Landsbylauget – Fløng Sogn
Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng

SAMARBEJDSFORUM
Møde nr.9 d. 18.09.18 i Sengeløse
Tilstede:
Baldersbrønde:
Reerslev:
Sengeløse:
Fløng:
Ikke mødt;
1.
2.
3.

Egon Nielsen, Ole Mathiesen og Hans Jørgen Larsen
Kirsten Halby
Per Hammel
Søren Sørensen og Anne Mette Elle
Vridsløsemagle
Høje-Taastrup

Velkomst og godkendelse af dagsordenen – ingen kommentarer
Bemærkninger og godkendelse af de sidste referater – ingen bemærkninger
Orientering fra lavene

Baldersbrønde:
Vej ved engen midt i byen har fået lappet huller. Det er kommunens eng, men kommunen mener ikke,
at de er forpligtiget til at betale til vejen, da de ikke har bygninger der og derfor ingen trafik. Pris
10.000,oo kr. Baldersbrønde går videre med sagen.
Arbejder stadig med hjertestarter.
Reerslev:
Søgt Trygfonden om hjertestarter til kirken. Fået afslag med begrundelse, de har ingen ”løbere”.
Ifølge Michael Ziegler, skal hjertestarterne sidde uden for bygningerne, så alle kan komme til dem.
Sct. Hans fest. Stor grill, hvor folk kommer med deres kød og griller. Der er borde og stole – en
succes.
Bladet ”Tingstedet” udkommer 4 x årligt. Der er nye, der ønsker at fortsætte bladet.
Lys på cykelstierne er opsat.
Folk kører for hurtigt på Brandhøjgårdsvej. Kører mindst 80 km. / timen. Det er en omfartsvej. En stor
del af den tunge trafik er DSV til Tune og videre til motorvejen. Reerslev ønsker fartnedsættelse, det
ønsker kommunen ikke. Reerslev ønsker en rundkørsel, det ønsker kommunen ikke.
Der er en flot cykelsti fra Reerslev til Tune, men ingen cykelsti langs golfbanen, hvilket ønskes.
Lys på Brandhøjgårdsvej / Sterkendevej ønskes.
Sengeløse:
Byfest – stort tilløbsstykke, velbesøgt.
Sct. Hans fest – blev ikke til så meget. Taleren blev afmeldt.
Loppemarken – godt besøgt.
Gadekær – vandet forsvandt pga. tørke. (Er Danmarks næststørste gadekær) Unge fangede fisk.
Oplyste at de reddede fiskene. Fiskene er sat ud et sted evt. i en grusgravssø, der er iltfattig, dvs.
fiskene dør. Det er forbudt at flytte fisk fra et sted til et andet. Der er kommet en pulje (fra regeringen)
til forbedring af gadekær.
Katrinebjergvej – der ønskes måling af trafikken. Jo flere biler des langsommere køres der.
Frederikssundsmotorvejen har medført færre biler, dvs. der køres hurtigere.
Fartmåler, flytbar. Jacki fra driftsbyen kan fremskaffe en. Måleren kan ikke beregne hvor mange m.m.
men kan se farten.
Ring 5/5,5 tages med på mødet med Ziegler.
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Vridsløse Magle:
Vejen gennem byen er nu en 2-1 vej. Der er fjernet bump og vejindsnævring.
Til Ole Rømers høj – en grussti – ved den farlige passage, dér er træerne fældet.
Fløng:
Trafik – Rundkørsel - Vesterled / Sønderled for flad og indbyder til at køre lige over. Der blev lavet en
lille asfaltrampe, der gjorde den mere flad at køre over. Ziegler, Lars Koch og 3 fra lavet mødtes for at
se på problemet. Nyt forsøg. En ny og lidt højere kant. Virker kun delvis, men kan stadig køre over og
nogle kører stadig hurtigt over.
Marbjerg – 2-1 vej skal starte i denne uge.
Lys på motorvejsbroen vil blive opsat her i efteråret.
Skovens dag en succes.
Byfest godt besøgt på nær den sidste time.
A. Agenda21 råd:

Poul Neumann – pulje vedr. nedgravning af højspænding – kan søges. Deltage i møderne.
B. Skovråd:

Ingen meddelelser.
C.

Trafiksikkerhedsudvalg:

Bus 116. Kommunen ville genåbne Soderup vej, så bussen kørte lige igennem til Hedehusene – blev
ikke til noget.
Marbjerg mister sin bus.
Reerslev får bedre busforbindelser.
Sengeløse har bus 116 og får en ekstra bus 115 af Bondehøjvej.
Indendørs gocart center – byggeriet er startet.
FDM og Dansk cyklistforbund sidder i trafiksikkerhedsudvalget, men møder ikke.
Evt:
Det er meget dyrt at købe hjertestarter hos trygfonden. Den kan købes billigere andre steder. Det er
samme produkt.
Intelligente vejkryds. Spolerne i vejen der skal styre reguleringen bliver ødelagt af den tunge trafik,
derfor virker de intelligente vejkryds ikke efter hensigten.
Hvert lav udpeger et område vedr. manglende sammenhæng i cykelstierne, farlige vejkryds +
strækninger, hvor der ønskes trafikmåling.
Næste Møde:
TIRSDAG D. 05.02.2019 i Reerslev.
18.09.2018
Anne Mette Elle, Søren E. Sørensen
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LINKS:
SENGELØSE:
http://sengeloese.dk/skf/

mailto:Sengeløse Kommunalforening <Kommunalforeningen@sengeloese.org>
VRIDSLØSEMAGLE:
http://sengeloese.dk/vmb/

mailto:Vridsløsemagle Bylaug <bylauget@gmail.com>
REERSLEV:
http://www.reerslev-sterkende.dk/
https://www.facebook.com/reerslevsterkende
mailto:reerslevsterkende@gmail.com
BALDERBRØNDE:
http://www.baldersbroende.dk/index.html
mailto:Egon Nielsen (bente-egon@nielsen.mail.dk)
FLØNG:
http://www.floenglaug.dk/index.html
https://www.facebook.com/groups/113216422043497/

mail@floenglaug.dk
HØJE-TAASTRUP:
http://www.ht-laug.dk/
mailto:Tina Bonde <tinaingstrup@gmail.com>
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