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Hvor regnbuerne ender
Klara von Gersdorff Jørgensen har taget det flotte foto fra Vadvej. Tak fordi vi må bringe det!
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Siden seneste udgave af Tidende har efter-
året efterhånden lagt sig over land, men der 
er fortsat stigende aktivitet i vores by. Det 
fremgår af de mange indlæg, hvor vi faktisk 
nu har alle foreninger med ovenpå Corona.

Vælgermøde
Traditionen tro har Landsbyrådet haft inviteret 
politikere og borgere forud for det netop over-
ståede valg. 
Ni partier mødte op til samtaler på en lidt ny 
måde – læs mere inde i bladet.
 
Sengeløsevej/Kalkgravsvej
Som I sikkert ved, foregår der meget på 
”trafik” området, og som altid er det sager, 
hvor byen kæmper hårdt for at blive hørt. 
På den positive side bringer vi denne gang 
en opdatering på det omfattende arbejde på 
at gøre Sengeløsevej mere sikker – med 2+1 
markering og re-design af svinget. I den mere 
negative afdeling har vi en lille gruppe men-
nesker omkring Kalkgravsvej, der kæmper 
indædt med følgerne af et industrikvarter i det 
tidligere Pihl område. En kompleks sag, der 
trækker menneskelige, politiske og juridiske 
spor og ikke ser ud til at blive løst på den kor-
te bane… Læs mere her i bladet.

Vandværket
Vores kære, hårdt prøvede vandværksteam 
er desværre også meget udfordret. Foruden 
de mange driftsmæssige ting presser man 
nu fra politisk hold, ændrede økonomiske 
præmisser og regler ned over hovedet på 
de små lokale vandværk. Dette kan få store 
økonomiske konsekvenser for os alle og 
jeg vil opfordre til at man sætter sig lidt ind i 
sagerne her i bladet.

Landsbyrådenes Dag
LBR deltog i august i dette arrangementet på 
Rådhuset. Der var megen inspiration at hente 
fra andre landsbyer, samt ved at tale med 

kommunens folk – dem vi typisk taler med 
når vi har verserende sager. Læs hvordan 
timingen for dette var optimal for Herringløse 
denne gang!

Foruden disse emner kan du blive klogere på 
egernet, juletræstænding, hundelorte, Ryt-
terkær i gamle dage samt få status fra alle 
vore forskellige foreninger.
Rigtig god fornøjelse med læsningen !

God jul og godt nytår
Christian Gervø

Christian Gervø
Eva-Carina Nørskov
Jørgen Brieghel
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Redaktion

Aktivitetskalenderen
• 28/11 kl. 16: Juletræstænding ved 

vestre gadekær
• 22/5-2022: Loppemarked ved 

gadekæret

Herringløse Dyreklinik v. Dyrlæge Lotte Kofod

Tid 
til 

omsorg
Moderne og 

veludstyret klinik for 
alle mindre husdyr.

Mulighed for 
hjemmebesøg, aften-

konsultation og 
lørdag formiddag, 

dog kun efter aftale.

Vagtdyrlæge.

Skolegyden 3, Herringløse, Tlf.  2979 0609

Herringløse Dyreklinik

Juletræstænding den 28.11. kl. 16.00.
Vi glæder os til at se jer  ved juletræet ved 
vestre gadekær - og håber på et stort frem-
møde.
Desværre har julemanden travlt i år, men han 
vil sørge for, at der er slikposer til børnene.
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.
Tak til Jens og Finn for opsætning af lys.

Mange julehilsner fra Ni-gruppen

Juletræet tændes
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Vælgermøde på skolen
Årets kommunal- og regionsrådsvalg er nu 
vel overstået og de sidste plakater sikkert 
også snart taget ned.
Vanen tro tog Landsbyrådet initiativ til, at 
borgerne fik mulighed for at møde nogle af de 
politiske kandidater og få en føling med hvor 
partierne står i forskellige sager.
De fremmødte borgere fik lejlighed til at møde 
9 forskellige partier denne aften, der indledtes 
med en 3-4 minutters intro fra alle partier.
Herefter var formatet lidt anderledes end van-
ligt, idet vi havde valgt at lave 4 tema grup-
per, hvor man så kunne ”flyde rundt” i salen, 
afhængig af hvor ens interesse lå. Temaer-
ne var Ring 5, Trafik, Institutioner/skoler og 
Bæredygtighed.
Denne måde at køre diskussionerne på fun-
gerede virkelig godt og gav nogle ret gode, in-

tense samtaler hen over bordene. Samtalerne 
fortsatte 15 minutter længere end planlagt, så 
det var faktisk en udbytterig aften.

Med venlig hilsen
Christian Gervø

De fremmødte borgere fik lejlighed til at møde ni forskellige partier denne aften.

Murermester Keld Rasmussen var årvågen, 
da boet efter Bodil og Mogens Clausen blev 
realiseret. Han sikrede sig maleriet af Jørgen 
Brendekilde (udateret, måske fra begyndel-
sen af 1960’erne) af gyden op til hønsehuset 
på tømrer/snedkervirksomheden Alfred Niel-
sen & Søn, Rytterkær 3.

