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Referat af Trafikudvalgsmødet, den 8. marts 2010 

Afholdt hos Palle Gram, Nyvej 21 
 

Tilstede: Christian, Suki, Georg, Palle 
Fravær: Kurt (pga. sygdom) 

1) Valg af ordstyrer 
Georg blev valgt. 

Action: 
 
 

2) Valg af referent 
Palle blev valgt. Referat laves inden generalforsamling d. 17-3-2010. 

 
Palle 
 

3) Dagsordenen blev godkendt 
 

 

4) Referat fra sidste møde 6-1-2010 blev godkendt 
 

 

5) Korrespondance med Roskilde Kommune omkring evaluering af    
vejbump samt kommende tiltag. 

Palle tilsendte efter aftale på sidste møde Roskilde Kommune, Park & Vej et 
brev, hvor vi gav vores syn på de nye vejbump – og kom med forslag til 
yderligere tiltag. 

En hævet flade ved krydset Gulddyssevej/Hovedgaden. 
Et extra bump på Gulddysevej lige syd for udkørselen fra Brugsen. 
Et extra bump på Piledyssen, når de nye huse øst for Piledyssen 
bliver bygget. 
Ønske om træpæle ved de eksisterende bump. 

Roskilde Kommune har nu svaret. De ser gerne en fortsat dialog med os, og 
foreslår et møde til efteråret 2010, da de mener, at det er for tidligt at 
evaluere projektet nu!  De nævner at afstribningen endnu ikke er færdig, og at 
de normalt først evaluerer 1 år efter udført arbejde. 
 
Vi blev enige om, at foreslå et møde med Park & Vej maj/juni inden 
sommerferien. Her kunne vi passende også tage andre relevante emner op: 

De fældede træer på Piledyssen 
Projekt om byforskønnelse. 
Styring af 50 km/t skiltene ved Margretheskolen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palle 

6) Fælles trafikmøde med andre nabolandsbyer  
Christian deltog på sidste møde 20-01-2010 i Herringløse. 
Næste gang (Onsdag d. 14-4-2010) har Christian lånt AOF-lokalet, hvor så 
Gundsømagle Landsbyråd er vært for mødet. 
Alle i vores trafikkudvalg blev opfordret til at deltage. 
Gruppen har flere tiltag, blandt andet bus-betjeningen af Roskilde Nord 
området – og har også forslag om fælles cykelture – med henblik på 
udpegning af kommende cykelruter. 

 

 
 
Alle 

7) BUS-betjeningen Roskilde Nord 
Georg og Palle deltog i et møde i Herringløse d. 4-3-2010 om planerne om at 
”omlægge” BUS 217. Omlægningen vil betyde at ruten vil køre fra Veksø over 
Gundsømagle og nu til Jyllinge. Men at den ikke vil køre over Herringløse og 
Hvedstrup. Der var forståeligt nok stor modstand mod planerne i Herringløse 
Landsbyråd – besparelsen ved en omlægning er faktisk kun på 250.000 kr ! 
Hvis den gennemføres vil Herringløse være uden busser til omverdenen! 
Vi følger sagen - 

 
 
 

Vi har fortsat ønsker om at føre 600S ind gennem Gundsømagle, selv om det 
ser ud til at være en svær opgave. Vi er enige om at dialog omkring dette og 
øvrige bus-tiltag – skal foregå via vores politikere og via Roskilde Kommune, i 
stedet for dialog med Movia.  
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8) Tilslutningsanlægget ved Østrup – status på underskriftsindsamling 
Der er indsamlet over 300 underskrifter. 
I den netop offentliggjorte Kommuneplan2009 er problemet ved Østrup og den 
evt. større trafik gennem Gundsømagle blev nævnt – og dermed væsentligt 
tydeliggjort. Vi følger fortsat sagen nøje … 
 

 

9) Ansøgning om hjertestarter – Status – placering 
Ansøgning er indsendt. Vi har ikke fået en endelig afgørelse fra TrygFonden 
endnu. Hvis vi får et OK, skal endelig placering i Rosencenteret aftales med 
ejerne af centeret. 
 

 
Palle 

10) Fælles hastighed i Gundsømagle - skilteforvirring 
De blå firkantede skilte med 45 km/t angiver en anbefalet hastighed. Grænsen 
i er byen er 50 km/t – og de enkelte vejbump er også designet til denne 
hastighed. 
De indstillelige 50 km/t skilte ved Margretheskolen styres af Park & Vej – de 
tænder om morgenen og om eftermiddagen.  
De 70 km/t skilte mellem Margretheskolen og byen kan virke nyttesløse – især 
det der står 4 meter foran byskiltet!! 
Vi kan passende drøfte det på vores næste møde med Park og Vej. 
  

 
 
 
 
 
 

11) Cykelsti med Stenløse og Veksø  
Palle har skrevet en henvendelse til Jens Falk, Roskilde Kommune, omkring 
Kommunens ønsker om at blive blandt landets 10 bedste cykelkommuner. 
Vi påpeger her ønskerne om bedre cykelforhold mod S-togene på Fr. Sund 
banen. Vi har fået svar tilbage, og ønskerne er medtaget i Kommuneplan2009 
og taget til efterretning – men det fremgår også af svaret – at det har lange 
udsigter. Pengeproblemer Jens Falk opfordrer os dog til at fortsætte med at 
markere ønskerne. 

 

 
Palle 

12) Generalforsamlingen 
Vi skal alle være velforberedt på spørgsmål fra medlemmerne om motorvej, 
busser, cykelstier mv.  
Palle vil tage en snak med Morten, om hvor meget, der bør nævnes i 
formandens beretning – omkring vores tiltag på trafikområdet. 

 
Alle 
 
 
Palle 
 

13) Eventuelt 
Nyt navn? 
Christian foreslår at vi omdøber gruppen til eks: 
Byudviklings-udvalget eller Byplanlægnings-udvalget 
Årsagen er jo, at vi ikke kun beskæftiger os med trafik, men også med andre 
emner (Hjerterstarter, kommende byforskønnelse  mv. mv.) 
For så vidt er var alle enige. Tages op på næste bestyrelsesmøde. 
Gundsømagle Landsby Nyt 
Husk at tænke på indlæg til næste blad. Deadline for indlæg er 30. april. 
Indvielse af Det nye Rådhus! 
Georg nævnte at ROSKILDEs nye Rådhus (Pris:  over 120 mill. kr – Var det 250.000 kr, 

der kunne spares ved at gøre Heringløse BUS-løs!!) snart skal indvies! 
Georg opfordrer alle til at deltage, idet det er en god lejlighed at møde 
indflydelsesrige personer – og skaffe nye gode kontakter. 
Indvielse: 23-3-2010 Formiddag for inviterede 
               23-3-2010 16-18  For borgere (Tilmelding til borgmeterkontoret) 
               27-3-2010 10-12  For borgere (Tilmelding til borgmeterkontoret) 
 

 
Christian 
Alle 
 
 
 
 
Alle 
 
 
Georg 
 
 
 
 
Alle 

Næste møde 
Georg indkalder til næste møde – eks. i april/maj inden møde med Park & Vej 

 
Georg 

  
  
 


