
Referat fra trafikmøde d. 26. januar 2016 
 
 
Deltagere: Rumle, Georg, Palle, Jarl, Kirsten, Anne-Marie & Charlotte 
 
Afbud: Mette 
 
 
 
1. Dirigent 
Kirsten blev valgt. 
 
2. Referent 
Charlotte blev valgt.  
 
3. Hvordan får vi Trafikgruppen til at fungere bedre? Arbejdsgangen? 
 
Orientering – nyheder (generelt for landsbyrådet, skal aftales endeligt ved næste 
bestyrelsesmøde) 
Generel debat om hvordan nyhederne kommer rundt, og om hvordan besvarelse af mails m.v. skal 
fungere. 
 
Det blev aftalt, at Palle sender nyheder rundt via mail til de øvrige i bestyrelsen eller tovholderne efter 
vurdering, med notits om, hvem der skal tage sig af den. 
 
Tovholderne har derfra ansvar for, at videresende (og evt. aftale møde) til de øvrige i gruppen.  
 
Der bør være bedre svardisciplin på mailen – kommer man ikke med sine kommentarer til emnet, får 
man ingen indflydelse.  
 
Møder 
Det blev aftalt, at gruppen skal mødes på en ”fast dag”, således at alle kender mødedagene ud i 
fremtiden.  
 
Det blev diskuteret, om mødedagene skulle fastsættes ud fra hvornår, der holdes møde i Plan- & 
Teknikudvalget.  
 
Udvalget holder dog for ofte møder, så det blev aftalt at fastsætte nogle datoer, der også giver plads til 
andet end møder i trafikgruppen – det blev aftalt at gruppen skal mødes hver 2. måned – alle tirsdage kl. 
19.00. 
 
Ved hastesager kan der dog indkaldes med kort varsel. I disse situationer kan beslutninger også træffes 
via telefon eller mail.  
 
Følgende datoer blev fastsat; 15/3, 10/5, 16/8, 11/10, 6/12.  

 
Der blev opfordret til, at alle i gruppen, så vidt det er muligt, løbende holder sig orienteret om 
dagsordnerne for møderne i Plan- & Teknikudvalget. 
Det blev endvidere aftalt, at der inden møderne i trafikgruppen tjekkes op på dagsordnerne til udvalgets 
næste møde.  
 
Bliver man opmærksom på noget ”nyt”, skal man skrive ud til alle i gruppen, så det kan aftales, om der 
skal gøres noget her og nu.  
 
Kirsten sørger for at booke lokalerne. 
 
Fælles holdninger 
Der skal svares på diverse spørgsmål, når det er nødvendigt – det skal pointeres, at det er gruppens 
fælles holdning, der meldes ud – ”flertalsholdningen” 
 
 



4. Høringssvar ang. evt. ny grusgrav på Holmevej 
 
Høringssvar - Svarfrist 12.02.2016. 
 
Vi kan ikke påvirke beslutningen om, hvorvidt der kommer en grusgrav – tilladelsen er givet. 
 
Vi skal have fokus på hvordan øgede trafik gennem byen, i form at lasbiler fra grusgraven, vil slide på 
vejene, og hvordan lastbiler vil påvirke trafiksikkerheden i byen.  
 
Vi skal have en dialog med kommunen om; 
 

- Hvor mange penge, der er afsat til at holde vejene intakte? 
- Kan man lave en omfartsvej? (Tjæreby har stået overfor samme problemstilling, og har fået 

bevilliget 15 mio.kr.) 
- Trafiksikkerheden ved lastbilers gennemkørsel i byen.  
- Hvad er planen fra kommunens side? 

 
Det blev aftalt, at Kirsten kontakter Marthe Gudmand-Høyer fra Roskilde Kommune (tlf.: 4631 3634), og 
drøfter sagen med hende, og evt. aftaler møde om vores betænkeligheder og kommunens planer. Kirsten 
ser om mødet kan blive før 12.02.2016, hvor høringssvaret skal foreligge.  
 
Kirsten udarbejder høringssvaret.   
 
5. Afrunding af diskussion i januar om evt. bussluse på Hejnstrupvej. (Er der pt. mere  
trafikgruppen kan stille op) 
 
Skal drøftes på næste møde, såfremt der er nyt i sagen. 
 
6. Hvordan kommer vi videre med Hejnstrupkrydset? Og det farlige sving ved Hejnstrupvej nr,. 
35? 
 
Det blev drøftet, om vi stadig skal holde fast i planen om en rundkørsel, eller skal vi i stedet foreslå 
hævet rød asfalt, som vil sænke hastigheden? 
 
Vi skal arbejde videre med dette punkt, og Kirsten hører kommunen om status.  
 
Den generelle holdning i gruppen er, at alle tiltag der kan sænke farten, skal støttes, men at det farlige 
sving ved Hejnstrupvej nr. 35 ikke er et problem, der skal fokus på her og nu.  
 
7. Positiv event med sikrere skolevej 
 
Event var igen en succes. 
 
Der skal holdes fast i Camilla-trafiklærer til yderligere tiltag og samarbejde.  
 
Næste år skal vi have ”slapwrap” armbånd. 
 
8. Trafikforanstaltninger ud for Brugsen, samspil med kommunen 
 
Forskydning af busstoppesteder 
Folmer er ikke vendt tilbage vedrørende flytning af busstoppested. Brugs Poul siger ok til ændringen, så 
længe det ikke vil blive til gene for hans kunder. 
 
Der skal laves et forslag til kommunen, som giver bedre forhold og sigtbarhed for cykelbørn, og 
cykellister generelt;  
 

- Sløjfning af udkørsel i midten 
- Flytning af busstoppested  

 
Kirsten skriver til Helle Schou om dette, og om hvad status er på de flytbare heller på Gylddyssevej, som 
kommunen foreslog ved sidste møde. 



9. Evt. møderække? 
 
Se pkt. 3 
 
10. Eventuelt 
 
Cykelstien på Gulddyssevej mod A6  
Kirsten skriver til kommunen om, hvad status er, og præciserer heri, at vi stadig gerne ser cykelstien 
hele vejen ud til A6, samt asfalteret.  
 
Lapning af huller på p-plads ved Gundsømagle Bycenter 
Jarl skriver til kommunen om dette ønske.  
 
Lapning af huller på stien bag ved Margretheskolen mod A6  
Georg skriver til kommune om dette ønske.  