Nyt fra arkivet

Keld har doneret maleriet til arkivet, hvor 
det hænger sammen med Sylvest Jensens 
optagelse af virksomheden og området i 
1961.
Her er flistårnet i fuld funktion med udsugning 
af flis fra snedkeriet.

Bemærk det tomme område – Muldhøj – bag 
virksomheden.

Christian og Helle

Åbningstider
Arkivets faste åbningstid i 2021-22 er første 
torsdag i måneden kl. 17-19. Besøg i arkivet 
kan desuden aftales ved henvendelse til 
Christian Sørensen (46769166) eller Helle Si-
monsen (20325363).
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Roskilde Kommune afholder et fælles ar-
rangement for alle landsbyer i kommunen 
hvert 2-3 år. Den 25. august deltog vi et par 
personer på Landsbyrådenes Dag, på Råd-
huset.
Thomas Breddam åbnede mødet og bød 
velkommen til et ret stort antal repræsentere-
de byer.
Formatet bestod i kort gennemgang af kom-
munens overordnede strategi indenfor nøg-
leområder, hvorefter Svogerslev Lokalråd 
gav en inspirerende præsentation om deres 
projekt med trolden Runde Rie ved Lyng-
højsøerne.
Efter dette blev vi delt op i grupper, hvor vi 
blev sat sammen med medarbejdere eller 
politikere fra kommunen, med det formål at 
stille skarpt på forskellige temaer. Dette blev 
så gennemgået i plenum bagefter.
Herefter var der mulighed for at tale med 
kommunens projektfolk og specialister ved 
en række tema stande, hvorfra vi gik i nogle 
grupper og snakkede om vore behov i byerne.
Meget god information for os og specielt in-
denfor 2 områder fik vi noget konkret med 
hjem – trafik og stier/cykelstier.
I forhold til trafik var timingen perfekt da vi 
mødte den ansvarlige planlægger for Sen-
geløsevej og faktisk fik diskuteret og tilføjet 

et par ekstra detaljer til den godkendte plan. 
Som I ved er dette projekt i gang.
Hvad angår stier fik vi rådgivning og tilbud om 
hjælp omkring håndtering af lodsejer dialog 
og finansielle tilskud til at hjælpe processen.
Alt i alt en god aften på rådhuset!

Med venlig hilsen
Herringløse Landsbyråd, 

Henrik og Christian

Landsbyrådenes dag var en 
god aften på rådhuset

Ved indkørslen til Herringløse har vi allerede 
fået et ekstra bump og heldigvis synes dette 
at have haft den ønskede virkning. Der køres 
efter sigende mærkbart langsommere ind 
i byen. Et godt resultat af den første del af 
kommunens arbejde. 
Senere følger en omlægning/udvidelse af 
svinget og 2-1 vej hele vejen til kommune-
grænsen. Forhåbentlig har det også en posi-
tiv virkning på de farlige situationer, der opstår 
når der køres for stærkt eller uopmærksomt 
rundt i svinget. 
På tegningen ses kommunens plan for udvi-
delsen som den så ud, da vi var til Landsby-

rådenes Dag på rådhuset i august.
Trafik og høj hastighed vil til stadighed være 
et tilbagevendende emne. Vi kunne godt 
tænke os en eller anden foranstaltning på 
Rytterkær. Måske et mere effektivt bump på 
Bygaden og/eller en afskærmning når man 
kommer ud på Hvedstrupvej fra boldbanen 
fra skolen og børnehaven.
Der arbejdes løbende på dette, men lad os nu 
og her glæde os over disse forbedringer.

Med venlig hilsen
Henrik Lauridsen, 

Herringløse Landsbyråd

Arbejdet på det sidste 
stykke af Sengeløsevej
er undervejs
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Generalforsamling og corona
Corona-pandemien har medført, at besty-
relse tog den vedtægtsstridige beslutning 
at udsætte den ordinære generalforsamling 
for 2021. Jeg har deltaget i Hvedstrup vand-
værks ordinære generalforsamling, som blev 
afholdt on-line. 
Det var ingen succes og det ekskluderede 
alle, som ikke var fortrolige med IT. Faktisk 
deltog kun bestyrelsen og så giver generalfor-
samlinger ingen mening.
Bestyrelsen havde aftalt, at se på muligheden 
for afholdelse af generalforsamling efter som-
merferien 2021 i august/september. 
Jeg må i den forbindelse beklage, at jeg end-
nu ikke har forberedt generalforsamlingen, da 
jeg har haft private opgaver, som skulle af-
vikles først.
Ud over udskudt generalforsamling, har 
bestyrelsen, i skrivende stund, kun afholdt et 
bestyrelsesmøde, og det er heller ikke fuldt 
tilfredsstillende. Dette til trods, drives vand-
værket stadig og de nødvendige vedligehold-
elsesarbejder udføres.

