
 Referat fra Trafikmøde d. 16.08.2016 

Deltagere: Kirsten, Mariann, Georg, Rumle, Jarl 

Fraværende: Charlotte og Malene (Malene har meldt sig ud af trafikgruppen) 

1. Dagsorden: 

Ordstyrer: Tovholder (Kirsten) 

2. Referent: Jarl 

3. Færdiggørelse af  vores ønsker til Cyklistplan 2016-2020( se også referat 10.05.2016 og de udsendte 

cyklisttællinger, 17.05.2016 samt Marianns mail 26.07.2016)  

Trafikgruppen vedtog følgende ønskeliste, i prioriteret rækkefølge: 

1) Bedre skiltning af cykelstier. Især cykelstien omkring Margretheskolen er skiltet så dårligt 

at mange cyklister kører på sognevej nede fra krydset, i stedet for at bruge cykelstien. 

2) Etablering af en asfalteret cykelsti ad Holmevej med forbindelse over åen ved ”put-and 

take søen” til Stenløse. Ifølge cyklisttællinger er her næsten dobbelt så mange cyklister 

pr døgn, som på Gulddyssevej. Hertil kommer at trafikken med tunge køretøjer vil stige 

markant når grusgravningen starter. Ligeledes vil en påtænkt etablering af en 

campingplads give øget trafik med campingvogne mm. 

3) Vi vil gerne at der bliver lavet tiltag ved Hejnstrupvej-krydset i Gundsømagle til forøget 

sikkerhed for især cyklisterne. Specielt om morgenen, når skolebørnene kører til 

Margretheskolen, opstår der ofte farlige situationer, da oversigtsforholdene generelt er 

dårlige i krydset, og rigtig mange billister har travlt. 

4) Der ønskes kigget på mulighederne for at gøre Hejnstrupvej mere sikker for Cyklister. 

5) Georg og Mariann forsøger at kortlægge, hvor der mangler opkørsler hvor cyklister 

krydser veje, og skal op over fortovskanter for at køre videre på cykelstier.  

4. Mødet med kommunens folk torsdag d. 25.08.2016 kl. 15.00. 

Der er aftalt møde med kommunens. Vi mødes udfor Piledyssen 20 – 24. (Parkering i vejsiden) her kigger vi 

på problematikken med vejtræerne som kommunens folk, ved en fejltagelse, fældede. Dengang blev vi 

lovet at der ville blive nyplantet træer til erstatning, men det er endnu ikke sket. Derefter kører vi til 

Landsbyrådets kontor, for at gennemgå ”åbne sager”. 

5. Bus oplæg.(Malene) 

Punktet udgår, da vi ikke har modtaget noget oplæg fra Malene, og da hun har meldt sig ud af 

trafikgruppen. 

6. Hæk ved Hejnstrupvej-krydset. 

Vi har modtaget et indlæg fra Ole Madsen omkring oversigtsforholdene i krydset. Han mener at hækkene er 

for høje, i forhold til gældende regler. Kirsten undersøger hvordan reglerne er, og så melder vi ud. 

Trafikgruppens holdning er naturligvis at gældende regler skal respekteres, således at trafiksikkerheden er 

bedst mulig. 

7. Eventuelt. 

Kirsten undersøger om landsbyrådet kan bevillige at vi inviterer kommunens repræsentanter på 

smørrebrød. 

17.08.2016 – Jarl Matthiesen 


