
Formand 
Palle Gram Jørgensen 
Nyvej 21,Gundsømagle 

4000 Roskilde 
Mobil 2681 1621 

palle.gram.jorgensen@gmail.com 

 

Kasserer 
Erik Wendel Nielsen 

Nyvej 20, Gundsømagle 
4000 Roskilde 

Telefon 4673 0115 
 erikwendelnielsen@gmail.com 

 

Sekretær 
Kirsten Lund Jakobsen 

Skolelodsvej 2, Gundsømagle 
4000 Roskilde 
Mobil 2288 4570 

 p-k.jakobsen@mail.tele.dk 
 

Næstformand 
Werner Beim  

Hyldekærparken 6, Gundsømagle 
4000 Roskilde  

Mobil: 4072 0969 
 wawels@mail.dk 

 

Oplysninger 
CVR-nr.: 32053548 
Bankforbindelse: 
Danske Bank  

Reg. 1551 Konto 10430577 
Henvendelse til kassereren 

 

 

 

 
Gundsømagle d. 11.02.2016 

 
Region Sjælland 
Alleen 15 
4180 Sorø 
 
Att: Merete Bøje 
 
  
 
 
Udtalelse om grusgravning på Holmevej 33, Gundsømagle.  
 
Gundsømagle Landsbyråd har med tak modtaget den reviderede ansøgning til udtalelse om 
grusgravning på matrikel nr. 22 H i Gundsømagle. 
Vi er glade for, at ansøgningen nu er reduceret til 50.000m3, en sjettedel af den oprindelige 
udvinding, men det fjerner ikke vores bekymring for, hvor til-og frakørselvejene skal ligge. 
Her tales nu om at anvende den direkte adgangsvej til ejendommen, som munder lige ud på 
Holmevej.  
Kommunen har åbenbart ikke juridisk ret til at bestemme, om lastbilerne kører mod øst over 
Veksø eller mod vest igennem Gundsømagle. Det kan betyde øget trafik igennem vores lille by 
som anslået 24 ekstra lastbiler til og fra grusgraven i hverdagene. 
Der vil være tomme, hurtigkørende lastbiler til grusgraven og tunge, fyldte lastbiler med grus 
fra grusgraven, som vil ødelægge vores i forvejen dårlige veje. Desuden støver udækkede 
lastbiler med grus overalt, hvor de kører.  
Gundsømagle er i forvejen belastet af ca. 4000 bilers gennemkørsel i hverdagene. Det vil 
forringe trafiksikkerheden i vores lille by og ødelægge vejene. Samt give en del støvproblemer. 
 
Vores bekymring går også på, om man ved det nye motorsvejsbyggeri nemmere kan få 
tilladelse til at udvide råstofudvindingen til det seksdobbelte, når grusgraven åbenbart har 
kapacitet til det. Det bliver netop de antal kubikmeter 300.000 m3, som den oprindelige 
ansøgning lød på.  
 
 
Med venlig hilsen 
Kirsten Lund Jakobsen 
Tovholder i Gundsømagle Landsbyråds Trafikgruppe 
Mobil 22884570 
  
Gundsømagle Landsbyråd 
 

Vores landsby – vores fremtid … 


