
27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Bedre internetforbindelser 
 
Siden 2017 er der gennemført flere projekter med støtte fra den statslige pulje som forvaltes af 
Energistyrelsen, mens et tredje netop er godkendt. Landsbyrådet vil fortsætte sine bestræbelser på 
at få bedre internetforbindelser. 
 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 
 

 
 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Repair Café i Ågerup 
 

 Caféen ligger i kælderen under biblioteket.  

 Åben sidste mandag i måneden fra klokken 15 til 18.  

 Konceptet er "hjælp til selvhjælp": Mød op i caféen og få råd af 
frivillige og ulønnede hjælpere til selv at reparere det medbragte. 

 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 

 
 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Løbende nyheder og debat 
på Facebook 

 

 Her har du mulighed for at følge med, kommentere, dele, like.  

 Vælg Landsbyrådet som en af dine foretrukne sider – så styrer du selv hvad du vil se. 
 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 

 
 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


 

27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Bedre busforbindelser 
 

 Med vores beliggenhed har vi en udfordring med at få busforbindelser til Høje Taastrup og 
Veksø stationer. Det kæmper vi løbende for 

 2016: Vi fik busserne tilbage til Ågerup under vejarbejdet i 
kraft af 703 underskrifter 

 2018: Det lykkedes at bevare natbusserne i kraft af 1885 
underskrifter 

Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Integration via mad 
 

 Vi arrangerer fællesspisninger fra etnisk danskere og indvandrere skiftes til at lave mad 

 Om foråret sker det i forbindelse med den årlige affaldsindsamling  

 Om efteråret trækker fællesspisningen blandt andet på produkter fra Præstegårdshaverne. 
 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 

 
 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Indflydelse i kommunen 
 

 Landsbyrådet kommenterer på væsentlige kommunale planer  

 Senest har vi kommenteret på Kommuneplan 2020 og forslaget til lokalplan for Store Valby-
klyngerne 
 

Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 
 
 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Erhvervsnetværket 4000Nord 
 Netværk som pt. rummer 210 interesserede erhvervsdrivende ikke kun i vores eget område, 

men også i Herringløse, Hvedstrup og Gundsømagle 

 Workshops 

 Branding 

 Støtte fra Kommunens Erhvervsudvalg og fra Landdistriktspuljen 
 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 

 
 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Bedre veje 
Landsbyrådet bliver årligt indbudt til ”årsmøde” med Veje og Grønne Områder. Blandt de punkter  
vi har sat på dagsordenen i år er: 

 Cykelstier 

 Farlige situationer ved chikaner 

 Parkering ift. cykelbaner 

 Hastighedsnedsættelse 

 Sikkerhed for bløde trafikanter 

 Manglende belægning og vejtræer 

 Busstop ved Bakkeengen 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


 

27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Fartbegrænsning 
 

 For høj hastighed gør beboere i vores landsbyer utrygge 

 Desværre er det ikke nok at sætte skilte op 

 Derfor er vi glade, når vi kan få kommunen til at gøre noget ekstra som i Gundsølille, St. Valby, 
Østrup og Ågerup. 

 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 
 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Bedre mobildækning 
 

 Der er desværre masser af hvide områder på kortet over mobildækningen i vores område. 

 Hvis du kender nogen, der har et område der er egnet til at opstille en sender, så giv gerne 
besked til bestyrelsen eller til kommunens konsulen 

 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 
 
 
 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Rensning af Kildemosesøen 
 

 Den lille dam er Ågerups lokale vandhul, som masser af folk nyder, når de er ude at gå. 
Landsbyrådet har sørget for at en informationstavle der fortæller om livet i søen og vi 
laver en årlig krible-krable-tur. Vi har også organiseret oprydning. 

 Selv om der ER liv i søen, kunne den få det meget bedre, hvis vi 
fik renset det metertykke slamlag op fra bunden. Desværre er det 
fyldt med gift, så det skal køres på depot. 

