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 Følg vores løbende nyheder på Facebook. Her kan du komme med opslag og kommentarer  

www. aaol.dk: Meld dig ind, se vedtægter, bestyrelse, udvalg, mødereferater mv. 
Kontakt: formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk 

Velkommen 
… til det første nummer af Landsbyrå-
dets nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbre-
vet til alle medlemmer, som har op-
lyst os om deres mailadresse.  Derud-
over vil vi lægge trykte eksemplarer på 
Ågerup Bibliotek og i Gundsølillehallen.  

Indholdet vil i det væsentligste være en opsamling på de 
løbende nyheder, der kommer på Landsbyrådets Face-
book-side. Dels fordi det ikke er alle, som kan eller vil 
følge os på Facebook, dels fordi Facebook er et meget 
flygtigt medium. Vi forventer at udkomme ca. 4 gange om 
året, så typisk vil vi have 2-3 måneders arbejde at berette 
om.  
Velkommen til vores "gamle" nyheder.  
Jens Pedersen, formand. 
 

 
Hundelufterområde 
Gruppen der arbejder med lokal udvikling foreslår at op-
rette et hundeluftningsområde på HOFOR's arealer, jf. 
kortet. Bestyrelsen har godkendt, at gruppen går videre 
med forslaget som et første oplæg, der evt. kan finansie-
res af de zebramidler vi er stillet i udsigt fra kommunen. 
Det betyder at kommunen finansierer udgifter til hegn 
mv., vi leverer arbejdskraften. Efter vi har annonceret for-
slaget, har der meldt sig en håndfuld begejstrede hunde-
ejere, der vi hjælpe til. Tak for det. 
Kontakt: Irene Vinther-Larsen, næstformand. 

Lettere adgang til hjemmesiden 
Vi har købt hjemmesiden fri for reklamer og lagt den over 

på den kortere og å-frie adresse: www.aaol.dk. Samtidig 

kan den nu findes via Google. Det lange navn, www.Åge-

rupogOmegnsLandsbyråd.dk virker stadig. 

Cyklistplan 2017 
Roskilde Kommune sendte et 
udkast til "Cyklistplan 2017" i 
høring med svarfrist 19.12. Et di-
gert værk på 62 sider, hvor der 
er forslag til hvilke stier der skal 
etableres, og om de skal være 
med stenmel (billigst) eller asfalt.  
 
Landsbyrådets høringssvar 
Vi har i vores høringssvar lagt vægt på at: 
 strækninger i åbent land skal have større fokus i Cyk-

listplan 2017 
 Roskilde Kommune skal bindes sammen, så man sik-

kert kan færdes på cykel og til fods mellem byerne. 
Derfor mener vi kommunen bør prioritere cykelstier 
langs Store Valbyvej fra Roskilde til Gundsømagle Sø 
og langs Slæggerupvej. 

 folk ikke af sikkerhedsmæssige grunde bør være nød-
saget til at tage bilen, fremfor at cykle eller gå. Heller 
ikke på landet!  

Kontakt: Søren Mortensen, msmortensen@stofanet.dk  

 
 
Borgmesteren indleder ge-
neralforsamling 

Tirsdag den 25. april kl. 19.00 i 

Sognegården, Ågerupvej 34 

Borgmester Joy Mogensen holder oplæg og svarer på 

spørgsmål kl. 19-20. Herefter går vi over til generalfor-

samlingen. Indbydelse sendes til alle medlemmer, så vidt 

muligt via mail. Foreningen byder på øl og vand. 

 

Logo der favner hele oplandet 
Som du kan se øverst på siden, har Landsbyrådet fået 

logo. Det er udformet som omridset af kortet over vores 

opland for at understrege, at vi dækker alle byerne i de 

gamle Ågerup og Kirkerup sogne. Tak til grafiker Lærke 

Roark, som har tegnet logoet efter oplæg fra bestyrelsen.  

