
 

Trafikgruppen  besluttede at referatet fra 10.08.2015 = svaret til 
kommunen. 

  

Kære Helle Schou, Ivan Hyllested og Torben Jørgensen. 

Gundsømagle Landsbyråd (GLR)har med interesse læst jeres  forskellige svar omkring 
Gundsømagles Trafikproblemer.  

1)GLR mener godt, at der på en del af Hovedgaden kan afmærkes med dobbelte spærrelinjer, 
nemlig strækningen fra vejen op til Lægehuset (Hyldekærsvej) og ud af byen mode Østrup. 
Der er ingen udkørsler og det er netop her, at mange trafikanter åbenbart mener ,at de kan 
sætte farten op og overhale. 

Fra krydset Gundsømagle Parkvej / Piledyssen/ Gulddyssevej  mod Gundsømagle Bycenter. 
kan der udmærket afmærkes dobbelte spærrelinjer indtil  Ladegårdsvej. Det vil også få 
trafikanterne til at tænke på, at det ikke er en overhalingsbane. 

På jeres tur rundt i Gundsømagle med politiet omkring 40 km/t zone i hele byen efter 
sommerferien , håber vi ,at I også kigger på kommende spærrelinjer. 

Mht T- krydset ( Gulddyssevej udmunder i Hovedgaden ) : 

Måske kan fodgængerfelter på hver side i Hovedgaden gavne.. 

 2) GLR er glade for, at I har kontaktet politiet omkring fart kontrol ud for Gundsømagle 
Bycenter, og også at der er planlagt en trafiktælling /hastighedsmåling samme sted i efteråret 
2015. 

 3)Som bekendt har Gundsømagle forskellige anvisningstavler på blandede steder og uden 
sammenhæng.( 45km/t og 30km/t ) og påbudstavler på 50 km/t. 

Vi forstår ikke rigtigt  jeres svar omkring 40 km/t som påbud i hele byen med forglemmelse af 
hastigheden. Vi ønsker en ensartet hastighed , påbudt 40 km/t i hele byen, specielt inde i 
centrum og ser frem til  svar fra jer efter jeres rundtur med politiet i efteråret. 

 4)GLR undrer sig over at mindreforbruget til Piledyssens helle. Der var afsat  250.000 
kr.  som oplyst af Helle Schou i maj 2014 ( notat 22/5-2014) . Hellen kostede 195.000 kr. og 
vi undrer os over, at differencen på 55.000 kr. ikke kan tilfalde Gundsømagles andre 
trafikudfordringer. 

5) 

Efter nærmere overvejelser mener Trafikgruppen i GLR, at det er en dårlig ide at aflukke 
Hejnstrupvejen med en bussluse, men vi ser gerne, at man laver trafikmæssige 
sikkerhedstiltag i det farlige sving ved Hejnstrupgård ( Hejnstrupvej nr. 35). 

 



  

6)GLR mangler opfølgende  svar på problemerne omkring krydsende skolebørn og cyklister på 
Gulddyssevej ved Gundsømagle Bycenter i blandt holdende busser og stærk trafik og udkørsler 
fra Gundsømagle Bycenter. Børnene kommer fra stisystemet på Stovdyssevej og skal over 
Gulddyssevejen og ud på skolestien. Fra mødet i maj 2014 med Helle Schou , som besigtigede 
vejen, er problemerne ikke blevet mindre. Snarere tværtimod. 

Måske kan en del af løsningen være et fodgængerfelt på Gulddyssevej ved udmundingen af 
Stovdyssevej? 

GLR håber, at farten på Gulddyssevej dæmpes. En hastighedsmåler lige før Bycenteret fra 
krydset Gundsømagle Parkvej / Piledyssen/ Gulddyssevej  kunne være en løsning i 
kombination med  dobbelte spærrelinjer på det første stykke af vejen.( Som beskrevet i p.1) 
samt en chikane ved Bycenter som beskrevet i mange mails før. 

Vi ser frem til jeres løsninger og svar. 

På Trafikgruppens vegne 

Venlig hilsen 

Kirsten Lund Jakobsen 

Trafiktovholder ( 22884570 ) 

Gundsømagle Landsbyråd 

 
 


