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Lokalplan 347
Dialogmødet på Rådhuset
Vores hjemmeside
Kulturnat, 26. september 2008.
Grundejerforeninger.
Kontingent ved Lokalrådsmøder i forsamlingshuset.
Trafik
Eventuelt

Lokalplan 347
Bjørn sender et ref….
Dialogmødet på rådhuset
Peter sender et ref. ….

Vores hjemmeside
Hjemmesiden er nu kommet op og stå, den hedder som aftalt www.harlose.dk Der er p.t. kun lagt en
forside ud. Søren arbejde videre med siden, som skal være tilfredsstillende på plads ved borgermødet til efteråret.
Peter tager sig af kommunens hjemmeside og vil derfra ”linke” til ”vores” hjemmeside.
Kulturnat d. 26. sep. 2008
Vi er af kommunen blevet inviteret til, at oprette en ”bod” med vores lokalråd. Vi takker nej, til at
lave en egentlig præsentation af Harløse lokalråd, men vi kommer gerne og snakke med personerne
fra kommunen.
Torben sender et skriftlig svar til kommunen.
Grundejerforeninger
Vi har fået en forespørgelse fra kommunen gående på om vi som lokalråd har kendskab til grundejerforeninger i vores område.
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Torben svarer på forespørgelsen – vi har ikke kendskab til, at der eksisterer nogle grundejerforeninger i vores lokalområde.
Kontingent ved lokalrådsmøder i forsamlingshuset
Hvis vi ikke får andel i kommunens kr. 50.000 til lokalrådene, så må vi lade hatten gå rundt på næste møde.
Trafik
Torben vil til næste gang lave et trafikkort over vores område. En visualisering er altid et godt indlæg i en hver debat.
Søren sender mail til kommunen vedrørende den permanente trafiktæller på Tjærebyvej – er der
nogle tællinger vi kan få fat i. Til næste møde kommer Søren med en opgørelse over tidligere tællinger i området.
Kommunen skal spare mange millioner på anlægsbudgettet – vi er nervøse for vores tunnel ved
Bauhouse. Hvad skal vi gøre…. Torben ringer til Marianne Løvdal og får en snak.
Vi vil lave en plan 2009. Vi skal alle læse 2007 planen, hvad var godt og skidt. Til næste møde skal
vi beslutte, hvordan vores plan skal se ud. Dette skal være et årligt dokument.
Cykelsti – vi bør tage kontakt til Skævinge lokalråd og gør fælles sag. Vi tager tråden op efter
sommerferien. Torben tager kontakt til Skævinge.
Evaluering af de trafikdæmpende foranstaltninger ved næste møde med kommunen.
Søren prøver at få fat i det gamle cykelsti projekt. (incl. økonomi)

Eventuelt
Vi vil indkalde de andre lokalråd for at finde fælles fodslag. Vi vil tage dette op til efteråret.
Vi skal have indført rygeforbud ved borgermøderne i forsamlingshuset.
Næste møde: Onsdag d. 27. aug. Kl. 19:00 hos Søren Kodal