mailto:formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk
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Bestyrelse 
• Jens Pedersen, formand, tlf. 4678 2234, mobil 2972 2334, Østermarken 11, formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk 
• Irene Vinther-Larsen, næstformand, Ågerupvænge 59, tlf. 2084 6487, formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk 
• Henning Sørensen, Kasserer, Ågerupvænge 104, tlf. 2021 5986, hds2509@gmail.com 
• Bo Michael Hansen, Bredekæret 21, tlf. 5325 5525, bonypost@gmail.com  
• Søren Mortensen, Bredekæret 32, tlf. 4298 0001, msmortensen@stofanet.dk 
• Kate Blytækker, Åbakken 161, Tlf 2679 7572, katebly@roskilde.dk 
• Claus Bo Pedersen, Dyssevej 22, tlf. 2948 2131, clausbop@gmail.com  
• Hans Brüsch, suppleant, Kirkerupvej 21A, tlf. 4678 6018, mobil 2558 0690, marup.brysch@mail.dk 
• Jørgen Worm Jensen, suppleant, Kildemosevej 17, tlf. 46 78 71 18, mobil 4024 4016, datoka@paradis.dk 

Østrupkrydset sikres 
Som man har kunnet læse i Dagbladet, vil kommunen nu 

gøre noget ved det meget uoverskuelige kryds i Østrup. 

Landsbyrådets trafikgruppe har deltaget i et fælles møde 

med repræsentanter for landsbyrådene i Gundsømagle 

og Herringløse, hvor man i fællesskab har opstillet ønsker 

til ændringer, som er sendt til kommunen.  

Efterfølgende har Landsbyrådet deltaget i et møde mel-
lem kommunens teknikere og lokale beboere i Østrup. På 
baggrund af de forskellige input afventer vi nu kommu-
nens endelige udspil.  
Kontakt: Søren Mortensen, msmortensen@stofanet.dk  
 

Forslag til Kommuneplan 2016 
Landsbyrådet har kommenteret kommunens forslag til re-
vision af kommuneplan. I kommentarerne peger vi på, at 
man skal huske at der er et Roskilde uden for selve byen 
og den grønne ring man planlægger rundt om byen. Dels 
har vi behov for at binde kommunen sammen med sikre 
cykelstier, dels skal man huske, at der også er vigtig natur 
uden for den grønne ring, fx Brokilde-området ml. Ågerup 
og Store Valby. Det mest interessante i planerne er måske 
skovrejsningen, som vi finder OK. 
Du kan se Landsbyrådets høringssvar på www.aaol.dk/sa-
ger 

Kontakt: Jens Pedersen, formand@ågerupogomegns-
landsbyråd.dk 
 

Bump og indsnævringer på Ågerupvej 
Landsbyrådet er gået sammen med Grundejerforeningen 

Ågerup By om at kontakte kommunen for at få indflydelse 

på udformningen af hastighedsdæmpende foranstaltnin-

ger, nu hvor alle bump er væk.  

Vi har netop holdt et konstruktivt møde med kommunens 

tekniker på området, hvor vi blev enige om at stile mod 

en kombination af bump og indsnævringer, med inspira-

tion fra bl.a. Gundsølille. 

Kontakt: Søren Mortensen, msmortensen@stofanet.dk 

Mangler du et overkommeligt nytårsforsæt? 
Præsident Kennedy sagde: "Don't ask what your country 

can do for you. Ask what you can do for your country". På 

samme måde kan du spørge, hvad du kan gøre for Lands-

byrådet?  

Det nemmeste er at melde dig ind, men måske er du ek-

spert i at planlægge cykelstier, Access-databaser, opsæt-

ning af hegn, udvikling af landsbyer eller noget helt 

femte, som Landsbyrådet kan få glæde af?  

 Send os en besked via kontaktformularen på hjemme-

siden, hvis du vil tilbyde din eksper-

tise: www.aaol.dk/kontakt-os 

Vil du være med i en arbejdsgruppe? 
Efter de mange ideer der kom frem på generalforsamlin-

gen, har bestyrelsen besluttet at nedsætte tre arbejds-

grupper. Hvis du vil være med i arbejdet, kan du hen-

vende dig til følgende tovholdere: 
 Trafik (veje, busser og cykelstier): Søren Mortensen  

 Arrangementer og aktiviteter: Claus Bo Pedersen 

 Lokal udvikling: Irene Vinther-Larsen. 

Kloakarbejde langs Store Valbyvej 
FORS er gået i gang med at grave de kloakledninger ned 

langs store Valbyvej, som skal føre spildevandet fra Åge-

rup Renseanlæg til Roskilde. Ledningerne lægges samme 

sted, som man i 2018 vil anlægge en cykelsti. 
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