Referat fra Alsønderup Sogns lokalråds midtvejsmøde d. 19.09.15

Lokalrådet fra Alsønderup Sogn havde inviteret til et anderledes midtvejsmøde lørdag d. 19.09.2015.
Mødet startede kl. 9.30 med et rundstykke og en kop kaffe serveret på Kulsviergården i strålende
solskinsvej
Programmet for dagen var lang med henblik på at skabe en anderledes mulighed for kommunikation
imellem politikere, borgere og foreninger i nærområdet. Det var Lokalrådets ønske at vise de tilmeldte
vores nærområde og ikke mindst visualisere hvad vi mener, når vi arbejder for "Den grønne sløjfe".
Derfor gik vi alle fra Kulsviergården, der ligger i knuden på "Den grønne sløjfe" til Hillerød Vest skolen,
Alsønderup afd., hvor Distriktsskoleleder Hanne Lindegård fortalte om skolens værdier, nogle traditioner,
udfordringer og fordele og ikke mindst kunne komme med den gode nyhed, at der nu er en tilgang af elever
på skolen.
SFO leder Susan Christiansen fortalte om det naturområde med bl.a. en §3 mose, der ligger bag ved skolens
område, hvor de vha. ansøgning til en fond har fået et tilskud til at etablere et udeundervisningsrum for
skolens elever.
Herefter fik vi en lyn rundvisning på Lokalhistorisk arkiv, hvor der igennem de sidste år bl.a. er indscannet
22.000 billeder fra lokalområdet af de frivillige, der holder arkivet åbent og i gang.
Fra Lokalhistorisk arkiv gik turen til bussen, der holdt på parkeringspladsen og som skulle køre deltagerne
rundt i området, for at visualisere den grønne sløjfe.
Bussen kørte ad Bendstrupvej, hvor det var muligt at vise politikerne hvor nemt det vil være at etablere en
kombineret gå/cykelsti i vejkanten, der ville kunne gøre det muligt at gå og cykle mere sikkert fra Bendstrup
og til skolen.
Bussen kørte forbi det område, som Susan Christiansen havde fortalt om, hvor udeundervisningslokalet
bliver etableret. HHM viste området ved Baonetgården, der er udlagt til bebyggelse. Bussen kørte over Pøle
Å, hvor der er en pæn bestand af bævere og vendte på parkeringspladsen ved Fruebjerg, indgangen til Grib
skov, der er en af Danmarks største skove og hvor parforce stisystemet for nyligt er optaget på Unescos
verdensarvsliste.
Derefter kørte bussen forbi Bendstrup Campingplads og videre til Tulstrup Børnehus. Her fortalte to
forældrerepræsentanter om de bekymringer og den utryghed, det skaber, når en daginstitution i
nærområdet bliver lukningstruet og der var en god snak omkring processen i den forbindelse.
Derefter kørte vi af Rugbjergvej – forbi det terrænregulerede område på Thorsholm Alle – og ad Nejedevej
til Tulstrup Grusgrav. Vi talte om Nejedevejs tydelige slid, de brede, hullede områder langs begge vejkanter,
hvor lastbilerne tvinges ud, fordi vejen er for smal til at to lastbiler kan mødes uden at undvige. Ved
grusgraven blev emnerne:
•

manglende dokumentation for grusets kvalitet

•
•
•
•
•
•
•

nærmest ingen grus tilbage
reetablering af grusgraven, når tilladelsen udløber
Området har været belastet af grusgravning siden 1969
Lokalrådet gjorde allerede i 2001 opmærksom på de tiltagende gener i området
Der kører min. 160 lastbiler pr. dag
Det er gentagne gange påvist, at TSG ikke overholder regler og påbud
Vi har brug for stisystemer så vi kan komme rundt i området.

Vi kørte videre til Pøle å`s udløb, hvor vi var ude og gå en tur ved Arresøs bred. Vi talte om den smukke
natur, grønne korridorer og at vi ønsker at kunne forbinde området, som det var i gamle dage, fra udløbet
af Pøle å – gennem Nejede Vesterskov og videre forbi Alsønderup skole og ud til Grib Skov.
Derefter kørte vi til Kulsviergården, hvor vi fik frokost.
De sidste to timer brugte vi på i to gang tre grupper at tale om veje, trafik, hastighedsbegrænsninger, stier,
cykelstier, QR koder, naturstier, Landskabsmæssige værdier i området, er der plads til udvidelse af
grusgraven, kan der gøres noget særligt for at tage imod nye borgere i lokalområdet?
Herefter afsluttedes mødet med en evaluering på en skala fra 1-10, med 10 som det bedste, og resultatet
var 8,5.
Det var et konstruktivt og givtigt møde, der afholdtes i god ånd og stemning.

Følgende var repræsenteret:
Byrådet:
Borgmester
Kommunaldirektør
Socialdemokratiet
Fælleslisten
Venstre
Liberal Alliance
Det Radikale Venstre
Lokalrådet:
Formand:
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant
Foreninger:

Dorte Melgaard
Erik Nygren
Vivi Wøldike
Tue Tortzen
Klaus Markussen
Dan Riise
Jonathan Nielsen
Christina Thorholm

Hans Henrik Mortensen
Peter Nielsen
Carlo Medici
Hugo Holm Hansen
Desiree Grandjean
Steen Lange Jensen

ASGI`s gymnastikafd.
Formand
Bestyrelsesmedlem
Kulsviergården
Bestyrelsesmedlem
Kulsviergården
Skolebestyrelsen,
Hillerød Vest Skole,
Alsønderup
Distriktsskoleleder,
Hillerød Vest Skole
SFO leder
Lokalhistorisk Arkiv
Lokalhistorisk Arkiv
Forældre
Tulstrup Børnehus
Kulsvierklubben
Grundejerforeningen
Lyngbakken
Natruforeningen for
Nejede og Omegn
Kasserer
Nejede Møllehøj
vandværk
Formand
Nejede Møllehøj
vandværk
Formand
Alsønderup Vandværk
Tilmeldt udenfor
foreningerne

Tina Folkmann
Ole Caspersen
Rene Holm Hansen
Ana Margarita Høybye
Andersen
Hanne Lindegård
Susan Christiansen
Lissie Carlsen
Bente Andersen
Camilla Skanderup
Lise
Karen Bendix Hansen
Nanna Jensen
Steffen
Lars Henriksen

Steen Bundgård

Flemming Høier Olsen

Kitte Lyhne-Nielsen
Linda Irene Lyng Madsen
Henrik Østergård
Lise Lausten Frederiksen

