Referat fra trafik møde d. 6. oktober 2015
Deltagere: Georg, Palle, Jarl, Kirsten, Anne-Marie & Charlotte

Dagsorden
1. Kommende cykelsti på Gulddyssevej
2. Trafiksvar
3. Spørgsmål til Joy

1. Kommende cykelsti på Gulddyssevej
Der blev drøftet svaret fra Torben Jørgensen af 10/9-2015. Vores holdning i gruppen er, at vi først ser
projektet som endeligt afsluttet, når der løber en asfalteret cykelsti helt ud til A6.
2. Trafik svar
Svaret fra Helle Schou blev drøftet, og trafikforanstaltning/chikane foran Bycenteret var alle enige om, var et
vigtigt punkt, som ville løse flere udfordringer, hvorfor der skal arbejdes mere på at finde en løsning med
kommunen herom.
Det blev aftalt, at Kirsten sender en mail til Helle og rykker for status på, hvornår der er aftalt møde med
politiet til besigtigelse af trafikale udfordringer i Gundsømagle.
Endvidere blev det aftalt, at Helle i november skal inviteres til møde hos os, for yderligere drøftelse af den
gennemgang de har haft med politiet (oplyst at dette skal ske i oktober) samt vores fortsatte ønsker omkring
trafikforanstaltninger i Gundsømagle.
3. Spørgsmål til Joy
Det blev aftalt, at Palle sender en mail rundt til de øvrige i bestyrelsen, og opfordrer til, at der forberedes
yderligere spørgsmål. Endvidere sendes spørgsmålene af Kirsten til Joy, således at hun kan forberede sig
på svarene.
-

Hvorfor prioriteres ex. en rundkørsel/byport i Jyllinge fremfor trafikforanstaltninger i Gundsømagle
(påpeget af Roskilde Kommune som udfordringer b.la. vedr. sikker skolevej)?
Hvad er baggrunden for en sådan prioritering? – Ulykker?

-

Har man i Kommunen overvejet om den planlagte kommende cykelsti ad Gulddyssevej mod A6, vil
blive brugt, når den nu kun vil blive med grus fremfor asfalt?
Har man undersøgt disse forhold nærmere?
Vores opfattelse er, at dem der skal til A6 på cykel, fortsat vil bruge vejen fremfor en grus cykelsti.
Vi mener derfor ikke at projektet er færdiggjort før der kommer en asfalteret cykelsti hele vejen ud til
A6.

-

Hvordan sikres det, at vi i Landsbyrådet høres inden, der laves diverse tiltag i Gundsømagle?
Vi undrer os over, at vi høres så sent i beslutningsprocesserne, når vi flere gange har drøftet dette
med forskellige medarbejdere i kommunen.
Nylige eksempler herpå;
Opsætning af fartstandere på Gulddyssevej – ville gerne være hørt i placeringen, da de af to
omgange blev sat den forkerte vej.

Flygtninge i børnehaven – ville gerne have haft information herom, således at vi kunne have været
forberedte på diverse spørgsmål/rygter herom, så vi bedst muligt kunne tage imod nye beboer i
byen.

-

Hvordan får vi kommunen til at opprioritere trafikforanstaltningerne i Gundsømagle, b.la.
trafikforanstaltning/chikane foran Bycenteret?
Vi mener, at denne vil kunne afhjælpe flere af de trafikale udfordringer – herunder fart, sikrere
skolevej og de mange gennemkørsler.
Kommune påpeger selv, at den nuværende udformning foran Bycenteret er langt fra optimal, men at
dette samtidig kræver en større ombygning, er vi uforstående overfor. Vi mener at dette kan løses
med nogle ganske simple trafikchikaner.

-

Har man i kommune statistik der viser, hvor mange anlægskroner, der bruges pr. indbygger i de
forskellige byer i Roskilde kommune?