Filteranlæg renoveret
På foranledning fra en forbruger, under-
søgte vi, hvorledes filteranlæget fungerede 
tilfredsstillende. Selv om vandprøverne viste 
god vand-kvalitet, fandt vi, at drikkevandet 
ikke var så klart (farveløst), som det plejede. 
En justering af filter-skylningen, havde ingen 
effekt og mistanken blev derfor henledt til 
filter-massen. 
Vi kontaktede vores primære samarbejd-
spartner, ”SHT – vand & miljø”, som rensede 
udluftningsventilerne og udskiftede en del af 
filtermaterialet. Prisen for dette arbejde, blev 
kr. 90.000 ex moms. Filtrene havde før reno-
veringen, en effektivitet på ca. 30%.

Nyt SRO-anlæg
I sommeren 2020 opstod problemer med 
kommunikationen mellem vandværket og 
boringen. Styringsanlæget på vandværket 
sender besked til oppumpningspumpen i 

boringen, når rentvandstanken er under et 
bestemt niveau. Det skete ikke. Samtidig 
meldte anlæget ikke til vagthavende, via 
SMS, at rentvandstanken var tom. Det viste 
sig, at det firma, som havde leveret SRO-an-
læget (styringen), ikke længere supporterede 
den type anlæg. 
Derfor gav bestyrelsen Finn Alm og jeg op-
gaven, at finde et nyt anlæg. Valget faldt på 
WASYS, som ligger i Roskilde. Jeg vil på den 
næste generalforsamling redegøre for, hvor-
for WASYS blev valgt. Prisen for anlæget blev 
omkring kr 80.000 ex. Moms og der er skrevet 
en support/opdateringsaftale.
Den manglende styring til vandværket, blev i 
første omgang løst ved, at formanden (jeg), 
stod op kl 5 om morgenen, gik ud til boringen 
og startede pumpen manuelt op. Slukkede 
pumpen efter 5 – 6 timer. Startede atter op kl 
18 og stoppede den omkring midnat.

Dårligt vandtryk i Skolegyden
På foranledning af forbrugerhenvendel-
ser, omhandlende dårligt vandtryk på Sko-
legyden, hyrede vi SHT til at grave ned til 
T-stykket, hvor stikledningen til beboerne 
på Skolegyden er forbundet til hovedforsyn-
ingsledningen. Mistanken var, at anboringen 
(hullet på hovedledningen), var stoppet.
Det viste sig at være korrekt, samtidig med, at 
der var lavet en besynderlig samling med et 
jernrør i mellem to plasticrør. Bonus var det, 
at der samtidig blev fundet en utæthed i en 
samling på hovedledningen.
Desværre er forbrugerne på Skolegyden 
stadig ramt af dårligt vandtryk. Årsagen er 
sandsynligvis at beboernes jordledning er 
stoppet med kalk og okker ved anboringerne. 
Løsningen af dette vil blive et finansielt sa-
marbejde mellem vandværket og forbru-
gerne, da forbrugerne er ansvarlige for deres 
egen jordledning. Prisen for arbejdet blev kr. 
70.000 ex moms.
For ikke at fylde hele tidende: Vi har projekter 
og arbejder i gang og disse er/bliver beskre-
vet på vores hjemmeside hvand.dk under 
”Projekter”. Mvh

Lars/formand

Nyt fra vandværket

Formålet med denne artikel er, at informere 
jer forbrugere om formål og konsekvens 
af implementering af ”Bekendtgørelse om 
vurdering af boringsnære beskyttelsesom-
råder og indberetning”, den såkaldte BNBO-
bekendtgørelse. Bekendtgørelsen har hjem-
mel i § 13 e i lov om vandforsyning m.v. jf. 
lovbekendtgørelse nr. 118.

Bekendtgørelsen pålægger kommunerne at 
udpege og indberette BNBO samt at udarbej-
de plan for beskyttelse af disse områder.
BNBO er de områder (arealer), hvor grund-
vandet, som skal blive til drikkevand, dannes 
og kan pumpes op. Derfor er formålet at 
beskytte disse områder imod skadelige stof-
fer, f.eks. plantegifte.

Roskilde kommune har udarbejdet et udkast til 
beskyttelse af BNBO i Roskilde kommune og 
inviteret vandværkerne i Roskilde kommune 
til orientering om planen, den 25. oktober i 
år. Roskilde kommune har, af uransagelige 
grunde, valgt at udpege 100% af kommunens 
areal som BNBO.

Hvad rager det mig?
En del af BNBO-planen pålægger vandværk-
erne – enkeltvis – at indgå frivillige aftaler 

med de lodsejere (landmænd), som har jorde 
indenfor vandværkets forsyningsområde, om 
overgang til pesticidfri dyrkning af arealerne. 
Aftalerne indbefatter aftale om erstatning, 
som det enkelte vandværk afholder udgiften 
til. Disse erstatninger, kan for vores vandværk 
løbe op i 300.000 – 500.000 kr. Denne udgift 
vil blive lagt på taksten for vand, enten på det 
faste bidrag, eller på m3-prisen. Alternativt 
kan vi opkræve et engangsbeløb. Fordelt på 
180 forbrugere, kan det f.eks. medføre en en-
gangsopkrævning på kr. 2800 pr. enhed. Det 
må vi vedtage på generalforsamlingen.

