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Referat af paraplymøde for foreninger og institutioner d. 23/1 2018. 

Tilstede: 

Jens Pedersen - Formand for Ågerup og Omegns Landsbyråd. 

Ib Nielsen – Egnshistorisk forening 

Anne Madsen – Cykelstier langs Gundsølillevej 

Rikke Hansen – Cykelstier langs St. Valbyvej 

Annette Kristensen – Landsbyrådets Trafikgruppe, Grundejerforeningen Kastaniehøj 

Karen Strangholt – Landsbyrådets trafikgruppe, Grundejerforeningen Ågerup By 

Janus Hvam -  Grundejerforeningen Bredekæret, St. Valby 

Karina Hou Larsen – Lodsejer, St. Valbyvej 

Hans Brüsch– Trafikgruppen (medlem af landsbyrådet og af trafikgruppen) 

Irene Vinther-Larsen – Referent (næstformand for landsbyrådet) 

 

1. Landsbyrådet byder velkommen. 

Jens orienterede om at Landsbyrådet vil overveje at invitere den nye formand for Teknik og Miljø, Thomas 

Breddam til generalforsamlingen 12.4. Her kunne vi sætte cykelstier, hastighedsdæmpning og andre 

trafikale problemer for vores område på dagsordenen. 

Der er årsmøde 1.2 med kommunens vej-og parkafdeling, hvor dette møde gerne må generere input.  

Endelig er Landsbyrådet inviteret til møde om trafikdæmpning og indføring af cykelsti i St. Valby. Her har 

man inviteret de lokale grundejerforeninger med (bl.a. Janus Hvam) 

 

2. Cykelstier 

Rikke sidder i trafikgruppen for cykelstier mellem de små byer i vores område. Der er som et forsøg 

etableret 2-1 markering på nogle veje. Det er ikke en løsning vi kan anbefale. Bilerne kører for hurtigt, er 

usikre på hvor de må køre og det er farligt for cyklisterne. Cykelstigruppen vil gerne have dobbeltrettede 

cykelstier. Det er dyrt hvis det skal være med asfalt. En løsning kunne være stenmel, der kan lægges asfalt 

på efterhånden. Det er muligt at søge fondsmidler. 



 

Jens foreslog, at man prøvede at arbejde for at få kommunen til at lave en finansieret plan for, hvordan de 

mange ønsker om cykelstier der er i kommunens plan, kan blive realiseret inden for fx en 4-årig periode. 

 

3. Hastighedsdæmpning 

Hans viste en plan for ensartet hastighedsnedsætning i hele området omkring Gundsølille, Kirkerup og 

Tågerup, som trafikgruppen har udarbejdet.  

Anette: Der mangler også hastighedsbegrænsning på Ellevej. Udkørslen fra Poppelvej er farlig, der bør 

gøres noget så overblikket bliver bedre. 

Rikke: Vi ønsker hastighedsdæmpning i St Valby. 

Jens gjorde opmærksom også på, at der mangler hastighedsdæmpende foranstaltninger på Gundsølillevej i 

Ågerup. Politiet har flere gange målt, at der køres alt for hurtigt. Skiltene hjælper tydeligvis ikke.  

Han lovede at tage forslagene med til årsmødet med kommunen. 

 

4. Busser 

Karen fortalte hvad man havde talt om i trafikgruppen. Bussen kører nu over Herringløse, så Gundsølille 

mangler bedre busforbindelser. Der mangler et stop ved Engtoften og et fortov hen til Ågerup by. Der 

mangler busforbindelse til Veksø og til Høje Tåstrup.  

Karen vil tegne forslaget op på et kort, som lægges på Facebook. 

 

5. Vedligehold af veje og grønne områder 

Jens: Kommunen har lovet at de fortove i Ågerup som ikke blev renoveret da man lagde ledninger ned, vil 

blive det i de kommende år. Derudover har borgmesteren lovet ny asfalt på alle veje senest i 2020. 

Irene: Landsbyrådet er ved at planlægge en større renovering af Strandparken. Bedre toiletforhold, 

vandhane, bålplads, et kajakhotel (stativ) og et bord hvor man kan rense sine nyfangede fisk. Irene regner 

med at få det lavet i løbet af 2018. 

Ib: Ved kirken er der mange huller ved p-pladsen. Jens lovede at tage det med til årsmødet 

 

6. St. Valby  

Som nævnt er Landsbyrådet inviteret til møde om trafikdæmpning og indføring af cykelsti i St. Valby.  

Carina: Der har været holdt dialogmøde med lodsejerne om cykelstien og er fundet en løsning for hvordan 

man kan passere husene, men kommunen  mangler at gøre kontrakterne for afgivelse af jord til etablering 

af cykelstien. Jens lovede at rykke 



 

Omkring indføringen af cykelstien i Store Valby talte vi om, at der måske kunne laves en kombineret 

cykelsti, fortov hvor cykelstien udmunder fra Roskilde og via Moseager til skolestien i St. Valby. Alternativt 

kunne cykelstien trækkes 100 meter ned ad Ågerupvej, så cyklisterne kunne fortsætte via Broager. 

Jens: Vi laver et formøde i St. Valby inden mødet med kommunen. Projektleder er Jeremy Dennis. 

 

7. Eventuelt  

Ib vil gerne lave guidede ture i området. 

Rikke: Er der lavet en folder om seværdigheder i Ågerup og omegn? Jens sætter Rikke i forbindelse med 

Susanne, som har lavet noget. Måske kunne det lægges på Landsbyrådets hjemmeside. 

 

Referent Irene Vinther-Larsen.      


