
Referat fra Trafikgruppens møde d. 9. februar 2015 

 

Deltagere: Palle, Jarl, AnneMarie, Charlotte, Georg og Kirsten. ( Werner ved en fejltagelse) 

Dagsorden: 

 Opfølgning af sidste mødes trafikale emner. 

-Hvad er næste skridt herefter, hvor svarene fra politikere og kommunen er læst? 

- Hejnstrupvej/Sognevej/Gundsømagle Parkvej er med i forvaltningens høringssvar. ( Som nr. 45) ) 

-Ligeledes er Gulddyssevej/Rosentorvets også nævnt ( Som nr 24) 

2) Trafikhellen på Piledyssen.( Brev til kommunen fra Charlotte) 

3)Trafikgruppens budget. GLR ønsker at vide hvilket rådighedsbeløb, trafikgruppen vil have brug for i 2015          

4) Evt. ny mødedato. 

5)  Eventuelt. 

 

Ad 1)Diskussion om Torben Jørgensens svar af 21. januar 2015. Ubesvarede spørgsmål om rækkefølgen af 

projekternes udførelse og tidshorisonten. Desuden efterspørges trafiktællinger på Gulddyssevej ud for 

Gundsømagle Bycenter samt det formodede ulovlige i en dobbeltrettet cykelsti, 3 udkørsler fra Centret, 

udkørsel fra Centret til en parkeret bus mixet med krydsning af skolebørn mod skolestien langs Centret. 

 

Man enedes om at Kirsten skriver og inviterer formanden for Plan –og Teknikudvalget Torben Jørgensen 

til et møde enten her eller i kommunen evt. sammen med Ivan Hyllested og Helle Schou. 

 

Spørgsmål til Torben Jørgensen. 

-Hvordan prioriterer kommunen deres projekter og indsatser ? 

-Hvad er tidshorisonten og hvor lang tidsramme? 

-Vi ønsker trafiktælling på Gulddyssevej ud for Gundsømagle Bycenter, fordi der ikke er målt, 

siden trafikmængden på vejen er steget i takt med hastighedsnedsættende forhindringer i 

Gundsømagle ( feks Piledyssens chikane) 

-Vi ønsker hastighedsmåling på samme strækning som p 3. 

-Vi ønsker påbudsskilte i stedet for anvisningsskilte af højeste tilladte hastighed. 

-Vi ønsker at snakke om den vedtagne cykelsti langs Gulddyssevej og  bump ved Gulddyssegården. 

      - Er det lovligt på Gulddyssevej ud for Gundsømagle Bycenter med  i en dobbeltrettet cykelsti, 3 udkørsler 

        fra Centret, udkørsel fra Centret til en parkeret  bus mixet med krydsning af skolebørn mod skolestien  

        langs Centret. ( Helle Schous udtaler, at det er ulovligt( mødet i maj)) 

 

Vejene er ikke i orden mht. maling af de stiplede linjer , hajtænder, huller mm. Georg vil lave en liste og tage 

fotos fra stederne. Skal indsendes til kommunen. 

Ad 2)Afventer svar. 

Ad 3) Man enedes om 10.000 kr. til evt. Events i årets løb. 

Ad 4) Måske et formøde nogle dage før Torben Jørgensen skal komme. 

Ad5) Intet. 

Referent Kirsten  11/2-2015 

 


