
 

 
 
 

Hb/ 23. april 2017 

 
Første møde i trafikgruppe i Landsbyrådet, 4. april kl 19:00 
 
 
Mødet blev afholdt hos Hans Brüsch, Kirkerupvej 21a  
 
Deltagere i mødet 
Hans Brüsch (referent) 
Jens Pedersen (ordstyrer)  
Jan Ladevig   
Rikke Hansen  
Karen Strandholt  
Anne Madsen 
 
Afbud 
Annette Kristensen, Østrup Holme 
Ann Marie Cordua, Gundsø Ældre og Hobbyklub: Interesseret på sigt, busser 
Bendt Iversen, Ågerup  
Hanne Gervi, Ågerup 
Jacob Edelvold Scheibye 
Søren Mortensen. 
 
Dagsorden blev gennemgået og vedtaget 
 
1. Velkommen og præsentationsrunde 
Vi startede mødet med en runde hvor de enkelte deltagere præsentere sig selv og deres interesse områder. 
Jan Ladevig er i menighedsrådet for Ågerup kirke, er primært interesseret i trafikdæmpning og busser 
Anne Madsen pædagog i Elverhøj, og Rikke Hansen projekt leder hos Oticon kender hinanden fra grupper 
der arbejder for cykelstier langs St. Valbyvej, Cykelsti fra Tågerup til Gundsølille og bedre skoleveje. 
Karen Strangholt er tidligere Lærer på Lindbjergskolen og vil arbejde for en bedre bus forbindelse til Veksø 
station og evt. til Tåstrup. 
Hans er suppleant til bestyrelsen, motorcykelkører og int. i sikker trafik og busforbindelser. 
Jens er formand for bestyrelsen. Han har påtaget sig at være tovholder, indtil der bliver valgt nye kræfter ind 
i bestyrelsen, som ventes at tage over.  
 
2. Valg af referent 
Hans Brüsch 
 
3. Drøftelse af emner og organisering af arbejdet 
Cykelstier  
Rikke og Anne er meget aktive omkring cykelstier. Gruppen har i eteråret 2014 lavet en brugerundersøgelse 
og underskriftindsamling. De har lavet høringssvar, hvor de bl.a. skriver at 2-1 vej ikke er det samme som, at 
kommunen har lavet cykelsti på strækningerne, som de fejlagtigt skriver. Endvidere har både 
cykelstigruppen og Landsbyrådet indsendt høringssvar om Cyklistplan 2017. Kommunen har endnu ikke 
svaret, og Rikke vil følge op på den manglende respons ved at bede om et møde.  
 
 
Busser  
Diskussion om hvornår køreplanerne skal genforhandles 
Det viste sig at udbudsmaterialet vedrørende busdrift skal være færdigt inden ”sommeren 2017”, så vi har 
travlt med at komme med input til ovenstående. Vi blev enige om at næste møde i gruppen skal være 
hurtigst muligt, jf. punkt 6. Jens tjekker med kommunen, hvornår de skal have vores input. 



 

Der var flere forslag til buslinjer 216 og 358, bl.a. at en af busserne burde runde Veksø station  
og have forbindelse til Høje Taastrup samt betjene hallen. 
Så det er med at komme med forslag til den fremtidige busdrift til gruppen hurtigst muligt. 
 
Vedligehold af veje og sikkerhed, se punkt 4 
 
Organisering af arbejdet 
Jens har påtaget sig rollen som tovholder, indtil der bliver valgt en ny bestyrelse. Vi blev enige om, at vi ikke 
nødvendigvis skal samle hele gruppen til alle møder – vi er jo dejligt mange – men at man kunne byde ind 
når der var et tema man interesserede sig for (her skal der nok arbejdes lidt videre på de kommende møder, 
ref.).  
 
 
4. Forberedelse af årligt møde med Roskilde Kommune 
 
Anita Udholm Madsen, Veje og Grønne Områder, har indkaldt til møde 1. februar 2018 kl 15:00 til 17:00 på 
rådhuset. 
 
Her skal drøftes: 
Vedligehold af kommunale områder 
Cykelstier, skolestier 
Busdrift 
Trafik, herunder hastigheds dæmpende foranstaltninger. 
 
Vi blev enige om at vente med nærmere forberedelser, da der er god tid, men at det er vigtigt at vi får samlet 
ønsker ind hele vejen rundt i vores område. 
 
Tip: Anita er altid god at kontakte om mindre ændringer og reparationer. 
 
 
Næste møde i trafikgruppen tirsdag  2 maj 2017 kl 19:00 
 
Mødet afholdes hos Jan Ladevig, 
Skovdalen 22, Ågerup, 29 93 15 17 
 
Her er det primært Busdrift og køreplaner, der skal behandles. 
 
 
Ref. Hans Brüsch 


