
Gundsømagle Landsbyråd 
 

Referat og Dagsorden til  
Trafikgruppemøde d. 14.11.2017 kl 19 -21 på kontoret. 
Møde blev aflyst og fandt sted til 16.november 2017 
 
Afbud fra Rumle, Georg 
Tilstede: Stine, Kirsten, Jarl og Mariann 

 
 

Referat og Dagsorden. 
 
1. Referent 

Mariann 
 

2. Svarmail fra 2 politikere. 
 - Cykelforbindelser til Stenløse station/Veksø Station./ Cykellegeplads 
 

Referat: 
Svar fra Morten Gjerskov, Marianne Kjærulff og Jonas Paludan, dog ikke særlig 

konkret. Vi vender retur med spørgsmålet efter valget. Vi er opmærksomme på, at 
Budgetforliget er indgået. 
Vedr. Cykellegeplads svarer forvaltningen og Morten Gjerskov, at de gerne støtter 

en sådan. Morten Gjerskov prioriterer dog Hejnstrupvej og -kryds.  
Endvidere er en Cykellegeplads en del af skolen p-plads. 

Efter nytår tager vi igen kontakt til skolens ledere vedr. P-plads, vejskiltning 
omkring skolen og cykellegeplads.  

Se også under pkt. 6 
 

3. Eventen forberedes, pose-pakkedato/ forældreseddel. 

    - Ok med 100 stk lysarmbånd fra OK( Jarl) 
    - Marian har kigget på egerkugler ( 50 stk-15 kr )og egerreflex 10 stk-20 kr  

    - Stine fotograferer 
    - Kirsten udarbejder forældreseddeludkast. 
    - Kirsten skriver til pressen. 

    - Ja fra to politikere, evt opfølgning. 
    - Desværre afbud fra Elisabeth, lokalbetjent. 

  
Referat: 
Smågaver til uddeling ved event pakkes mandag formiddag 20. nov 2017 kl 10:30 

(Kirsten og Mariann)     
Forældreseddel er godkendt – Kirsten kopierer 

Diode Armbånd er modtaget fra OK 
Egerkugler 600 stk købes hos Harald Nyborg - Mariann 
Frugtstænger – Stine køber ind, eller giver os besked ! 

100 poser pakkes beregnet til mindre børn 
Løse sedler til store børn 



 
6 kugler i hver pose. 

30 løse sedler 
 
  

 
4. Nyt fra GLR’s bestyrelsesmøde 26.10 ?? 

    - Henvendelse fra borger ang. chikaner på Gulddyssevej.( se p.5) 
    - Busskure ledige i kommunen? Georg har en artikel? 
     

Referat: 
Se pkt  nedenfor vedr. chikaner 

Busskure: kan vi få skur på Piledyssen for enden af Stovdyssevej og et på Holmevej 
ved Piledyssen ? Kirsten skriver til kommunen og Jarl til AFA JCDecaux. 
 

5. Virker chikanerne på Gulddyssevej foran Centeret?? 
    -Mail fra borger, boende på Guldyssevej 

    -Svar fra Kirstens forespørgsel til anden borger, boende på Gulddyssevej. 
 
Referat: 

GLR har modtaget mail fra borgere, der synes, at chikanerne ikke virker efter 
hensigten. Der burde måske være pudebump mellem chikanerne.  

Vi tager kontakt til kommunen efter valget. Kirsten skriver til Morten H. 
 
6. Status og lidt af hvert. 

      - Mangler svar ( 7/10)ang. bus 358 fra Movia ang. passagertællinger( Veje  
       og grønne områder).Morten H har skrevet til Movia. 

     - Ang. Skiltning for cyklister omkring Margrethe skolen afventes projektplan 
       fra Veje og Grønne Områder.( Mai-Britt Køppen Andersen) 

     - Hoppeborgs cykellegeplads afprøvet på Margretheskolen 
     - Evt søge fond til at etablere cykellegeplads??? 
     - Evt besøg på Trørødskolen-Kig på cykellegeplads ??  Snart eller til 

       foråret? 
     - Mail fra en borger ang. tilladelse til grusgravning. 

 
Referat: 
Intet svar fra Movia endnu 

Skiltning: vi støtter op omkring skolens tiltag. 
Oppustelig cykelbane: ikke relevant, idet det er en oppustelig installation. Endvidere 

var eksemplet en præmie i form af en-dages event. 
Cykellegeplads: det er et projekt i skoleregi. Vi støtter naturligvis projektet 
Trørødskolen har en cykellegeplads. Vi kan evt. tage på en forårsudflugt hertil. 

Grusgravning: trafikgruppen kan ikke foretage yderligere. 
 

 
7.   Evt. 
 

Referat: 
Hovedgaden, mange biler er parkeret her. Brug evt Giv et praj med billede. 

 



Næste møder: 
18. Jan 2018 

1. Marts 2018 
10. April 2018 
29. Maj 2018 

Alle kl 19 på GLR kontor 
 

Hilsen Mariann 

 

 
 

 
     

 
 

 
 