Hvornår træder dette i kraft?
Kommunens plan har været lagt i høring hos 
interessenterne, herunder kommunens vand-
værker. Vandværkerne, herunder vores, har 
indgivet et høringssvar, hvor vi har adskillige 
ændringsforslag. Hvorledes den endelige 
plan kommer til at se ud, får vi snart at se. Dog 
skal indsatsplanen implementeres i 2022.

Hvad gør vi?
Der ligger en meget stor opgave for den 
bestyrelse, som vælges for Herringløse Vand 
-værk i 2022. Lodsejere skal identificeres og 
forhandling om erstatning skal iværksættes. 
Der kan forventes konflikter omkring stør-
relsen af erstatning, da vandværkerne tager 
udgangspunkt i det notat om erstatningsstør-
relser, udarbejdet af Institut for Fødevare- og 
Ressourceøkonomi på foranledning af Miljø- 

og Fødevareministeriet 
(MFVM), den 15. marts 
2019. Størrelsen af disse 
takster bestrides af lodse-
jerne og deres organisa-
tion og havner derfor ofte 
i voldgift.
Jeg lægger relevant 
materiale om BNBO på 
hjemmesiden, og svarer 
naturligvis på spørgsmål, 
telefonisk, SMS, mail og 
via Facebook gruppen.
Lars K. Thomsen/
formand

BoringsNære Beskyt-
telses-Områder – BNBO
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Trafikkaos på Kalkgravsvej

En optælling af trafikken på Kalkgravsvej vis-
er, at der er mere trafik her end på Rytterkær, 
hvor der oven i købet er gennemkørsel for-
budt for lastbiler.
Det sidste års tid har en beboergruppe fra de 
private fællesveje Kalkgravsvej, Arnishøjvej 
og Østerbo arbejdet med at synliggøre for 
Roskilde Kommune hvilke gener der er for-
bundet med det store erhvervsområde på 
Kalkgravsvej 10. 
Et erhvervsområde som efter en ny ejer i 
2016 har medført en voldsom trafikbelast-
ningen og gener på de private fællesveje. En 
trafikbelastning fra hundrede vis af person-
biler om dagen og rigtig mange lastbiler flere 
helt op til 18 meters længde og totalvægt på 
45-50 tons. Gå en tur på Kalkgravsvej i myl-
dretiden morgen og aften, hvor det er rigtig 

slemt, og du vil få syn for sagen. Men pas fort-
sat på udenfor disse tidsrum da der da stadig 
er meget trafik her.
Det giver selvfølgelig gener for beboerne 
langs vejene i form af støj, støv, rystelser i 
huse med revnedannelse i bygninger til følge 
og trafiksikkerhedsmæssigt er det farligt at 
færdes på Kalkgravsvej, særligt i myldretiden 
morgen og aften. Se også bare på hvordan 
vejene er kørt væsentlig bredere ind på an-

dres private matrikler og vejkassen fuldstæn-
dig ødelagt. 
Adressen er underlagt en ældgammel land-
zonetilladelse fra 1970’erne som er helt 
ude af trit med den grønne politik m.m. som 
Roskilde Kommune gennem de sidste par år 
så stolt har ført på alle andre områder. Land-
zonetilladelsen fra dengang giver ”kort og 
godt” tilladelse til oplagring af entreprenørma-
teriel – ingen restriktioner, betingelser m.m. 
på hverken det ene eller andet. 
Det var Pihl & Søn der havde en lille smule 
entreprenørmateriel på oplagringspladsen, 
et lille smedeværksted og meget begrænset 
kørsel på de private fællesveje. Spørg bare 
borgere her I Herringløse som har boet her 
medens Pihll & Søn var dernede.
Da den nye ejer 2016 overtog adressen 
sidestillede kommunen stilladsmateriel med 
entreprenørmateriel og gav umiddelbart til-
ladelse til at den nye ejer kunne køre videre 
på den gamle landzonetilladelse. Ejeren har 
så udnyttet det til fulde og mere til, når man 

ser på situationen i dag. Kommunen har da 
også indrømmet her i efteråret 2021 at ”det er 
løbet fra dem” og de ikke har haft kendskab til 
udviklingen og de gener det har medført. Nu 
har de så muligheden for at rette op på det – 
men gør de det?
Hele området øst for Herringløse og helt til 
den østlige og nordøstlige kommunegrænse 
er af Region Sjælland og Roskilde Kom-