 Derfor arbejder vi på at finde finansiering 
 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde.  
 

 



 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Nyhedsbrev i din mailboks 
 

 Hver måned sender vi en mail med den kommende  
måneds begivenheder 

 Fire gange om året får medlemmerne et fyldigere  
nyhedsbrev 
 

Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 

 
 
 
 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


 
 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Renovering af Strandparken 
     Ågerup-Kirkerup Strandpark (Lille Valby Strandpark): 

 Landsbyrådet holdt møde med naboer og interesserede i februar 2018 og en arbejdsgruppe gik 
videre med de ideer der vandt genklang omkring bordet.  

 Siden er der etableret bedre toiletforhold, ophængt en gynge, udlagt træstammer til at lege på 
og etableret et område hvor de vilde planter ikke bliver slået. 
 

Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Frøbibliotek 
 Med inspiration fra Sverige har vi på Ågerup Bibliotek 

indrettet et frøbibliotekHer kan du donere dit overskud af frø  

 Du kan ”låne” frø, som du måtte mangle til din have. 
 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem
https://www.aaol.dk/bliv-medlem


 

27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

SkatePark 
 

 Fire drenge fra 8. klasse kunne godt tænke sig en Skatepark.  

 Så henvendte de sig til Landsbyrådet, som besluttede at bakke op om initiativet.  

 Drengene samlede en masse underskrifter og i løbet af forbløffende kort tid lykkedes det 
Landsbyrådet at få tilsagn om penge fra kommunen til en SkatePark ved Lindebjergskolen.  

 Initiativgruppen tegnede deres drømmebane og fik byggetilladelse fra kommunen, men så blev 
projektet forsinket pga. Coronaen.  

 SkateParken blev indviet maj 2021  
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Fælles juletræ 

 Det var et af de ønsker der kom frem på den indledende  
workshop til ZebraBy-projektet.  

 I forbindelse med forskønnelsen af Butikstorvet blev der  
derfor trukket strøm og gravet en fod ned, så vi fremover  
kan have et fælles juletræ på Butikstorvet.  

 I 2019 var vi næsten 200 børn og voksne samlet da 
julemanden, i skikkelse af Hans Elmlund, tændte for træet. 
 

Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 

 
 
 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Fælles nyttehaver 
 

 I Præstegårdshaverne kan du dyrke dine egne grøntsager og 
deltage i fælles havedage. 

 Kirken har velvilligt stillet jorden til rådighed og ZebraBy-
projektet har finansieret redskabsskur, champignonkompost og hegn. 

 Netop nu er det tid til at komme i gang med efterårsarbejdet.  

 Vil du være med, så kontakt Susanne Møller på 2222 1190. 
 

Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde.  
 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Borde og bænke 
 Landsbyrådet indhentede ønsker fra lokalområdet  

 Elever fra Base4000 (nu FGU Roskilde) tømrede nogle solide bænke sammen  

 ZebraBy-projektet betalte. 

 Der er bænksæt ved Kildemosesøen, Gundsølille, storkene, hundeskoven, Præstegårdshaverne 
mv.  

 Andre steder var der bare plads til en bænk, som fx langs Kildemosesporet og i Østrup. 
 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 

 
 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


 

27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Bedre legeplads v. Impulsen 
 

 Som led i ZebraBy-projektet arbejdede Landsbyrådet for bedre 
legemuligheder for de større børn.  

 Det fik vi realiseret ved en udbygning af Impulsens faciliteter,  

 Her er nu åbent for alle uden for Impulsens åbningstider.  
 

Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 
 
 
 
 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


 

27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Flere cykelstier 
 Et af vores højest prioriterede ønsker er at få flere cykelstier. Hvis det bliver sikrere at cykle,  

får vi flere til at cykle og fremmer derved sundhed og sikkerhed 

 I 2019 indviede vi den nye cykelsti langs St. Valbyvej fra Ringvejen til St. Valby 

 Næste cykelsti bliver strækningen fra Gundsølille til Østrup, som kommunen planlægger at 
gennemføre i to etaper. Landsbyrådet har fået gennemført at første etape (2021-2022) bliver 
fra Gundsølille, så den med det samme kan bruges som skolevej.  

