
Referat af trafikmøde 18. april 2017

Tilstede: Kirsten, Jarl, Georg, Mariann - Ad 1: Mariann referent

Ad 2: evaluering af trafikemner på generalforsamling
Kirsten skriver til kommunen:
vi anbefaler 40 km forbi Hyrdehøj børnehave, Piledyssen, og frem til Hovedgaden
600S bus til Gundsømagle, 
217 og 358 flere afgange
Findes der passagertællinger ? 
Der er ringe dækninger i ydertimerne. 
Kirsten skriver til vej og grønne områder for info om der findes undersøgelser af 
passagergrundlaget.

Ad 3: evaluering af mødet/dialog med kommunen 6. marts 2017, chikaner
Den nordlige chikane bør flyttes, således at trafikken skal køre i zig-zag. Der mangler trafikskilte, 
der oplyser om, hvem der har forkørselsret. 
Bussen er flyttet lidt. Den nordlige holder lige ud for tanken. Det burde være ok.
Jarl rykker for asfalt på P-plads ved centeret.

Ad 4: Østrupkrydset. Plan fra kommunen
Kirsten skriver til AAOL, formand Jens Pedersen og meddeler, at vi har set forslag til omlægning af 
trafik i Østrup- krydset, samt at vi synes, det er gode forslag. Kirsten skriver lidt på Facebook om, 
at kommunen har forslag til forbedringer af krydset.

Ad 5: planlægning for den næste periode
Grusgravnings-tilladelsen medfører, at lastbiltrafik sandsynligvis forbydes på Hovedgaden. De skal 
således ad Piledyssen.
Kan pudebump evt. løse eller minimere støjproblemer ? Kirsten skriver til kommunen.
Hejnstrupvej: Chikaner ved Grydehøjvej generer bussen. Kommunen korresponderer med Movia.
Farten på Hejnstrupvej bør sættes længere ned, men vi gør ikke yderligere pt. 
Skiltning på Margretheskolen. Kirsten rykker for svar.
Hvide pinde på Piledyssen, Kirsten rykker kommunen. Vi forsøger også med "giv et praj" - Mariann
Cykelsti på Holmevej:  2-1 vej ud til grusgraven, som beskrevet i Cyklistplan 2017. Denne er for 
den nordlige del af kommunen ikke behandlet endnu. Vi vil gerne have sti og bro over åen til 
Stenløse syd eller cykelsti til Veksø.
Vi er positive overfor gode cykelstier til Stenløse eller Veksø. Kirsten skriver til kommunen.
Joy kommer til byen d. 3. Maj 2017. ALLE: formuler spørgsmål til Joy vedr. etablering af cykelstier 
til Stenløse eller Veksø
Hvem skal stille op med spørgsmål d. 3. Maj 2017 ?
Ny cykelsti langs Gulddyssevej med skarpt sving lige ved ud/indkørsel til Gundsømagle bør rettes 
ud. Fortov frem til lyskryds bør inddrages til cykelsti og dermed asfalteres. Kirsten skriver til 
kommunen.
Læskur på Piledyssen retning mod Veksø ud for Stovdyssevej mangler. Kirsten skriver til 
kommunen.

Ad 6: cykelsti indvielse 
Kirsten har skrevet til kommunen for dato.

Ad 7: mail fra Pia Scheuer
Det blå asfalt bliver meget glat om vinteren, Kirsten rapporterer dette til kommunen. 
Uffe: lys ved SCR skolen, her er der kommet noget ekstra lys ved indkørslen.

Ad 8: n.o.b.     
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