mune udlagt som et: “rammeområde der er 
udlagt til jordbrugsformål, herunder landbrug, 
gartneri og skovbrug samt råstofudvinding, 
fritidsformål, naturområde o.l. Området er 
desuden udpeget som værdifuldt kulturmiljø 
og ligger op til værdifuldt landskab. Området 
er ikke velegnet som erhvervsområde, da ad-
gangsforholdene ikke er optimale og området 
ligger langt fra de større veje. Det er ikke hen-
sigten, at virksomhederne skal kunne vokse 
ubegrænset på stedet på baggrund af land-
zonetilladelser. Hvis virksomheden belaster 
området og vejnettet med betydelig tung 
transport, eller hvis yderligere ekspansion på 
stedet vil medføre væsentlige ændringer i det 
omgivende miljø og lign., skal virksomheden 
henvises til et erhvervsområde i byerne.” 
Mange ”små områder” er tillige klassificeret 
som paragraf 3 områder, hvor der gælder sær-
lige beskyttende miljølove og regler. Adres-
sen er også indenfor søbeskyttelseslinjen/-
zonen for den tilstødende Put & Take sø. 
Inden for denne er der forbud mod at placere 
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Wibholm Aut. El-Installatør er 
en nyetableret virksomhed som er 
startet op i 2013. Vi er 2 ansatte.

Virksomheden ejes og drives af 
Peter Wibholm som er den au-
toriserede El-installatør i virksom-
heden. For os er kvaliteten, det 
gode håndværk og den person-

lige service det vigtigste.

Private.
Alle typer el-entrepriser udføres. 
Skal du bygge nyt hus, nyt køk-
ken eller måske bare have et par 
nye lamper i haven, gives gerne 
et uforpligtende tilbud på el-arbej-

det. Al el-arbejde laves!

Erhverv.
Har din virksomhed brug for 
en seriøs el-installatør som er 
løsningsorienteret og service-
mindet. Så henvend dig til Wib-
holm Aut. El-Installatør og få et 

uforpligtende tilbud.

Alle el-entrepriser udføres
Din lokale el-installatør

bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, camp-
ingvogne og master. 
Roskilde Kommune har i starten af oktober 
måned 2021, med baggrund i beboergrup-
pens dokumenterede synliggørelse, udsendt 
en naboorientering med mulighed for kom-
mentering for berørte husstande på en lovlig-
gørelse (ny landzonetilladelse og byggetill-
adelse til alle de skurvogne og pavilloner som 
allerede er opsat på adressen).  En lovlig-
gørelse som i meget vid udstrækning ikke giv-
er en reduktion i trafikmønsteret og generne 
for beboerne, samt ikke tager hensyn til det 
omkringliggende landskab. Mange beboere 
har kommenteret denne lovliggørelse og vi 
afventer nu kommunens afgørelse på denne 
lovliggørelse. 
Lovliggørelsen vil altså betyde at kommunen 
fortsat giver lov til voldsom trafikbelastning på 
de private fællesveje til et stort erhvervsom-
råde som slet ikke bør være placeret her. Lov-
liggørelsen betyder også at flere firmaer som 
har lejet sig ind på adressen - og det helt i 
strid med den gamle landzonetilladelse – fort-

sat bliver der. Kommunen har allerede givet 
denne tilladelse selvom disse virksomheder 
fortsat vil have rigtig meget lastbil-, erhvervs- 
og personbiltrafik til adressen.
Trafikmønstret på de private fællesveje har 
medført at beboerne på Arnishøjvej nu har 
fået tilladelse af politiet og kommunen til at 
spærre for gennemkørende trafik til Kalk-
gravsvej – så slipper beboerne her for de ca. 
40-50 personbiler, kurertransporter og last-
biler til Kalkgravsvej som kommer her dagligt 
– det er godt. Men det betyder at al den trafik 
nu kommer på Kalkgravsvej i stedet.  
Gennem det sidste års tid har vi her i bebo-
ergruppen arbejdet på flere fronter for at im-
ødegå de udfordringer der er med erhvervs-
området. Nuvel – vi ved godt der er mange 
arbejdspladser i alle de firmaer (ca. 15 for-
skellige) som er dernede – men det betyder 
vel ikke at man skal se stort på hvilke kon-
sekvenser det har for nærområdet.
Færdselssikkerhedsmæssigt har vi ansøgt 
politiet om at etablere hastighedsdæmpende 
foranstaltninger i form af bump og ind-

snævringer – det bliver så for egen regning 
for den enkelte lodsejer og hvis der er enighed 
på hele vejen - da det er private fællesveje. 
Men politiet – som er øverste vejmyndighed 
- har sagt nej da de ikke mener at de private 
fællesveje indbyder til at køre mere end 20-
30 km/t. Virkeligheden er en anden. Bemærk 
at skiltningen på Kalkgravsvej betyder at man 
må køre op til 80 km/t uden for byskiltene hvis 
man synes at forholdene er til det – på Ryt-
terkær må man kun køre max. 60 og inden for 
Herringløse bymidte kun 40 !!!!!!!
Rigtig mange steder langs vejene anvender 
trafikanter landmændenes marker, private in-
dkørsler m.m. som vigepladser når der kom-
mer modkørende – især ved lastbiler. Mange 
beboere har fået ødelagt hegn, hække, 
stenopsætninger, blomsterbede, postkasser, 
skraldespande m.m. og store dele af ve-
jstrækningerne er kørt op til 2 meter bredere 
ind på marker og private ejendomme. For at 
dæmme bare lidt op for det er der flere steder 
– med myndighedernes tilladelse og god-
kendelse – opsat kæmpesten og de står alle 
inde på landmændenes marker eller på privat 
ejendom. 
Vedligeholdelsen af de private fællesveje er 
alene et mellemværende lodsejerne imel-
lem og til dels dem som har brugsret på ve-
jene – kommunen overlader det trygt til os 
at blive enige. En virksomhed på adressen 
10 har godt nok påtaget sig at vedligeholde 

vejene, men blot ved at 
gå en tur på vejene kan 
det konstateres, at det 
er en meget nødtørf-
tig vedligeholdelse og 
måden det sker på 
gør den egentlig bare 
bredere.

