Referat: Fællesmøde med G/F og A/B og Landsbylauget

Dato:
Fremmødet:

Afbud:
Mødeleder:
Referent:
Sted:

11. november 2021
Næstformand: Thomas Radtleff (TR)
Sekretær: Henriette Penter (HP)
Bestyrelsesmedlem: Henrik Dahl (HD)
Formand: Lene Lyngsie Jensen (LLJ)
Næstformand: Thomas Radtleff (TR)
Henriette Penter
kl. 19.00 i Forsamlingshuset

Deltagere fra grundejerforeningerne
Forening

Person

Deltager

G/F ALFRED

Johannes Pedersen

1

G/F Sognevej

Kenneth Munk

1

G/F Thorsager

Anders Jensen –
Mie, Kasserer

2

A/B Søbo

Pia Østerby, Lise Kondrup, Jens
Thorlak

3

G/F Poul Hansens Vænge

Rie Ørving

1

G/F Reerslev Bakke

Thomas Radtleff, Henrik Dahl

2

G/F Tingstedvej/
M.W. Gjøes Vej

Nick – Kristine

2

G/F Reerslev Gl. Idrætsplads

Janne, Kasserer
Bjarne

2

G/F Stendyssen

Kenneth Penter, Kasserer

1

G/F Tranemosevej

Ole + Kenneth

2

G/F Maglehøjgård

Rene Dünweber

Afbud

Dybkærvænget G/F

Susanne Primdal

Afbud

A/F Thorsbo

Birgit Hansen

1

G/F M. W. Gjøes Vej

Nick Østerby, Elin, Kristine

3
21

1) Velkommen
ved Thomas Radtleff

2) Præsentationsrunde
Tilstedeværende præsenterede sig selv og deres vej/forening
3) Information fra Landsbylauget
a. Istandsættelse af Tingstedvej
Status på vejen som ikke er blevet vedligeholdt + konklusionen på konsulenternes
anbefaling 2+1 vej – hvor langt er vi, hvad kommer der til at ske med vejen?
Udfordringerne er er:
Chikanerne – der ødelægger dækkene på bilerne/de store biler,
vores/børnenes sikkerhed, hastighedsnedsættelse
Thomas Radtleff og Lene Jensen har møde på kommunen den 6. december 2021
med Borgmester Michael Ziegler.

b. Vælgermøde
Lang aften for politikerne og for os andre, lang agenda – 4 timers saglig debat næste gang starter vi klokken 19…
Vores bekymringer blev hørt, så det var en god oplevelse at holde et vælgermøde,
det er helt sikkert noget vi vil gentage.

c. Fibernet i Reerslev
Store maskiner har gravet vej op og lagt fibernet ned i en lang periode. Yousee
løsningen kan ikke tvinges igennem – man er fritstillet til at vælge den udbyder
man vil.
TDCNet ejer kablet indtil 1/1 2022, derefter bliver de (Yousee + TDCNet) 2
selvstændige virksomheder.
Hvorfor er der ikke gravet ved andelsboligforeningerne? Thomas Radtleff
undersøger og vender tilbage til Thorsbo + Søbo.
Alt i alt tilfredshed med gravearbejdet og vejene er i nogle tilfælde efterladt i bedre
stand end de var før gravearbejdet startede.
229 tilkendegivelser omkring tilslutning på nuværende tidspunkt. 5. januar er der
deadline, så kommer informationen med i Tingstedet. På Facebook har der
været/kommer der også information.
Hvis vi tilmelder os samlet for hele landsbyen bliver det højst sandsynligt gratis.
Hvis man tilmelder sig enkeltvis, kommer der helt sikkert en regning pr. husstand.

d. Høringssvar
i. Kommuneplanen – Link, som lovet til mødet
https://kommuneplan.htk.dk/kommuneplan-2021/forside/
Høringssvar er sendt ud og datoen gælder fra den 29. oktober – 8 uger fra
den dato. Infrastruktur – transportcentrets trafik via Sydvej, så trafikken
kører udenom Nærheden. Transportkorridor fra øst til vest – forlængelsen
af Sydvej møder Brandhøjgårdsvej og stopper der. Sydvej går syd om
Charlotteager, syd om Nærheden. Kun for at flytte personbiler i området,
ikke tung trafik.
Lyskryds ved Kallupvej i Hedehusene og Maglehøjgårdsvej ved Stærkende
er et andet knudepunkt.
Brandhøjgårdsvej er klassificeret som en omfartsvej – måske kan den
opklassificeres som en landevej. Det ville hjælpe på trafikken på vejen.
Der har ikke været den store velvilje fra kommunens side for at få mindre
trafik på Brandhøjgårdsvej. Men til vælgermødet lovede borgmesteren at
gå i dialog med DSV for at ændre lidt på deres mindset omkring ruter,
hastighed m.m.
Den rigtige løsning skal findes og dialog er vejen frem, det er alle heldigvis
enige om.
Forslag omkring gangtunnel under Brandhøjgårdsvej, nu når gangbroen
som blev lovet dengang Flintebjergvej skulle udbygges, ikke blev en realitet.
Det bliver spændende at se hvad der kommer ud af Landsbylaugets møde
med Borgmesteren den 6. december 2021.

ii. Gittermast på 42 meter
Planlagt ved Søbo (ved Svanesøen)
Landsbylauget undersøger om masten evt. kan flyttes eller om den kan
blive lavere.
Vridsløsemagle havde samme problem med en mast, her blev masten
lavere end først planlagt. Den blev ændret fra en højde på 42 meter til 32
meter

e. Koordinering af aktiviteter i 2022
Hedehusene Erhvervsforening holder Paraplymøde, den 11. januar. Vi deltager fra
Landsbylauget.
Der var ros til foreningerne her i landsbyerne for alle de fine arrangementer, der
bliver afholdt, f.eks. Café Krea hver anden onsdag i Forsamlingshuset, Ølsmagning,
Slyngelstuejam, Sankt Hans bål, Fastelavn, Julefester og andre spændende tiltag for
at samle vores 2 landsbyer.

f.

