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Dato: Tirsdag den 26. Oktober 2010 
 
Sted: Harløse Forsamlingshus 
 
Tilstede: Bestyrelsen:  

Torben Lund Simonsen 
Hans Villemoes Andersen 
Søren Kodal  
Thomas Drachmann 
 Anne Ruf Larsen 
Fatna Rabia Christensen.  
 

Gæster: Nanna Larsen fra Alsønderups Lokalråd  
Tue Tortzen fra Byrådet. 
ca. 40 borgere fra lokalområdet. 

 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen og fællessang 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning 
4. Plan 2010 
5. Hjemmesiden: www.harlose.dk 
6. Aktuelle sager 
7. Opbakning til Plan 2010 
8. Valg af lokalråd 
9. Eventuelt  

 
 
Velkommen og fællessang 
Formanden bød velkommen og derefter fællessang. Frida Kromose sang for. 
 
Valg af dirigent 
Anette Larsen blev enstemmigt valgt til dirigent. Anette Larsen indledte borgermødet med 
et kort overblik over aftnens emner. 
 
 
Formandens beretning 
Formandens beretning ved Torben Lund Simonsen kom ind over emnerne: 
 

 Tunnellen undere Herredsvejen er færdig og taget i brug. 
 Volvo har ændret deres belysning. 
 Der kigges på Roskildevejen og nedkørslen til motortrafikvejen. 
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 Cykelstien fra Skævinge til Hillerød. 
 Bjerggården.  
 Harløse Park.     

 
 
 
Nanna Larsen fra Alsønderups Lokalråd gav informerede om hvordan deres lokalråd 
arbejder.: 
 
De er partipolitisk neutrale, arbejder på tværs af diverse foreninger i Alsønderup, 
Vandværket, idrætsforeningen. Borgerne i Alsønderup er automatisk medlemmer af 
lokalrådet via vandværket som også yder 3 kr. i støtte pr medlem. De har 6-8 møder om 
året og deres samarbejde med kommunen er godt. De arbejder også på sikre cykelstier 
mellem yderområderne og skolen.   
 
Tue Tortzen orienterede om Cykelstien og Bjerggården : 
 
Der er lagt ind i budget for næste år at der skal anlægges en cykelsti fra Skævinge til 
Hillerød. Kommunen har bevilliget 8 millioner kroner. Derudover søger kommunen 
regeringen for tilskud op til 30 % af beløbet. Cykelstien er beregnet til at koste omkring 18 
millioner kroner.  
 
Kommunen regner med at starte op i efteråret 2011 med strækningen fra Hillerød til 
Skævinge via Harløse. Torben efterspurgte tegninger af strækningen med henblik på 
hjemmesiden og Tue vil vende tilbage med tegninger. 
 
Bjerggården vil i 2012 tages i brug af Vestforbrændingen til afbrænding af grene og 
lignende. Da depotet ved Roskilde er ved at være fyldt op. 
 
En del deltagere var uenig med Kommunen om planen om at bruge Bjerggården da 
infrastrukturen ikke er i orden samt at der vil komme lugtgener for de nærmeste beboer. 
Der blev henvist til at Tulstrup Kompost var til rådighed da de i forvejen havde ekspertisen 
inden for affaldshåndtering. Det afviste Tue og der blev snakket om at det er fordi 
Kommunen vil hav de 20 millioner kroner. for Bjerggården. 
 
Det blev også kommenteret at der flød med ukrudt og affald omkring Bjerggården og det 
skulle ordnes. Tues kommentar var at det er kommunens ansvar at holde gården fri for 
affald og ukrudt. 
 
Der blev fra det tidligere lokalråd foreslået at det nuværende kæmpede for Bjerggårdens 
eksistens. Bjørn har alle de gamle dokumenter liggende fra det forrige lokalråd. 
 
Bjørn havde ligeledes en bøn til Tue om at der kom et højere autoværn på broen over 
tunnelen ved Herredsvejen. 
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Tue kom ind på busdriften.Rute 325 nedlægges og 324 i stedet for kommer til at gå 
igennem Harløse. Søren spurgte om busruten stadigvæk kom forbi Ålholmsskolen og den 
bliver bibeholdt da ruten også er en skolebusrute. Ændringen træder i kraft med den nye 
køreplan. 
 
Torben fortalte om ændringerne på Roskildevejen ved at lave grøn bølge således at 
trafikken gled bedre og Skævinge og Harløse undgår den massive trafik som der er nu da 
folk hænger på Roskildevejen. 
 
Der blev snakket meget omkring hastighed på Harløsevej, da der er mange hastigheder 
på hele strækningen. Emnet trafiktælling blev også nævnt, Søren mente at der var 
trafiktælling på Tjærebyvej ude for nr. 13.  
 
 
Thomas orienterede om plannerne om de nye gangstier. Kirkestien blev diskuteret og det 
blev nævnt at stien er tinglyst på Nordhøjvej. Tue bekræftede at det er kommunens ansvar 
at holde stien. 
 
Søren viste planen omkring Harløse Park. Kjeld nævnte at vandværket ikke vil tage 
ansvaret for forholdende i Parken. Søren medgav at det skulle være på eget ansvar at 
færdes i Parken. 


