Møde referat
Harløse

Dato:

Onsdag. d. 1. september 2010

Tilstede

Torben Lund Simonsen
Fatna Rabia Christensen
Søren Kodal (Referent)
Peter Dal
Thomas Drachmann (Nyt medlem)

Afbud

Hans Willemose Andersen

Dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Siden sidst.
Borgermødet d. 26. oktober 2010.
Cykelsti
Harløse Park
Volvo´s belysning.
A6 trafikken
Gangstier
Information fra kommunen

Siden sidst
Så kom der endnu et medlem til lokalrådet, så nu er vi 6 personer. Vi skal sige velkommen til Thomas Drachmann, som bor på Tvedsagervej
Da det med referatet ikke blev til noget sidste gang (det er min skyld – Søren), så skal vi også byde
Fatna Rabia Christen ligeledes fra Tvedsagervej velkommen.
Borgermøde 26. oktober
Vi holder et møde nogle dage før for at planlægge de sidste detaljer. For at gøre mødet mere spændende og vedkommende besluttede vi at invitere er række gæster.
Som fast gæst vil vi altid invitere vores kontaktperson i kommunen. Herudover vil vi altid inviterer
en eller 2 repræsentanter fra en af de lokale lokalråd. Denne gang vil vi invitere Nødebo eller Alsønderup. Vi bede dem komme med et lille indlæg, hvor de fortælle hvordan de arbejder.
Til sidst vil vi invitere en ikke politisk repræsentant fra teknisk forvaltningen, som forhåbentlig kan
fortælle os lidt hvordan kommunen arbejde med vores cykelsti.
Ingen husstandsomdelte sedler, kun ”plakater” på lygtepæle.
Action:
Action:

Torben finder en repræsentant fra tekniskforvaltning
Fatna tager kontakt til de andre lokalråd
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Action:
Action:

Søren inviterer vores kommunale kontakt: Sara Maria
Alle medlemmer skal inviterer mindst 2 unge familier til borgermødet.

Cykelsti
Tue Tortzen skrev til os (taget ud af en kontekst) ”Miljø-og teknikudvalget har i enighed lagt op til
at der kommer en rigtig cykelsti fra Hillerød til Skævinge på budget 2011, og jeg mener derfor ikke
det er klogt at arbejde med minder løsninger. Hvis stien mod forventning ikke kommer med på budgettet vil jeg meget gerne se på andre muligheder.”
Torben blev beordret til at skrive tilbage til Tue og spørge hvad lokalrådet kunne gøre for at bakke
”forslaget” op.
Harløse park
Søren har intet foretaget sig – det lover han igen at gør til næste gang.
VOLVO
Sagen er stadig ikke helt lukket endnu. VOLVO og kommunen har stadig lidt korrespondance. Men
vi må med tilfredshed konstatere, at lyset ikke har været tændt i rigtig lang tid.
Jeg skal prøve om jeg kan få opdateret hjemmesiden med den nyeste korrespondance.
A6 – Trafikken
Lokalrådet (formanden) har i længere tid korresponderet med vejdirektoratet vedrørende morgentrafik ophobningen på A6. Det er vores opfattelse at denne ”prop” der hvor A6 krydser forlængelsen,
er med til at skabe mere trafik på områdets mindre veje.
Nu skriver vejdirektoratet, at de vil afhjælpe trafikken med en såkaldt shunt. Om det er lokalrådet’s
skrivelser, som har udløst en shunt – det vides ikke.
Action: Søren skaffer en tegning af shunten fra vejdirektoratet med henblik på offentliggørelse
Gangstier
Nu skal vi have gang i stierne – der bliver snakket for meget.
Action: Torben tager kontakt til Oluf og familien Møller på Tvedsagervej 42 for at drøft muligheden for en stil mellem Tvedsagervej og Nebbegårdsvej.
Action: Fatna snakker med ejendomsmægler vedrørende kirkestien. Ejendommen som ligger ”på”
kirkestien er til salg.
Vi bør i samarbejde med de nuværende eller kommende ejer blive enige om hvorledes kirkestien
kan bevares uden væsentlig gener for beboerne. En eventuel sløjfe nord om ejendommen kunne
være en løsning.
Og så skal vi have nogle skilte, som viser vejen til vores stier.
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Action: Thomas laver forslag til skilt…
Information fra kommunen
Vi skal læse kommunens referater…. Og skrive om det væsentlige på hjemmesiden.
Action: Peter læser ref. – sender info til Søren, som så sætter på hjemmesiden.
Næstemøde
Torsdag d. 7. oktober kl. 19:00, hos Søren
Action: Søren tager kontakt til Sara Maria og inviterer hende til mødet.
Diverse
•
•

Kommunen inviterer til borger workshop d. 6. september – vi kommer ikke som lokalråd.
Søren laver et kort over ”vores” lokalområde
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