
 

 

 

 

 

 

    Veje og Grønne Områder 

    Att.: Anita U. Madsen 

Veje og Grønne Områder 

Sagsnr. 84937 

Brevid. 3798083 

 

Ref. AUM 

Dir. tlf. 46 31 37 25 

anitaum@roskilde.dk 

 

NOTAT: Referat af møde ml. grundejerforeningerne i Viby-Dåstrup området samt Veje og 

Grønne Områder 

25. marts 2021 

 

Mødet blev afholdt på Zomm den 18. marts 2021.  

 

Deltagerne i mødet var : 

Niels Christian Andersen, grundejerforeningen Østervang 

Johnny Olsen, grundejerforeningen Østervang 

Lone Debel, grunderforeningen Kløverengen 

Morten Boesen, grundejerforeningen Dåstruplund 

Sanne Pedersen, grundejerforeningen Lassensminde 

Marianne Polk, grundejerforeningen Birkager 

Stine, grundejerforeningen Kildemosen 

Morten Heegaard Christensen, Veje og Grønne Områder 

Mette Jessen, Veje og Grønne Områder 

Anita Udholm Madsen, Veje og Grønne Områder (referent) 

 

1. Præsentation af deltagerne. 

 

Punkter fra grundejerforeningen Bodsbjerghaven: 

 

2. El-ladestandere på de kommunale parkeringspladser 

Morten fortalte, at der er stor efterspørgsel på at få etableret el-ladestandere rundt omkring i kommunen. 

Fra 2025 bliver det lovpligtigt, at der ved kommunale bygninger er en parkeringsplads, så skal laves el-

ladestandere for hver 25. bil. Tanken er, at i dagtimerne kan laderne bruges til kommunale biler, men i 

eftermiddag og aften timerne kan de bruges af private. 

Der er ikke andre planer ift. kommunale el-ladestandere. Hvis private ønsker at etablere en el-ladestander 

skal den placeres på egen grund.  

Hvis boligforeningen ønsker at etablere ladestandere på offentlig vej, så skal I søge herom, og udgiften for 

etableringen af el-ladestanderen og driften heraf tilfalder boligforeningen. I kan søge på vores mailadresse 

veje@roskilde.dk.  

Der har været en sag på Plan- og teknikudvalgets møde omkring el-ladestandere på juni mødet 2020. Link 

til referatet findes her Referat - Roskilde Kommune. I skal kigge under pkt. 87.  

 

3. Udrulning af affaldssortering i 10 fraktioner 

Mette fortalte, at der på Klima – og Miljøudvalgets møde i januar 2021 pkt. 2 blev drøftet en strategi for den 

nye affaldssortering. Link til referatet findes her Referat - Roskilde Kommune.  
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Vores kollegaer fra affaldsteamet har fortalt, at en overordnet tidsplan for udrulningen vil ske i 2. halvår af 

2022 i hele kommunen.  

 

4. Lunke i fortovet ud for Bodsbjerghaven 60 

Anita kunne fortælle, at lunken på fortovet er udbedret.  

 

Punkter fra grundejerforeningen Østervang: 

 

5. Udrulning af bredbånd – kommer der fiber til grundejerforeningen Østervang? 

Mette forklarede, at vi ikke har indsigt i, hvor der er planer om at grave fiber i Roskilde Kommune. 

Fiberselskaberne holder kortene tæt til kroppen, da de nødigt vil fortælle andre selskaber om deres planer. 

Vi hører derfor typisk først ca. 1 måned før opstart, hvilket set fra administrationens side er meget 

utilfredsstillende. Mette gav tip til, at man kunne se på hjemmesiden ”tjek dit net”, hvor gode 

fiberforbindelser der er i de enkelte områder. Link til hjemmesiden er her: Kort | tjekditnet.dk.  

 

Punkter fra grundejerforeningen Birkager: 

 

6. Hvad er status på udvikling af Kildemosen 

Mette havde et oplæg, hvor hun fortalte om den meget grundige undersøgelse og kortlægning, som der er 

sket i Kildemosen. Der er meget rigt natur- og dyreliv i mosen. Link til planen er sendt ud til alle deltagere 

før mødet.  

Der blev spurgt til, om der stadigvæk arbejdes på at få en sti til Klosterskoven. Mette sagde, at hun mente, 

at vores kollegaer i naturteamet stadigvæk har planer om stien, men da den er afhængig af opkøb af jord 

fra private, kan der godt gå lang tid.  

 

7. Rågebekæmpelse i Kildemosen 

Mette fortalte, at der bekæmpes råger til stadighed. Der er dog meget strenge regler på området, som 

kommunen skal følge. Der er ikke planer om at stoppe med at bekæmpe råger.  

 

8. Høj fart på vejene Ternevej, Svalevænget, Mågevej og Vibevej 

Grundejerforeningen ønsker sig hastighedsdæmpende foranstaltninger.  

Morten forklarede, at der er rigtig mange boligveje, hvor grundejerne ønsker sig bump eller lignende. Vi har 

desværre ikke midler til at efterkomme ret mange af ønskerne. Endvidere forklarede Morten, at kommunen 

er ved at udarbejde en ny trafik- og sikkerhedsplan, som måske også kan have grundejerforeningernes 

interesse.  

