
Landsbymøde – Roskilde Nord (trafikspørgsmål mv) 
Mødereferat af –sommer-fællesmøde onsdag d. 14. juli, 19:30 
Afholdt på Gundsømagle Gl. Skole 
 
Tilstede: Georg, Palle, Kurt, Helle  
Fravær: Carsten, Suki, Bent, Christian Peter, Inger, Jens 
 
Kort referat 
 
1) Georg blev valgt som ordstyrer 
 
2) Palle blev valgt som referent.  
 
3) Dagsordenen blev godkendt. 
 
4) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
Ingen havde i sommervarmen referatet på sig – men det blev godkendt :o) 
 
5) Bordet rundt – kort nyt fra de enkelte 
 
Helle (Herringløse Landsbyråd) 
Bor ud til ”Motorvejen” mellem Herringløse og Sengeløse. Er interesseret i trafikspørgsmål. 
Fortalte lidt om arbejdet i Herringløse Landsbyråd og Ni-gruppen. 
 
Palle Gram (Gundsømagle Landsbyråd, kasserer), fortalte lidt om sommerens byfest i 
Gundsømagle og om vores samarbejde med Roskilde Kommune ifm. trafik-spørgsmål. 
Landsbyrådet har også fået en plads i Rådet for Gulddysseskoven, hvor Palle deltog i mødet i 
maj 2010. 
 
Georg Holm Petersen (Gundsømagle Landsbyråd), aktiv cyklist, interesser – Trafik, stier og 
natur. 
 
Kurt Olsen (Gundsømagle Landsbyråd), hovedinteresse: forbedring af BUS-forbindelser i 
Roskilde Nord. Har lavet et brev til Roskilde Kommune omkring forslag til BUS-forbindelserne. 
Har endnu ikke modtaget svar fra kommunen. 
 
5) Gennemgang af emner fra sidst: 
 
Bemærk de enkelte gruppers hjemmesider: 
 
Gundsømagle Landsbyråd: www.gundsømagle-landsbyraad.dk 
Herringløse    www.hh-portalen.dk 
Ågerup:   www.aagerup-by.dk 
 
GOOGLE-gruppe: 
Christian har lavet en såkaldt ”GOOGLE-gruppe” (Navn: Roskilde-landsbyer ) med det 
formål at Landsbygruppen her kan lagre og dele diverse fællesdokumenter. 
Palle har f.eks. indlagt nogle digitale kort (modtaget fra Roskilde Kommune) i denne GOOGLE-
gruppe. Ligeledes kan mødereferater med fordel lagres her. 
Der var lidt tvivl om brugen af løsningen, og adgangen til den – specielt for de der ikke bruger 
GMAIL, derfor blev det aftalt at Christian næste gang gennemgår løsningen LIVE på en 
medbragt pc. Eller via en lille vejledning. 
 
PaceCar -ordning 
Helle fortalt lidt om baggrunden for at Christian havde nævnt denne ordning. 
Det handler kort om at finde en metode til at vise, at man er en god og hensynfuld bilist. 
Rådet for større trafiksikkerhed har ligeledes før haft en kampagne med ”Trafikbånd”, som 
man kunne sætte i antennen, og således markere, at man var en god bilist. 
Det aftaltes at alle skulle være opmærksomme på gode brugbare ideer. 



 
Hjertestarter 
Palle har ansøgt om hjertestarter til placering i Rosencenteret i Gundsømagle. Svar fra TRYG-
fonden er dog blevet et nej – uden nogen nærmere begrundelse. Landsbyrådet vil så søge igen 
til september – og hvis det igen bliver et nej evt. søge om en sponsoreret løsning fra lokale 
firmaer. 
Herringløse vil ligeledes søge. 
Palle oplyser at en hjertestarter koster ca. 11-13.000 kroner. 
 
Busdrift 
Kurts brev til Roskilde Kommune er ikke blevet besvaret. Det er afsendt i maj måned! Det er 
uhørt dårligt, at Roskilde end ikke sender en bekræftelse på at brevet er modtaget! Gruppen 
anbefaler at Kurt rykker Roskilde. 
 
Lars Kimer, DAGBLADET, vil gerne skrive om vores mening om busdriften. Det aftaltes at Kurt 
kontakter Lars Kimer for en dialog herom. 
Flere fra gruppen (Helle og Palle) mener dog at Kurts forslag mangler en forbindelse fra 
Herringløse til Høje-Tåstrup. Bortset fra dette, er Palle helt enig i Kurts øvrige forslag i brevet 
til Roskilde Kommune. 
 
7) Fælles arrangementer 
 
Cykeltur udfra Gundsømagle 13-14 km.. 
Christian har lavet et forslag, om en tur rundt om Gundsømagle Sø. 
Flere mente at ruten godt måtte være lidt længere – evt. køre omkring Herringløse også. 
Turen kunne passende køres en søndag i september – og annonceres på vores hjemmesider 
m.v.  En dato må snart aftales. 
 
Øvrige cykelture 
Georg kontakter Jens Peter omkring cykelture og gennemkørsel af forslåede ruter. 
 
8) Sti-systemer mellem landsbyerne. 
 
Visioner og ideer. 
Flere grusstier blev nævnt som egnede til at blive renoveret, så de kunne anvendes som 
egentlige cykelruter: 
F.eks. ruten fra Gundsømagle grusgrav mod nord til Stenløse. (Med S-tog mod Storbyen) 
Ønsket om en cykelsti fra Gundsømagle til Gulddyssegården blev også nævnt. 
Alle var enige om, at det i disse økonomiske krisetider bliver vanskeligt at få meget igennem, 
men at vi skal fortsætte med at pege på løsninger og have visioner. Giv ikke op! 
 
9) Økonomi 
Pga. tidsnød blev dette emne ikke nået. 
 
10) Eventuelt 
Gundsømagle Landsbyråd har fået stillet i udsigt at Roskilde Kommune opstiller et ”DIN FART” 
skilt i Gundsømagle – lige vest for byen før fodgængerovergangen. 
 
Vi kan konstatere at der er kommet 60 km/t skilte på en del af Gulddyssevej. 
 
Et 60 km/t skilt på Holmevej mod Veksø er blevet ”fjenet”. Palle har meldt det til Roskilde og 
Egedal Kommune. Og d.d. (15-7) er skiltet faktisk sat op igen. 
 
 
NÆSTE MØDE 
 
Onsdag d. 18. august 2010 19:30  -  I Gundsømagle Gl. Skole 1. sal  
Bemærk: Palle som har nøgle holder her ferie, få evt. nøgle hos Werner Beim! 