Fremtidige fokusområder
Infrastruktur er højt på vores liste + vores landsbyskole

4) Information fra G/F’er
a. G/F Thorsager:
14 meter gittermast skal tages ned og bortskaffes. Det er dyrt at få den lagt ned.
Fasanlegepladsen
Udskiftning af legepladsen - vi nærmer os at have indsamlet nok penge nu.
Vi har selv lagt de første 300.000, - kr. Der er deadline for at samle de sidste
20.000, - kr. ind, inden april 2022.
Børnehavebørnene kommer stadig og kigger efter om de kan lege på legepladsen.
Forventeligt går firmaet i gang med at bygge allerede i april måned.

b. G/F Sognevej
Kenneth - Vi har 10 huse i vores grundejerforening.
Hestefolden er nedlagt lige foran vores huse. Der bliver arbejdet på området med
jordprøver. I Kosøen lever der en stor vandsalamander, som er fredet. Vi har et
godt sammenhold i vores grundejerforening og holder vejfester😊

c. G/F Reerslev Bakke
Thomas – Vi er blevet 20 beboere på vejen siden 2019.
Vi er ærgerlige over asfaltarbejdet og glædes over vores fine legeplads og alle de
børn der kommer forbi og hygger sig.
Mange nysgerrige kommer forbi, stiller spørgsmål og kigger på vores haver og huse.
Den 23. april har vi arbejdsdag, her fjerner vi skiltet ”adgang forbudt”.

d. G/F Alfred
Vi arbejder med ukrudt i vores grusbelægning, så slås vi med skraldefolk, der kører
ind med store biler for vi har perlegrus, som ikke er beregnet til lastbiler.
Skraldeordning er stadig en udfordring.
Nørregade + Nordtoften er ikke med i vores ejerforening, de blev sidste år indbudt i
vores ejerforeningen. Sidste år takkede de nej tak, men i 2022 holder vi igen fest og
inviterer endnu engang begge veje til at være med i vores ejerforening.

e. G/F Tingstedvej/M.W. Gjøes Vej
Vi har ikke en aktiv forening

f.

G/F M.W. Gjøes Vej
Nick - Vi bor på den nye del af vejen
Jeg bygger selv mit hus. Vi flytter ind til september 2022, vores hus er første hus
nær jordvolden.

g. G/F Reerslev Gl. Idrætsplads
Bjarne - Vi har fået Ziegler til nabo, som har MANGE maskiner, et andet problem er
skolebørn, der bliver sat af og forældrene, der kører ned og vender på vores vej.
Masser af rygere fra skolen/børnehaven (voksne) går ned og ryger på vores vej, med
resultat af masser af skod på vores vej. Fyrværkeri er problematisk hvert år, der må
være givet en dispensation. Ellers passer vi os selv og har en stille og rolig vej.

h. G/F Stendyssen
Kenneth – Vi er 9 huse i vores forening.
Kommunen hat overtaget vejbelysningen, som kostede os 11.000, - kr. årligt
Vi får spulet brøndene og fyldt hullerne ud på vores grusvej, vi er fint tilfredse med
samarbejdet med kommunen

i.

G/F Tranemosevej
Godt naboskab med de nye beboere på vejen ved siden af.

j.

G/F Maglehøjgård - Afbud

k. G/F Poul Hansens vænge
Vi er glade for at der er kommet mange nye unge mennesker her på vejen.
Vi er interesseret i at høre om andres erfaring med affaldssystemer/-pladser.

l.

Dybkærvænget G/F - Afbud

5) Evt.
Rotter
Hvordan har I det med rotter? Alle i foreningerne har erfaring med rotter. Korn i laden +
hønsehold betyder rotter. Det er nok et problem, der ikke let kan løses når man bor på
landet. Man har altid pligt til at melde rotteobservationer til kommunen:
Rotter | Høje-Taastrup Kommune (htk.dk)
Multihal
2 store fonde har været involveret i vores multihal- ifb. Corona er alt arbejdet med
multihallen dog stoppet. Franz (som er den største drivkraft) har ikke tid i øjeblikket, så vi
venter på vores næste møde. Franz skal til møde med Borgmesteren omkring multi/sportshallen.
1 million er skaffet af forældreforeningen igennem årene
13 millioner kroner koster en ny stor multi-/sportshal
Spejderlejr
Den store bekymring for os er den trafik, der kommer ifm. Spejdernes Lejr. På vælgermødet
loved Ziegler, at trafikken IKKE vil blive ledt via Tingstedvej. Brandhøjgårdsvej bliver IKKE
lukket.
Der kommer 40.000 mennesker igennem lejeren i den periode (omkring uge 30 i 2022)
Budgettet er på 110.000.000,- kr.
Spejderne efterlyser værtsfamilier, hvor spejderne kan bo efter lejren. Læs mere her
Hjem | Spejdernes lejr 2022
Mødet var planlagt til at slutte klokken 20.30 – men emnerne var mange og stemningen
god, så klokken blev 21.00 før vi var færdige.
Det første store fællesmøde for de forskellige ejer- og grundejerforeninger i Reerslev og
Stærkende var en succes og de fremmødte var glade for at mødes på tværs af by og
forening og udveksle erfaringer.
Tak for i aften og god ro og orden.