Kommunens afgørelse 
og omfang af lovlig-
gørelsen er primært en 
forvaltningsmæssig af-
gørelse ud fra de love 
og regelsæt der gælder 
for landzone og bygget-
illadelser. Vi har dog i 

beboergruppen holdt mange møder, telefon-
samtaler m.m. med forskellige interesseg-
rupper, borgmesteren og lokale politikere. 
Særligt de folkevalgte politikere i byrådet og 
Danmarks Naturfredningsforening støtter op 
om vores udfordringer – ja selv den politiske 
chef i kommunen – borgmesteren - er enig.  
Alle er de enige i at et erhvervsområde af 
denne størrelse absolut ikke hører hjemme i 
området. Så der er et lille håb – men politiske 
udmeldinger og jura er to forskellige ting.
Det var kort lige en status på Kalkgravsvej 
og vi her i beboergruppen og andre venter 
nu på at Roskilde Kommune melder vilkår 
og kriterier ud på den nye landzonetilladelse 
og tilhørende byggetilladelser. Efterfølgende 
er der anke-/klagemuligheder til Naturkla-
genævnet – hvis der er behov for dette. Men 
det gælder også for ejeren af Kalkgravsvej 
10, hvis de synes at det bliver for restriktivt. 
Inden der er en afgørelse og en dato for ind-
førelse af de nye tilladelser, fortsætter alt som 
det er lige nu  - så pas på når du færdes på 
Kalkgravsvej og vi beboere langs vejene vil 
fortsat ha´ glæde af støj, støv og rystelser i 
vores huse – også i weekender.

Med hilsen og på vegne af 
beboergruppen 

Michael, Østerbo 7
mailadresse: mlflos@hotmail.com
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Er det lykken... 
- at vi afholder valg... 
- og er det nødvendigt, at høre på al den en-
deløse politiske tale…
Efter det netop afsluttede kommunalvalg, 
hænger politiske fraser og valgflæsk mig ær-
lig talt langt ud af halsen... Ja, jeg kan til tider 
forfalde til at tænke, at det bare er floskler - 
en endeløs række af forblommede løfter, der 
næsten aldrig ser dagens lys.
Mirakuløst nok mister jeg dog aldrig troen på 
demokratiet. 
Og når jeg hører hvordan et velfungerende 
demokrati som Hongkong, der det sidste 
årti er blevet totalt undergravet og ødelagt 
af Kinas diktatur, får jeg kuldegysninger. El-

ler når jeg ser 
hvordan Po-
lens retssys-
tem i dag 
fu lds tænd ig 
har mistet sin 
uafhængighed 
af de politiske 
magthavere... 
- da bliver jeg 
taknemmelig 
for vores 
demokrati - 
men tænker: 

“kunne det ske hos os?” 
Det er en klar kristen grundtone, at fæl-
lesskabers  mangfoldighed er en styrke. Og 
det, selvom tanken om “at for mange kokke 
fordærver maden” kan få mange af os til at 
vende ryggen til politikerne og deres utroligt 
mange ord. 
Et af demokratiets ødelæggende sygdomme 
er netop politikerlede - et kæmpe problem 
blandt mange af de gamle demokratier, f.eks. 
Italien. En ligegyldighed overfor folkeafstem-
ninger kan hurtigt skævvride, udvande og i 
værste fald føre til Italienske tilstande. 
Heldigvis har vi her i landet stadig en sund og 
dybt forankret folkesjæl, der siger, at man bør 
gå hen og stemme - hver gang der er valg – 
uanset hvad. 
Det sunde fællesskab med næstekærligheden 
i centrum, hvor vi stoler på hinanden, er bare 
altid langt stærkere i længden. Og det også 
selvom Kina med en leder på livstid i øjeblik-

ket ser ud til at blæse derudaf i tårnhøj vækst. 
Ja, hver nytårsaften må jeg indrømme, at det 
berører mig dybt, når Dronningen, som vores 
danske demokratis og kirkens overhoved 
siger ”Gud bevare Danmark”.

Kærlig hilsen Kristian, præst

Gyllings Klumme: 
Er det 
lykken?

