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Til stede. 

Christian, Kasper, Henrik, Anders 

 
 
Det østlige gadekær  
Roskilde kommune, LBR og arbejdsgruppen omkring det østlige gadekær er nu startet på 
renoveringen af det østlige gadekær. Der er fældet nogle træer, og tilført nogle baktier til 
vandet, så vandkvaliteten bliver bedre.  
Hjertestarter  
Vi har netop fået et godt tilbud på en leje-hjertestarter, vi skal lige have et endelig tilbud, og 
forventer den klar inden for et par måneder.  
Dueslaget  
Vi bruger det til info om aktiviteter i Herringløse og omegn. Og til dem der er nytilflyttet, så har 
LBR lukket for dialog på dette medie, da tonen og dialogen ikke gjorde noget godt for 
Herringløse.  
Stier  
Vi arbejder fortsat videre med stier i det åbne land, og kan i den forbindelse henvise til 
oldtidsstier.dk hvor Herringløse er placeret meget centralt, meget interessant læsning.  
Byjord  
Vi er fortsat i dialog med Geodatastyrelsen og nu, langt om længe, fået en løbende dialog med 
dem. Vi håber at alt er klart til vores GF.  
Rytterkær 3  
LBR har haft et par møder med ejerne af Rytterkær 3. De vil gerne udnytte de boliger de har i 
det gamle flytningecenter. Vi synes det kan være en god ide, og at der måske kan komme 
nogle ungdomsboliger og andet. Desuden ønsker de at ændre lokalplanen for området, så der 
kan bygges andre typer boliger end dem som er i den oprindelige lokalplan. Vi vil opfordre 
grundejerforeningerne til at kontakte os, og meget gerne deltage i de møder der kommer. 
Deres tovholder er arkitekt Tue Elskær mobil 6120 6967.  
Fodring af ænder  
Roskilde kommune og LBR er fortsat i dialog om skiltning ved det vestlige gadekær. LBR 
ønsker at der opsættes skilte, som tydelig viser at fodring af ænderne er forbudt. Vi kan ikke 
få gjort noget ved vandmiljøet i det vestlige gadekær, før denne fodring stopper.  
Motorvej  
Som det måske er bekendt, så er Ring 5 igen kommet i spil, vi følger sagen tæt, og hvis der 
bliver behov, så indkalder vi til borgermøde.  
Legeplads  
En borger fra Herringløse har fremsat et ønske om en lejeplads til børn. Vi har en delvis 
legeplads ved det vestlige gadekær, men hvis der ønskes yderligere, vil vi gerne deltage i 
dette.  
 

Generalforsamling er den 29/4-19 kl 19 på Herringløse Skole. 


