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Helhedsplan for 
Gundsømagle er startet! 
Ved et velbesøgt møde i Forsamlingshuset 

den 11. maj blev projektet igangsat! 

 

 
 

Der var oplæg fra Claus Larsen (Fmd for Plan- 

og Teknikudvalget) og Vilfred Hvid 

(Planlægningschef) samt Palle Gram (Fmd for 

Landsbyrådet). Vilfred fortalte generelt om 

Helhedsplaner og dernæst også om udfor-

dringerne omkring ”Sømmes Vænge”. 

Palle påpegede, at han var glad for, at det var 

lykkedes så relativ hurtigt, at få ønskerne om 

en Helhedsplan igennem hos Roskilde 

Kommune. Og han slog fast, at det er ALLE 

borgerne i byen, som skal være med til komme 

med forslag og ideer til byens fremtid, men at 

medlemmer og bestyrelsen i Landsbyrådet 

selvfølgelig også er stærkt interesseret i at 

komme med indspark.  

Herefter var der gruppearbejde, hvor 7 grupper 

i ro og mag kunne komme frem med gode 

ideer til byens udvikling indenfor fortrinsvis 

disse emner: 

- Bosætning og institutioner 

- Trafik og mobilitet 

- Natur og rekreative områder 

- Fællesskaber og kulturudbud 

Alle forslag og kommentarer blev efterfølgende 

indsamlet – og herefter kan alle helt frem til 

31. august stadig komme med gode idéer via 

den omtalte nye portal. 

Sådan kommer du med 
forslag og idéer 

Roskilde Kommune har lavet en speciel 

platform på Internettet, hvor alle kan komme 

med forslag og ideer. Det forgår via portalen: 

Viskaber.roskilde.dk 

Man skal til at starte med registrere sig med 

mailadresse og et password. Herefter kan man 

gå ned til ”Helhedsplan for Gundsømagle” og 

læse de indberettede forslag og selv komme 

med forslag og ideer! Man kan også 

kommentere på andres forslag og ”like” dem. 

 

Mange forslag indlagt 
I skrivende stund har 47 gundsømaglere 

tilmeldt sig portalen, og der er kommet 34 

forslag og ideer. F.eks.: 

-Bevarelse af boldbanen i byen 

-Cykelsti mod S-toget 

-Bedre sikkerhed for byens skolebørn 

-Fibernet i hele Gundsømagle 

-Udvikling af Bycenteret 

-Gundsømagle Strand 

-Byens Hus på ”Den Gamle Skole” 

 

 

Klimamøde den 31. maj 
Tirsdag den 31. maj vil der igen være møde i 

Forsamlingshuset. Her er emnet ”Varme og 

energi, bæredygtig mobilitet og grønne 

fællesskaber”. 

Mødet starter kl. 17:00, det er gratis, men 

tilmelding kræves til: anitarye@roskilde.dk  

På mødet serveres klimavenlig aftensmad. 
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 BYFESTEN 2022  

 
Kulturforeningen orienterer: 

Så er der ikke længe til Byfesten 2022! 

Byfesten skydes i gang allerede fredag den 

10. juni med et stort Banko i mega-teltet,  

og lørdag den 11. juni kan I godt glæde jer 

til en dag spækket med god underholdning! 

 

BYFEST-program (foreløbigt, og med 

forbehold for rettelser): 

FREDAG: 

Kl. 17:00 Teltet åbner 

Kl. 19:00 Banko starter (pause undervejs) 

 

LØRDAG: 

Kl. 10-16: Loppemarked og foreninger på hele 

pladsen, bl.a. 

Spejderne med bål og sæbekassebiler 

G77 fodbold med Tombola 

Fodbold-dart  

Baren og pølseboden er åben 

Ballonmand og Hoppeborg 

Kl. 10:00 MTB-holdet ankommer 

Kl. 10:15 Velkomst v/Mette Erdmann 

Kl. 10-11: Morgenmad + Bitter til de første 

200 friske folk  

Kl. 11:00 Gundsømagleløb (5 km) 

Kl. 11-12: Fodboldkamp ml. G77 U10 og AIK 

Strøby 

Kl. 11-11:30: Spiritz rapper 

Kl. 11:30: 1. omgang Hønseskidning 

Kl. 11:30-12:30: Stor JGI-springopvisning 

Kl. 12:45: Gundsømagle-kradser-konkurrence 

Kl. 13:30: Kåring af Årets Borger 

Kl. 14:00 2. omgang Hønseskidning 

Kl. 16: 00 Loppemarkedet pakker sammen 

Kl. 17:30: Telt åbner for aftenfest. DJ spiller 

musik. 

Kl. 18.30: Spisning 

Kl. 22-01: Party Smoothies live-musik 

Kl. 01-02:  DJ spiller musik 

Kl. 02: Tak for i aften 

 

Der er stadig billetter til Banko og aftenfest,  

Kontakt Mette Erdman ved at RINGE til hende 

på: 22954490. 

 

PÅ GENSYN! 

Paul Harrison Band på 
Gulddyssegården 

 

Glæd dig til pinse-jazz på Gulddyssegården 

lørdag den 4. juni kl. 10:30! 

Og hvis du kan vise dit medlemskort til 

Landsbyrådet får du 5 kr. i rabat på dine fadøl! 

Årets Borger 2022? 
Landsbyrådet vil gerne i år ved Byfesten som 

tidligere kåre ”Årets Borger” i Gundsømagle! 

Derfor kan du fra NU og frem til søndag den 

29. maj sende din begrundede indstilling til 

landsbyrådets kasserer Erik Wendel Nielsen 

(mail: erikwendelnielsen@gmail.com). 

Reglerne er ganske enkle: 

Personen skal have gjort en aktiv frivillig 

indsats for byen i det forløbne år, som ikke er 

en del af hans/hendes almene job. 

Da det er Landsbyrådets pris, kan nuværende 

medlemmer af Landsbyrådets bestyrelse IKKE 

nomineres. 

Når vi har modtaget alle indstillinger den 29. 

maj, vil Landsbyrådets bestyrelse udvælge 3 af 

indstillingerne og sende dem ud til afstemning 

blandt Landsbyrådets ca. 400 medlemmer.  

Vinderen vil blive kåret ved Byfesten ca. midt 

på dagen. Ud over en stor lækker KURV med 

varer fra vores Dagli'Brugs, vil vinderen også 

få sit navn indgraveret i tavlen på "Byens Træ" 

- INFO-søjlen foran Bycenteret. 

 

Medlemskab af Landsbyrådet 

Nye og nuværende medlemmer kan nu betale 

kontingent for 2022: 

120 kr. pr. år pr. person eller 

200 kr. for hele husstanden 

MobilePay 52301 eller til 

Konto 1551 0010430577 

Samt (ved nye) mail med navn og adresse til: 

palle.gram.jorgensen@gmail.com
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