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NOTAT: Referat af møde med grundejerforeningerne i Viby-Dåstrup området afholdt den 

14. marts 2019 

22. marts 2019 

 

Først var en kort præsentation, da vi havde en ny grundejerforening med. Det var grundejerforeningen Birkager. 

Grundejerforeningen Birkagers formand kunne godt tænke sig, at hun fik lidt tekst omkring mødets formål. Det 

årlige møde med grundejerforeningerne har til formål at få samlet en gruppe grundejerforeninger, som har 

forskellige emner, som de gerne vil drøfte med Veje og Grønne Områder. Møderne kaldes i daglig tale 

”kontaktmøder”, og skal være med til at sikre, at vi har en nem, ligetil og indbyrdes kommunikation om relevante 

emner mellem grundejerforeningerne og afdelingen. Dvs. det skal være emner, som primært falder ind under Veje 

og Grønne områders arbejdsfelt. Emner spænder fra: 

 

- Driften af grønne områder og f.eks. græsslåning samt træer langs med vejene. 

- Trafiksikkerhed og tilgængelig langs med de kommunale veje. 

- Driften af vejene dvs. renholdelse, asfaltering, afvanding og vintertjeneste. 

- Affaldshåndtering fra husstande. 

- Anlægsprojekter på veje, stier og pladser.  

 

Der kan også tages andre emner op, der ligger inden for Teknik og Miljø området, som repræsentanterne fra Veje 

og Grønne Områder så vil forsøge at finde et svar på.  

 

Det er derfor tiltænkt som møder, hvor deltagerne fra grundejerforeningerne sætter dagsordenen med spørgsmål 

og svar til den daglige drift og Veje og Grønne Områder stiller med de kompetencer, som så vil kunne svare på 

spørgsmålene. 

Det er derfor yderst vigtigt, at grundejerforeningerne får sendt spørgsmålene til dagsordenen i tide, sådan så vi har 

tid til at finde svarene og forberede os. Kun på den måde kan det blive et godt og konstruktivt møde. Som 

medarbejdere i afdelingen har vi ikke mulighed for at forholde os til store og dyre ønsker fra grundejerforeningerne. 

Del almindelige demokratiske proces hvor de folkevalgte politikkere sætter retningen for kommunen gælder 

stadigvæk. 

 

Grundejerforeninger i området Viby-Dåstrup området, som mener, at de har problematikker, de gerne vil drøfte 

med os, skal være velkomne til at deltage. De skal henvende sig til undertegnet for at blive ”optaget” i mailgruppen, 

og for at få invitationerne til mødet. Det er ikke et forum, hvor vi laver opsøgende arbejde for at få flere med. 
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Punkter fra Kløverengen: 

 

1) Status på ny deklaration vedr. ejerskab til kloakkerne 

Anita forklarede, at opgaven ligger i vores Miljøafdeling. Medarbejderen har fortalt, at opgaven er sendt til 

landinspektøren, og han har også rykket dem for at få skred i sagen. Vil man vide mere om tidsplanen osv. 

Skal man kontakt Niels Skov Olesen på mailadressen nielssol@roskilde.dk. 

 

Punkter fra Birkager: 

 

2) Rågebekæmpelse i Kildemosen 

Pia fortalte, at de også i Kildemosen i dag har problemer med Råger. Hun frygter, at det bliver endnu 

værre, nu når skoven bliver fjernet på hjørnet af Vibyvejen/Assendløsevejen.  

Hun vil meget gerne have, at vi får sendt jægerne ud rettidigt, sådan så rågebestanden kan holdes nede 

mest muligt. Mette lovede at gå videre med dette.  

 

Punkter fra grundejerforeningen Østervang: 

 

3) Vejindsnævringer – nu er der lavet vigepligt i Dåstrup, men det er der ikke på Ørstedvej, hvad er årsagen til 

dette? 

Grundejerforeningerne fortalte, at de er rigtig glade for, at der er kommet prioriteringstavler op ved 

indsnævringerne i Dåstrup. Det giver færre konflikter.  

Morten fortalte, at der bliver udført en ny trafiktælling i foråret 2019, sådan så trafikteamet får en indikation 

for, om den gennemsnitlige hastighed er gået op eller ned. Først når der ligger en evaluering af tallene, 

bliver der taget stilling til, om der også i Ørsted skal laves en prioritering ved indsnævringerne.  