 Andre prioriterede ønsker er blandt andet Gundsølille til Tågerup, Ågerup til Trekroner via 
Slæggerupvej. 
 

Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


 

27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

eSport m.v. for unge 
 

 E-sport og drama for unge (+11 år) er blevet et kæmpehit.  

 Hver anden fredag stiller frivillige fra Kirken og Landsbyrådet i Præste- og Sognegården, hvor 
unge mødes under uformelle rammer og har nogle hyggelige timer sammen i trygge rammer. 

 Her er der mulighed for at spille sammen, men også for bare at mødes, lave teater, spille 
bordfodbold, brætspil mv.  

 Der møder typisk 10-15 fra målgruppen. Altså når der ikke lige er Corona  
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Repair Café 
 

 Caféen ligger i kælderen under biblioteket i Ågerup 

 Åben sidste mandag i måneden fra klokken 15 til 19 

 Formål: at mindske de store mængder af brugte og defekte ting der 
smides ud. 

 Konceptet er "hjælp til selvhjælp": Mød op i caféen og få gode råd af 
frivillige og ulønnede hjælpere til selv at reparere det medbragte. 

 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


 

27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Sikring af Østrupkrydset 
 Landsbyrådet deltog i dialog med kommunen omkring 

en sikring af Østrupkrydset 

 Løsningen indebar hastighedsbegrænsning, bump, og 
omlægning af krydset 

 Der blev også lagt forårsløg 

 Realiseret i 2018 
 

Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 
 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


 

27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Butikstorvet renoveret 
 Nyt grønt område med bænke foran bodega og pizzeria 

 Åbning af adgang direkte fra fodgængerfeltet på Gundsølillevej 

 Udsmykning af vestgavlen med en otte meter lang vægfrise 

 Nyt kunstværk/vartegn/opslagstavle - et kæmpe Å 

 Fod og strøm til et fælles juletræ 

 Vægfrise og vartegn er designet af Jonas Molbæk, som også selv har udført vægfrisen 

 Vartegnet er bygget af Hanus Jensen, som er lokal skibstømrer. 

 Finansieret af ZebraBy-Projektet, Gundsølille Brugsforening og GSGIF  
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Hundeskov 
 Det var et stort ønske allerede ved etableringen af Landsbyrådet 

 Mere end 20 Frivillige fra Landsbyrådet har etableret området.  

 Festlig indvielse 1. oktober 2017 

 Etableret en gruppe, som holder opsyn med området.  

 Projektet fik støtte fra Friluftsrådet og ZebraBy-Projektet. 
 

Endnu en grund til at støtte Landsbyrådet. 
 
 
 
 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


 

27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Fælles indsamling af affald 
 Hvert forår deltager vi i den landsdækkende indsamling af affald.  

 Så går vi ud to og to og samler affald langs vores veje 

 Og slutter af med en god frokost som tak for indsatsen 
Skal du være med i 2021? 
 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 
 

 
 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
  

https://www.aaol.dk/bliv-medlem


27 grunde til at støtte Landsbyrådet  
 

Plads til ældreboliger 
 Mange ønsker at flytte i en mindre bolig, når de bliver ældre 

 Derfor har Landsbyrådet arbejdet aktivt for at få udlagt området bag Omsorgscentret 

 Det er nu blevet muligt i kraft af en ny lokalplan 

 Boligerne ventes klar til indflytning sommeren 2022. 
 
Endnu en grund til at støtte Landsbyrådets arbejde. 
 
 
 

 

 …har du brug for flere? 
www.aaol.dk/bliv medlem 

 
 

https://www.aaol.dk/bliv-medlem

