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Gundsømagle d. 26. marts 2020 
Roskilde Kommune 
Rådhusbuen 1 
Postbox 100 
4000 Roskilde 
 
Høringssvar omkring lokalplan 682 Sømmes Vænge  
Gundsømagle Landsbyråd ser meget positivt på, at der nu er lavet en udstykning til en række 
mindre boliger i Gundsømagle. Vi er også er glade for, at der bliver tale om lejeboliger, da vi 
fornemmer, at det er det, som borgerne i byen mest efterspørger. Boligerne kan bruges når 
ældre enlige flytter ud af deres større parcelhuse - og på den måde frigiver deres huse til 
familier med børn.  
 
Vi så meget gerne, at man  kunne sikre sig, at borgerne fra Gundsømagle kunne blive 
opprioriteret i forbindelse med udlejning af boligerne. Hvilket også det velbesøgte borgermøde 
på Margretheskolen den 27. februar viste stor forventning om. 
 
Borgermødet efterlod en del ubesvarede spørgsmål til Sjælland Boligselskab, som vi ser frem til 
et svar på. Svarene kan sendes til Landsbyrådets formand, mail: 
palle.gram.jorgensen@gmail.com. 
. 
Landsbyrådet har følgende bemærkninger til lokalplanen: 
 
Adgangsforhold 
Vi kan se at beboerne i rækken af huse mod Håndværkervænget, har et stykke vej at gå fra p-
pladsen til boligen.  
Det kan være  uhensigtsmæssigt for gangbesværede der skal bringe sig selv eller indkøb til/fra 
boligen. 
I forbindelse med flytning - er belægningen mellem husenes indgang egnet til at en flyttebil kan 
komme helt til boligen? 
 
Et plans boliger egnede til gangbesværede eller kørestolsbrugere, bør placeres med p-pladser 
tæt på boligen. Det er ligeledes ønskeligt at disse boliger placeres tættest på Holmevej, hvor 
terrænet er uden stigning og hvor afstand til en evt. busforbindelse er tættest på boligen.  
 
Bygningernes udformning og placering  
Vi synes umiddelbart, at husgrupperne ligger meget tæt på hinanden - og er ganske forundret 
over at man har valgt at lægge 5 af husgrupperne med haverne vendt mod nord.  
Der er ikke meget glæde ved en nordvendt have en sommerdag/aften.  
Vi kan også se af planen, er der er planlagt meget små udhuse, som måske ikke engang er 
store nok til at cykler kan stå i læ ved egen bolig, hvis dette ønskes.  
Bliver der adgang fra boligernes haver direkte til fællesarealerne?  
 

. 
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Beplantning  
Vi kunne ønske, at frugttræer af enhver art mixes med de foreslåede trætyper. 
De er både til nytte og til en styrkelse af fællesskabet. 
 
Trafik 
På borgermødet blev det oplyst, at den brede vej til boligerne, på et senere tidspunkt bliver 
gennemkørsel til den nye udstykning på marken ved siden af. Her forventes et stort antal nye 
boliger - og dermed et ligeledes ukendt antal biler. Er det en god ide i et tæt boligkvarter? 
 
Skolevej 
Holmevej er befærdet og uden cykelsti. Børnene cykler til Margreteskolen, er der planlagt sikker 
cykelsti til dem? 
 
Varmeforsyningen 
I oplægget til Sømmes Vænge beskrives varmeforsyningen som en mulighed med f.eks. 
solenergianlæg, varmepumper, jordvarme eller anden bæredygtig varmeforsyning.  
På borgermødet kunne panelet ikke svare på spørgsmål til dette, da Boligselskabet Sjællands 
repræsentant ikke var til stede.  
Er jordvarme realistisk i forhold til grundens størrelse?  
Og er der i bygningernes placering og taghældning indtænkt solfangere?  
Endelig er anlæg til indvinding af solenergi eller lignende nævnt i oplægget. Hvorhenne i 
bebyggelsen tænkes dette placeret? 
 
Hårde hvidevarer  
Det fremgik på borgermødet at lejer selv skal anskaffe hårde hvidevarer.  
I disse “klimatider” skal der tænkes på forbrug af ressourcer og økonomi. Og da det nærmeste 
vaskeri befinder sig i Roskilde by - vil  den gode løsning være, at bebyggelsen udstyres med 
eget fællesvaskeri. 
 
Socialt / Ønske om Fælleshus 
Der savnes et fælleshus i bebyggelsen. Som kan indeholde en række fællesfaciliteter 
(opholdsrum, køkken, handicaptoilet og vaskeri) - for derigennem styrke det sociale liv i 
boligområdet. Vi vil gerne henvise til lokalplanens hovedprincipper, der nævner, udover flere 
almennyttige boliger - bofællesskaber og mindre boliger til ældre og enlige til sikring af byer i 
social balance. 
 
Øvrige bemærkninger / bofællesskaber 
Hvad er baggrunden for, at der ikke er udbudspligt ved almennyttigt byggeri? 
 
Vi så gerne, at der i fremtidige planer for nye små huse i Gundsømagle, blev gjort plads til 
bofællesskaber. Med huse liggende i små klynger, der på den måde kan danne rammen om 
mindre fællesskaber. Og vil i den forbindelse gerne vide, om der er planer om bofællesskaber i 
kommende boligbyggeri på nabogrunden? 
 
 
 
Mange hilsener 
Palle Gram (Formand) på vegne af bestyrelsen i  
 
Gundsømagle Landsbyråd  
www.gundsoemagle-landsbyraad.dk 