Det blev aftalt, at hvis grundejerforeningerne hører om uheld, hvor der f.eks. ”kun” er materiel skade, så 

hører vi gerne herom, da der er mange uheld, som ikke bliver registreret af Politiet. Eventuelle anmeldelser 

af uheld opstået ved indsnævringerne kan meldes ind på vores mailadresse veje@roskilde.dk.  

 

Punkter fra Veje og Grønne Områder: 

 

4) Hvilke veje, stier og pladser i området får asfalt i 2019? 

Anita nævnte de veje, som bliver asfalteret i år. Man kan læse om sagen, der har være forelagt Plan- og 

Teknikudvalget i marts måned via dette link https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/plan-og-

teknikudvalget-07-03-2019-kl-1700. Ud over asfaltering på disse veje vil der også ske 

reparationer/renoveringer af kantstene/fortove, sådan så vejene får en generel opgradering i forhold til 

nuværende standard.  

Grundejerforeningen som dækker vejene Åfløjen og Agerfløjen spurgte til, hvorfor de ikke også skulle 

asfalteres i indeværende år. Anita forklarede, at hun havde været nødt til at prioritere andre områder også, 

men at vi er klar over at også disse veje trænger til ny asfalt. Der vil dog ske en lidt større 

reparationsarbejde på de 2 veje over gas renden, sådan så vejen kan holde et stykke tid igen.  
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5) Vil nogle se Giv et praj løsningen? 

Anita viste app´en Giv et praj – Roskilde frem, og anbefalede at man downloader den. Den gør det nemt at 

melde f.eks. hullerne i vejene ind til afdelingen, og vi sparer på administrationen ved at bruge denne 

løsning.  

 

Eventuelt og næste møde: 

 

Punkter fra grundejerforeningen Stendyssen: 

 

6) Status på fibernet i Roskilde Kommune 

Spørgsmålet gik på, om kommunen kan hjælpe ift. At få fibernet i et område. Anita forklarede, at 

kommunen har ansat en koordinater på området, som skal være bindeled mellem diverse firmaer som 

ønsker at lægge fiber og opsætte nye telemaster i kommunen. Hun kan ikke som sådan bestemme, at 

firmaerne graver i netop et konkret område, men hun kan måske være med til at påvirke processen 

alligevel. Hun heller Anna Højeng, og hun vil meget gerne i kontakt med grundejerforeningen, hvis I ønsker 

dette. Hendes mailadresse er annah@roskilde.dk eller tlf. nr. 30841023.  

 

7) Asfaltering af opkørslerne til Agerfløjen og Åfløjen 

Emnet har været drøftet før. Anita forklarede, at hvis der kun er den skrå kant tilbage på kantstene, bliver 

disse ikke asfalteret over. Man laver kun asfaltramper på den lodrette del af kantstene. Der skal som 

minimum være ca. 2 cm lodret kant, før der laves asfaltramper. Hvis kanten er mindre, vil asfalten ikke 

kunne holde. Anita fortalte, at hun har kørt på samtlige sideveje, og hun fandt ikke steder, hvor der skulle 

laves asfaltramper. Aftalen blev at grundejerforeningerne bruger app´en til at tage billeder af kantstenen og 

så måle højden. Ud fra disse opmålinger vil Anita overveje, om der så er basis for asfaltramper ud fra 

ovenstående kriterier.  

 

Vi talte lidt om de nye skoledistrikter, som betyder, at der vil være større trafik af skolebørn langs Dalen, 

Assendløsevejen og Ørstedvej. Morten sagde, at de er bekendt med problematikken, og at politikkerne i april 2019 

skal prioriterer midler til trafiksikkerhed for årene 2020-2022. Denne sag vil man ligeledes kunne følge via dette link 

https://roskilde.dk/kommunen/byraad-og-udvalg/plan-og-teknikudvalget. Grundejerforeninger er velkomne til at 

komme med idéer til løsning af problematikken. Det bedste er, hvis man skriver disse idéer til veje@roskilde.dk.  

 

Der blev spurgt til, om det var nødvendigt at have bomme midt på stien ml. Kløverengen ved Emilsgave. Det er 

træls for cyklisterne, og de synes ikke, at disse bomme har et formål. Anita undersøger sagen nærmere.  

 

Mette havde taget plan for udviklingen af Viby Åpark med til mødet. Der blev talt om planen, og hvad parken 

betyder for området.  

 

Næste møde bliver 12. marts 2020 kl. 15.30. Mødeindkaldelse er udsendt.  