Morten sagde, at kommunen har ”opfundet” et nyt skilt, som kan opsættes på veje, hvor borgerne føler sig 

utrygge ved at færdes. Det er henvendt til naboerne, da der mest er tale om interne veje, vil det typisk 

være grundejerne selv, som kører lidt for stærkt eller utryghedsskabende, når de kører på vejene. Morten 

foreslog, at disse skilte kunne sættes op her. En lang række af de andre grundejerforeningerne ville også 

gerne have dette tilbud, så jeg foreslår, at dem som ønsker disse skilte opsat på deres veje, skriver til 

vores fællespostkasse veje@roskilde.dk, så vil I komme med i køen over grundejerforeningerne, som får 

sat skiltene op i en periode.  
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9. Asfaltering af veje og parkeringspladser  

Grundejerforeningen spurgte til, om Fasanvej, Mågevej, Ternevej og Svalevænget skal asfalteres i 2021. 

Anita fortalte, at det oprindelig var planen, at Fasanvej skulle asfalteres i 2020. Denne vej samt Lindevej 

blev forsinket, fordi entreprenøren som skal grave fiber er stærkt forsinket. Da det er usikkert, hvornår der 

bliver gravet fiber på Fasanvej, er den derfor ikke med på asfaltplanen for 2021. I mens vi venter, vil der 

ske en udskiftning af vejbrønde på Fasanvej og Lindevej, som er i meget ringe stand. Derefter vil der også 

skulle ske en renovering af fortove og kantstene langs med de veje.  

Mågevej skulle gerne blive asfalteret i 2021. Inden da kommer der til at ske lidt reparationer af fortove og 

kantstene.  

Ternevej og Svalevænget er ikke med på asfaltplanen i 2021 – selvom også disse trænger.  

 

10. Hvor ofte fejes veje og parkeringspladser? 

Som hovedregel fejes selve kørebanen og parkeringspladser 2 gange om året. Det virker til at 

parkeringspladsområdet har været glemt ift. ukrudtsbekæmpelsen, da der sidste år groede meget højt 

ukrudt. Sker det igen, må I meget gerne kontakte Anita anitaum@roskilde.dk.  

Vi talte endvidere omkring renholdelse af fortovene, hvor Anita gjorde opmærksom på, at det som 

hovedregel er grundejerne selv, som skal ukrudtsbekæmpe på fortovet. Der er undtagelser, og det blev 

aftalt, at hvis der er steder med højt ukrudt på fortovet, så sender grundejerforeningen et praj herom til 

Anita.  

Der blev spurgt til græsklipningen af rabatter på boligveje. Anita svarede, at græsrabatter slås 3 gange 

inden for byzonen. Hvis der er steder, som vi glemmer, hører vi gerne herom. Eksempelvis via Giv et praj.  

Vi aftalte endvidere, at I fik et link til kommunens hjemmeside ang. Grundejernes forpligtigelser Snerydning 

- Roskilde Kommune. Dog handler siden mest om forpligtigelser ift. med vintertjeneste og ikke så meget 

omkring f.eks. græsslåning.  

 

Punkter fra grundejerforeningen Stendyssen: 

 

11. Hvad er kommunens plan for græsslåning af engen ned mod å-løbet? 

Det blev aftalt, at Mette tager initiativ til, at der bliver holdt et møde på stedet, hvor grundejerforeningen 

Stendyssen deltager. Grundejerforeningen Lassensminde bliver også inviteret med.  

 

12. Lunker på Åfløjen efter asfaltering 

Anita sagde, at jeg har set vejene efter asfaltering. Som jeg så det, så er der lidt vand langs med 

kantstene, men ikke noget nævneværdigt, og som vi kan få entreprenøren til at udbedre. Er der mere grelle 

steder, som jeg har overset, må I gerne sende et Giv et praj eller en mail med billeder til mig. Årsagen til at 

der efter en asfaltering, står vand på vejene, skyldes som oftest, at når vejen lige er asfalteret, så er alle 

huller og revner lukkede. I ældre belægninger kan vandet trænge ned i gennem belægningen.  

 

13. Kan grundejerne selv gøre noget i forhold til rågebekæmpelse? 

Mette forklarede, at man på Miljøstyrelsens hjemmeside, kan finde nyttig viden herom. Der ligger f.eks. en 

video. Man kan eventuelt også ringe eller skrive til vildkonsulenten, hvis mailadresse er hej@nst.dk og har 

telefonnr. 22617761. Mette nævnte, at man i høje træer f.eks. kan prøve at undgå at have ”gaffelgrene”. 

Dem kan råger godt lide at bruge til at bygge reder i.  
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Punkter fra Veje og Grønne Områder: 

 

14. Hvilke veje og stier bliver asfalteret i Viby-Dåstrup området i 2021? 

Anita forklarede at følgende veje bliver asfalteret: 

 Solsortevej 

 Mågevej 

 Duevej 

 Nattergalevej 

 Horsevænget 

 

15. Hvilke fortove bliver renoveret i Viby-Dåstrup området i 2021? 

Anita sagde, at der vil primært ske en renovering på de veje, som er nævnt ovenfor. Mere kan vi 

formegentlig ikke nå i området i indeværende år.  

 

Eventuelt og næste møde: 

 

Der var ikke noget til eventuelt. 

 

Næste møde bliver afhold torsdag den 17. marts 2022 kl. 15.30 til 17. Forhåbentligt på rådhuset.  

 

Vh Anita  

 

 


