-0010430577.
Medlemsskabet gælder
indtil generalforsamlingen i september 2021.

Nyd den pæne beplantning, som Landsbyrådet i samarbejde med Roskilde Kommune
har fået etableret på vores grønne område bag
Bycenteret. Snart springer også ”Paradisalléen” ud. Og nye blomster myldrer op.

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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