Vi har i AMBA haft generalforsamling i no-
vember.
Bestyrelsen, administrationen og arbejdet 
fortsætter som hidtil – om end vi nok ser ind 
i en tid, hvor der også snart bliver brug for at 
nye kræfter støder til.
 Udlejningen ligger naturligvis under det sæd-
vanlige niveau pga. Corona nedlukningerne, 
men meget er dog vundet ind igen.
 Udlejningen af lejligheden er et kapitel for sig 
selv. Den er nu gennemrenoveret – hvilket 
også var tiltrængt. Vi har fået en dygtig og 
ihærdig lejer, der har lagt rigtig mange timer 
i renoveringen – det har kostet, men den har 
også en helt anden tilstand i dag end no-
gensinde tidligere.
 Vi har haft mange påkørselsskader på hjør-
net af scenen. Jeg tror det er fire gange taget, 
tagrender, vindskeder osv. er revet ned – og 
hver gang skulle vi selv ud for at finde syn-
deren.
Nu har vi fået lagt en stor sten der, så mon 
ikke der nu er sat en stopper for det.
 Ingen af os kender jo til, hvor meget der bliv-
er nedlukket i løbet af vinteren, men vi har 
nogle fine lokaler både til fest, som gymna 

stiklokale, klublokale/museum og som mo-
tionsrum. De bruges alle flittigt – men der er 
også rigeligt plads til mere aktivitet.
Der er noget for alle – så brug det endelig!

Leo

Brug lokalerne!

Kære alle brugere af gymnastiksal og mo-
tions-rum.
Vi har godt gang i vores hold og vi vil også 
gerne sige velkommen til nye medlemmer 
både på holdene og i motionsrummet. Det er 
så dejligt..og vigtigt, at i støtter vores lokale 
forening. Så tusind tak for det!
Desværre ser vi at en del af vores ting for-
svinder dernede fra. 
Så en lille bøn til jer der har lånt redskaber og 
ALLE vores yoga måtter - vær søde at tage 
det med retur til rummet igen. 
Det er så ærgerligt, at vi skal bruge penge 
på at ting forsvinder i stedet for at kunne in-

vestere i nye 
ting. 
Vi prøver at 
have en god 
lille idræts-
f o r e n i n g 
med meget 
f o r n u f t i g e 
priser så 
vær søde at 
hjælpe os, 
så dette kan 
f o r t s æ t t e . 
Tak,

Rigtig glædelig jul og godt nytår 
fra os alle i HIF

Ting forsvinder
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Hvilket dyr kommer I til at tænke på, når den 
skønne juletid nærmer sig? Udover and, gås, 
gris – eller måske rensdyr? - kunne det være 
egernet?. 
Det gjorde jeg. Fordi jeg altid har elsket at 
se Chip og Chap håndtere juletræet, og for-
di egernet er aktiv og god til at samle forråd 
sammen til den mørke vinter. 
Modsat os mennesker skal egernet når kulden 
kommer, ud at finde sit vinterforråd igen ved 
at snuse sig frem til sine gemmesteder - og 
grave forrådet op igen – hvor vi for det meste 
kan gå hen til et skab eller i (vin-)kælderen. 
Her i efteråret hørte jeg, at det sorte egern 
var på tilbagegang i Danmark, og et par dage 
efter synes jeg bestemt jeg så et meget mørkt 
egern her i Herringløse. 
Men det har det nok ikke været. 
Det sorte egern ses i Nordjylland. De røde 
alle steder, og de meget mørkebrune egern 
især på Fyn og på Sjælland (kilde: naturama.
dk, Rold skov webguide).
En anden grund til at jeg kom til at tænke 
på egernet er også, at den om vinteren især 
spiser frø af nåletræer. 
Så hvis man går i sin have og samler kogler 
til en juledekoration, vil man på de afgnavede 
kogler, man støder ind i, kunne se om det er 

et egern, der har spist af koglen.
En ide til en tur med børnene kunne være 
at se, om man kan se et egern eller to (og 
hvilken farve), men man kunne også se på 
om man kan gætte hvilket dyr som har spist 
af en kogle. Herunder ser I en guide, fundet 
på skoven-i-skolen.dk.
Nogle mener endda, at man kan se om 
egernet har været venstre- eller højrehåndet. 
Naturama.dk skriver at det enkelte dyr altid 
holder koglen, så spidsen enten peger mod 
venstre eller højre, og at når et egern gnaver 
af koglen, starter det altid ved basis af koglen. 
Det vil jeg dog gerne lige få demonstreret af 
en kyndig koglekigger. 

God jul 
Eva-Carina Nørskov

Vores dyreliv: 
Egern på 
egnen

Tak for sidst!  
Fællesspisning - god mad og rart samvær.Vi 
gjorde det - mødtes til fællesspisning 12. ok-
tober på Herringløse skole.
Menuen  var Enebærgryde, en god 80'er ret, 
som er ved at være en ny klassiker.
Salen var fuld af flere generationer og snak-
ken gik på kryds og tværs.
Ni gruppen vil forsætte med at invitere til fæl-
lesspisning og vi satser på næste gang bliver 
i slutningen af januar. (Hvis coronasituationen 
tillader det)
Når vi ved mere, vil I blive inviteret ved opslag 
på Facebook Herringløse Godt og Godt.
Vi håber, at mange igen har lyst til at være 
med.

