Kort referat fra Trafikgruppens møde med kommunen d. 02.09.2016
Detagere:
Kommunen: Landskabsarkitekt Mette Jessen og gartnerformand Rune Bugge Hansen.
GLR’s trafikgruppe: Jarl, Mariann, Georg og Kirsten.
***
Mødet kom i stand efter trafikgruppens møde d. 25.08.2016 med repræsentanter fra Vej og
Grønne områder, hvor bl,a. de manglende træer på Piledyssen samt diverse trafikale
spørgsmål skulle diskuteres. ( referat 25.08.2016)
Ved mødet d. 25.08 påpegede Mette Jessen, at rabatten langs Piledyssen er for smal til at give
et godt resultat for plantning af træer og buske, og jordens beskaffenhed er for dårlig. Men
hun ville komme tilbage sammen med gartnerformanden for at undersøge nærmere. Hun
fortalte endvidere at kommunen helst vil plante træer mm , hvor tingene formodes gro.
***
1.De fældede træer blev iflg Mette Jessen og Rune Bugge Hansen ikke fældet af en fejltagelse,
som mange i Gundsømagle mener, men fordi de var syge, dårlige og i ringe vækst. Begge er
meget enige, at i Piledyssens rabat kan træer og buske ikke gro.
Trafikgruppen accepterede dette .
***
Kirsten skriver til kommunen om at få etableret de hvide markeringspæle i stedet.
***
2.Alternativt havde Mette Jessen kigget på evt. at plante træer langs Sognevej ,men
problemet her er også, at rabatten er for smal. Der kan måske købes lidt jord.
Til gengæld kunne der sagtens plantes træer langs omfartsvejen fra Hejnstrupkrydset.
Begge forslag involverer nuværende ejer samt Naturstyrelsen , som har planer om at købe
jorden som støder op til disse veje for at fortsætte Gulddysse Skov.
Dvs at man i en forhåbentlig nær fremtid får skov på begge strækninger, Sognevej og
omfartsvejen, så en plantning nu ville være overflødig.
Mette Jesssen lovede sammen med Georg at undersøge sagen nærmere.
***
3. Forslaget om at plante træer ud af byen på Østrupvej vil Mette Jessen undersøge nærmere.
***
4. Mette Jessen foreslog at kommunen kan plante søjle-eg langs boldbanen på Hovedgaden.
Her er rabat og jord nok.
En række popler blev fældet for nogle år tilbage. Her var årsagen råd og sygdom.
Trafikgruppen var enige om at det var et godt forslag og ser frem til at måske til efteråret at få
flotte slanke søjle-ege plantet.
***

Opsamling.
Til slut lovede Mette Jessen at udfærdige en mail til gruppen som redegør for problemstillingen
omkring Piledyssens træer.
***
Kirsten kontakter Palle som tovholder i Natur og sti udvalget. Han får overdraget disse nye
ideer og må følge op på dem.

***
Desuden skriver Kirsten et indlæg på FB om Piledyssens træer, når Mette Jessens mail er
modtaget samt beder Palle om at skrive om det i næste Nyhedsbrev.
Palle sidder allerede i udvalget for Skovrejsningsrådet for Gulddysse Skov, så han må gøre sin
indflydelse gældende.
***
Referent : Kirsten 02.09.2016

