
 

Pgj/12-11-2009 

Kort referat  
fra offentligt møde omkring trafikforholdene i Roskilde Kommune  
 
Afholdt: onsdag d. 11/11/2009 på Lindebjergskolen, Gundsølille 
 
Deltagere fra Byrådet: 

Morten Gjerskov (A) 
Inge-Lise Hansen (B) 
Evan Lynnerup (V) 

 
Deltagere fra Landsbyrådet: Georg, Kurt og Palle 
 
I øvrigt: ca. 40 – fortrinsvis fra bylaug og andre interessegrupper 
 
 
Et kort oplæg fra hver af byrødderne: 
 
Inge-Lise: 

Ønske om bedre sti-systemer 
Nævnte ønske om bedre skoleveje 
Efterlyste alternativer til trafikdæmpende foranstaltninger 
Bygaden i Jyllinge burde helt lukkes for biler 

Evan: 
Nævnte planer om byporte i landsbyerne 
Ønskede mere politikontrol 
Sagde at han principielt var imod bump 
Ønskede andre alternativer – f.eks. a-la Jyllinge Bygade 
Nævnte at folk selv har valgt at bosætte sig i landsbyerne – og derfor ikke kunne forvente 
samme service som i byerne mht. off. busser mv.  
 

Morten: 
Nævnte at der var et misforhold mellem kommunens ønsker omkring begrænsning af 
hastighed og hvad politiet ønsker at give tilladelse til (Som vi også har oplevet det i 
Gundsømagle) 
Ønskede at bevare Gundsømagle bibliotek. 
Nævnte at besparelser på off. trafik, udspringer af den siddende regerings holdninger på 
området. 
 

Debat om off. Transportmidler 
Mange efterlyste bedre forhold – og flere påpegede at der var sket væsentlige nedskæringer på busserne 
i de seneste 3-5 år. 
Eksemplerne var grelle: 
Gymnasieelever, der ikke kan komme med bussen om morgenen 
Skoleelever, der må vente 55 min. på bus i Østrup, før de kan komme videre. 
Ældre borgere, der har meget ringe muligheder for at komme ud at handle. (Flere landsbyer har ingen 
butikker) 
De ringe muligheder for at kunne benytte en bus hjem om aftenen. 
Omkring busser er Gundsømagle nok bedre stillet – end de øvrige landsbyer, fordi vi trods alt har linie 
600S på A6. 
Ønsket om telebusser var markant fra mange sider. 
 
Cykelstier 
Palle nævnte ønskerne om cykelforbindelser mod S-togene i Ølstykke, Stenløse og Veksø. Hertil blev der 
svaret – at det jo kræver samarbejde mellem flere kommuner! (Ja, hvor svært kan det være!!) 
Georg påpegede også behovet for bedre cykelforbindelse mellem byerne – og især bedre vedligeholdelse 
af cykel-skolestierne. 



 
Trafikken gennem byerne 
Der var en generel opfordring (både fra politikerne og salen) om at ”feje for sin egen dør” mht. til de for 
stærkt kørende biler gennem byerne! Holder du selv hastighedsgrænsen!? 
Poul Andersen opfordrede folk, der skulle mod byen, om at bruge de store veje, og ikke belaste 
gennemkørsel gennem landsbyerne. 
Bumpene blev også nævnt. D.d. er de faktisk ved at blive etableret i Herringløse og herefter bliver de nye 
bump lavet i Gundsømagle. 
Nogle ønskede ”Stærekasser”, mens andre tvivlede på deres effekt. ”BMW-typerne” lærer hurtigt hvor de 
står – sænker farten her – for at sætte den op kort efter! 
 
Motorvejen og tilkørselsveje 
Georg spurte til de 3 politikeres holdning til tilkørsel 6 (Ved Østrup). 
Evan mente ikke, at man kunne undvære denne tilkørsel (og går for øvrigt varmt ind for motorvejen) 
Ingelise så at helst motorvejen ikke blev gennemført. 
Morten så helst en løsning med en udvidelse af den eksisterende Fr.Sund. motorvej – men hvis den kom, 
var han meget opmærksom på den øgede trafik gennem Gundsømagle. Og nødvendigheden i en løsning. 
 
Øvrige spørgsmål/debat 
Udnyttelsen af Gundsø’s tomme rådhus blev nævnt. Kurt kom med et konkret forslag om et 
sundhedscenter. Andre foreslog ældreboliger, demens-hjælpecenter (Ingelise) og lokalkontorer for den 
kommunale administration. 
 
Mødet sluttede 21:15 i rimelig ro og orden :o) 
 
Min egen konklusion: 
De 3 politikeres holdning og entusiasme virkede på mig personligt ikke overvældende! Der var ikke de 
store ambitioner om at lave væsentligt om. Lidt underligt – dels i disse aktuelle valgtider – mens også i 
den tid vi oplever nu – med ønske om mindre CO2-udledning og bedre miljømæssige løsninger – 
begrænsning af biltrafikken mv.   
Vi skal virkeligt op på mærkerne, hvis vi skal rykke politikerne og få nogle forandringer igennem. 
Og som Georg også nævnte det – er pengene, der er afsat til forbedringer MEGET svære at få øje på. 
 
 