Glædelig jul og 
godt nytår 

fra Ni-gruppen

Gang igen i  
fællesspisning
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Landsbyrådet
Formand:
Christian Gervø
Hvedstrupvej 14
2259 8020
christian.gervoe@gmail.com

Kasserer:
Lotte Vangsgaard 
Brøndbakken 9
46 76 22 82 
lmunk@mail.dk

Best.medlem
Henrik Lauridsen
Skolegyden 3
00352 368540
h.lauridse@eib.org

Best. medlem
Peter Hansen 
Hvedstrupvej 24
40 33 86 96
lilleedelgave@yahoo.dk

H.I.F
Formand:
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
L.rahbeck@mail.dk

Kasserer og 
kontaktperson hockey:
Lars Feldstedt
Vadvej 5
23 38 00 68 
lsf@implement.dk

Kontakt yoga:
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
L.rahbeck@mail.dk

Kontakt badminton/
sponsorater:
Lisbeth Pettersson
Brøndbakken 1
20 63 16 33
brondbakken@os.dk

Kontakt til motionsrum 
og nøgler:
Martin Christensen 
Chrimex@gmail.com 
30239486

Ni-gruppen
  
Charlotte Hansen
Rundingen 8
28 24 15 12
cbh42@hotmail.com

Tine Svitzer
Rundingen 7
26 15 14 78
Tine.svitzer@gmail.com

Susanne Jensen
Korskær 9
20767169
korskaer9@hotmail.com

Jytte Tolstrup
jytte@arnishoej.dk 
24645198

Louise Johannessen
Louise_Johannessen@
hotmail.com
Tlf 42245995

Herringløse
Vandværk
Formand:
Lars Kim Thomsen
Herringløse Bygade 4B
46 76 87 98
larskim3171@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Finn B. Alm
Kåre Zetterlund
Henrik Jakobsen
Supleant Ole Nielsen

A.M.B.A.
Formand:
Leo Holm
Herringløse Bygade 36
27 15 77 50
lhoholm3@gmail.com

Næstformand:
Nicki Nielsen
Østrupvej 5
20 20 97 90
nickiaagaard@gmail.com

Kasserer:
Poul Fejer Christiansen
Muldhøjvej 7
46 76 80 24
christiansen.herring-
lose@mail.dk

Sekretær:
Kim Vangsgaard
Brøndbakken 9
46 76 22 82
ktv@mail.dk

Medlem:
Lars Hansen
Hvedstrupvej 18
61 78 55 97 
malene@herringlo-
esegaard.dk

Suppleanter:
Christian Sørensen
Skolegyden 2
46 76 91 66 
csalexander@live.dk

Jens Hansen
Korskær 29
40131841
jens@fholm.dk

Kontaktpersoner 
i Herringløse

Vagttelefon: 70 26 27 81
hjemmeside: www.hvand.dk

Arkivet 
Arkivets faste åbning-
stid er første torsdag i 
måneden kl. 17-19. 
Besøg i arkivet kan 
desuden aftales ved 
henvendelse til Christian 
(46769166) eller Helle 
(20325363).

Hjemmeside
http://herringloeseportal.
wixsite.com/portalen

Henrik Lauridsen
Skolegyden 3
+352 621 368 540
h.lauridse@eib.org

Facebook
Herringløse Landsby - “Due-
slaget”: www.facebook.com/
groups/1085798388134343/

Herringløse på godt og godt: 
www.facebook.com/groups/
herringloese/

Forskellige borgere har igennem de 24 år jeg 
har boet i Herringløse, appelleret til at man 
påtager sig det fulde ansvar der følger med 
når man har hund.
Der er alt for mange her i byen der ser stort på 
dette ansvar og bare lader hundelorte ligge 
og det er simpelthen ikke OK. 

Jeg synes det er ulækkert, hensynsløst og 
kynisk at man i 2021 bare efterlader disse på 
fortove, veje, rabatter, indkørsler og i andres 
folks haver. 
Har selv haft 1-2 hunde ad gangen mens vi 
har boet her - og samler altid deres efterlad-
enskaber op i en pose.
Vi ved alle hvor klamt det er når, man får trådt 
i en hundelort – håber også synderne har 
prøvet det! - det er mig en gåde at folk gener-
elt ikke viser hensyn her?

I øvrigt synes jeg heller ikke det ligefrem for-
skønner by billedet når man færdes i byen – 
der ligger virkelig mange lorte og flyder ;o(

Lad os alle sammen lige få taget høm pos-

erne med og fjerne vore hundes efterladensk-
aber, så vi får en lækrere og renere by!

Christian Gervø

Ryd dog op efter din hund!
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  MM..LL..LLaarrsseenn  EEnnttrreepprriissee  AAppSS   
                

VVii  uuddfføørreerr  ooppggaavveerr  ffoorr  bbllaanndd  aannddeett.. 

CPH Lufthavn, HusCompagniet, DSB,   

Eurodan-huse, Milton-huse og HHM.  

  

Specialist i nedrivning og miljøsanering 
                 wwwwww..mmllllaarrsseenn..ddkk 
 

  
 
 
 


