
Gundsømagle Landsbyråd

Trafiknyheder siden sidst og referat fra små korte 
trafikmøder ( 27.04 og 02.05-2017).

Nyheder:
Kommunens plan ( 21.04.2017)for Gulddyssevej ud for Bycentret:
-Sideflytning af de nordlige chikaner(steler).
-Flytning af busstoppested på Østlig side( ud for tanken på den anden side)
-Lovning på tydelig skiltning.

***

- Indvielse af Cykelstien 1. juni kl. 14:30-15:30. 

-I forbindelse med den kommende grusgravning og dermed øget trafik gennem 
Piledyssen mfl. havde Trafikgruppen forespurgt om erfaringer med evt. pudebump 
på Piledyssen, som generer busser mindre og støjer mindre, fik Trafikgruppen 
meget pludseligt pga. asfaltmaskineriret ville ankomme i løber at et par uger, en 
klar haste-plan, som angav diverse pudebump, men samtidig besked om at 
ulemperne var, at der kunne køres meget stærkt af busser, lastbiler og 
motorcykler igennem. Enighed om sikkerhed frem for støj, så cirkelbumpene 
bliver reetablerede.

-3. maj.Iflg Morten Heegaard :
Vi retablerer cirkelbump og den hævede flade, som de er i dag. Dog flyttes det ene bump 30 

meter, så det er, hvor der er krydsende lette trafikanter ved stien op til Gulddysse Skov.

***

-Asfaltering starter i Gundsømagle d. 10. maj 2017 snarest efter kommunens 
plan. P-pladsen foran Brugsen bliver i samme moment også asfalteret.
Steler foran Brugsen midlertidig fjernet.

Fra Vej og Grønne Områder
Trafikmeddelelse – Gulddyssevej ml. 
Hovedgade og bygrænsen, Gundsømagle 
Parkvej og Piledyssen 

3. maj 2017 

Tid: Fra onsdag den 10. maj til og med fredag den 19. maj 2017 (ekskl. 12. – 14. 
maj 2017) i tidsrummet kl. ca. 7-18. 
Trafik: Trafikken kan passere arbejdsstedet. 
Omkørsel: Ikke nødvendig. 
Årsag: Asfaltering af del af Gulddyssevej, Gundsømagle Parkvej og del af Piledyssen

***
Referater ( 27/4 og 2/5):

-Grusgravningsansøgning. Tilføjelser til de forrige høringssvar. Ingen yderligere 
tilføjelser.
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  ( inden 10.05.2017)
***

- P-båsene på parkeringspladsen ved Brugsen skal opmales efter asfalteringen. 
Kirsten skriver   til kommunen for at få dem bredere, så de passer til tidens biler. 

-På AOF’s møde d.03.05.2017 vil Trafikgruppen præsentere spørgsmål ( Mariann) 
for borgmesteren om en cykelforbindelse til Stenløse, som Landsbyrådet har 
ønsket i mange år. Samme emne er på Plan og Teknikudvalgets dagsorden  d. 
04.05.2017 i forbindelse med behandling af Cyklistplan 2017, men giver ikke 
klare svar.

-Bus 600 S ser ud til at være en saga blot. Bus 358 er der i ydertimerne, så vi vil 
koncentrere os om Bus 217, for at få bedre busdækning til Veksø Station, hvis 
passagergrundlaget er i orden. Kirsten skriver til kommunen igen.

Referent Kirsten 07.05.2017
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