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100.000 kr til de unge

Herringløse har vundet “Roskilde Byråds 
landsby- og bydelspris”. 100.000 kr. blev 
modtaget af Landsbyrådet. Pengene skal 
gå til et samlingssted for de unge. Snart 
indkaldes til møde med byens unge for at 
høre, hvad de kan tænke sig.
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Aktivitetskalender 
31. maj kl. 9,30-15: Loppemarked + plante-bytte-
bod ved det vestlige gadekær.
2. juni kl. 19,30: Kaffesalon hos Gertrud.
6. juni kl. 10: Herringløseløbet. Start ved det  
vestlige gadekær
23. juni kl. 19: Skt. Hans ved Herringløse skole

www.hh-portalen.dk

Så løber vi lørdag d. 6/6 kl 10.
Der kan løbes mellem 4,6 og 10 km.
Der er som vanligt vand og æbler når man 
kommer over målstregen
Tilmelding til Lotte på Tlf. 29790609 eller 
mail Lottehaahrkofod@gmail.com.

Herringløse 
løber igen
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I efteråret 2014 stiftede Roskilde Byråd en 
landsby- og bydelspris på 100.000 kr. og en 
mindre pris på 50.000.
 
Prisen kan søges af mindre bysamfund eller 
bydele, som giver mulighed for at gennem-
føre en ide, der understøtter områdets 
fælleskab og bæredygtighed i bred forstand.
 
Landsbyrådet i Herringløse har gennem 
længere tid haft et ønske at gøre noget mere 
for de unge i Herringløse. Derfor opstillede vi 
et projekt, hvor vi ønskede at lave et område 
hvor de unge kunne være sig selv, og hvor 
de måske kunne lave nogle aktiviteter. Der-
for syntes vi det var nærliggende at  lave et 

samlingssted på vores idrætsplads.
Vi ønskede at de unge blev inddraget i pro-
cessen, og at de kunne være med til at op-
sætte nogle regler for brug af den bål-hytte 
vi ansøgte om.
Vi kaldte det for ”Ung i en Landsby”
Roskilde Byråd syntes det var så god en ide, 
at vi fik 1 præmien på kr. 100.000.
Landsbyrådet er utrolig taknemmelig for 
denne pris, vi mener det er skulder klap til 
os alle i Herringløse, og et signal om, at 
Roskilde kommune kikker længere ud end til 
Roskilde Bymidte.
 

Landsbyrådet
Anders Gøricke

100.000 kr til de 
unge i Herringløse

Overrækkelsen af landsby- og bydelsprisen på 100.000 kr. fandt sted på Roskilde Rådhus. En gruppe 
(lidt ældre) borgere fra Herringløse fik prisen af borgmester Joy Mogensen - i midten i orange.
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Kort referat af Generalforsamling i 
Herringløse Landsbyråd, 2015

Generalforsamlingen blev afholdt på Her-
ringløse skole, tirsdag d. 14. april kl. 19:30. 
Der var 58 fremmødte. 
Dagsordenen indeholdt udover de sædvan-
lige punkter også forslag til vedtægtsæn-
dringer samt forslag til bestyrelsens arbejde. 
Som dirigent valgtes Kirsten Andersen og 
som referent Kasper Reck-Nielsen. Som 
stemmetællere valgtes Sune Jørgensen og 
Christian Gervø.

Anders Gøricke (AG) aflagde formandens 
beretning, og fortalte bl.a. om den gode 
proces ifm. forslag til vedtægtsændringer, 

om fornyelsen af vestre gadekær, at Her-
ringløse energi landsby har reduceret CO2-
udledningen med 25%, at fremtidigt arbejde 
med stier i det åbne land skal baseres på 
samarbejde med lodsejere, at landsbyrådet 
arbejder på en collage om Herringløse gen-
nem de sidste 15 år, om arbejdet med trafik-
ken på Østrupvej og at den nye chikane bør 
fjernes, om problemer med cykelløb og mu-
ligheden for fremtidig høringsret, om årets 
arrangementer, at Herringløse har modtaget 
Roskilde kommunes landsby og bydelspris 
på 100.000 kr. til ny bålhytte, at foreningens 
medlemstal nu er 153 husstande og endelig 
takkede AG Peter og Tina Hansen for do-
nationen af en del af deres have til den nye 
cykelsti. 

Opbakning til bestyrelsen 
i Landsbyrådet

Her foregik generalforsamlingen ikke! Billedet er hentet fra Landsbyrådets beretning.
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Nedrivning
Jord & Beton 
Anlæg 
Brolægning 
Vedligeholdelse
Faskiner & Dræn

mads@mllarsen.dk

Kim Greiff gennemgik som kasser forenin-
gens regnskab. Indtægterne er i forhold til 
sidste år steget, mens udgifterne og faldet 
og netto resultatet blev ca. 106.000 kr.
AG blev som eneste kandidat til formand-
sposten genvalgt og fremlagde i den 
forbindelse planerne for det kommende år. 
AG anmodede om opbakning til planerne og 
der var ingen indvendinger.

Helle Normind ønskede ikke genvalg til pos-
ten som ordinært bestyrelsesmedlem, mens 
Lotte Kofod modtog genvalg. 
Lotte Kofod og Claus Nørgaard blev valgt 
til de to ledige poster som ordinære besty-
relsesmedlemmer. 
Sune Jørgensen og Henrik Larsen stillede 
op til posterne som suppleanter og de blev 
begge valgt. Som revisor blev Lars Ole og 
Ulla genvalgt.

Herefter blev de indkomne forslag til 
vedtægtsændringer behandlet. 
Alle forslag blev vedtaget, undtaget et for-
slag vedr. valg af revisor. 
Flere af forslagene blev diskuteret flittigt, 

og der blev fremlagt forslag til yderligere 
vedtægtsændringer til næste generalfor-
samling.
Tre forslag til bestyrelsens arbejde fra Martin 
Poulsen blev herefter diskuteret og bragt til 
afstemning. 
Forslag vedr. forhøjelse af fartgrænsen på 
Østrupvej blev nedstemt, forslag om at ar-
bejde med etablering af stier kræver lodse-
jernes accept blev vedtaget og endelig blev 
forslag om at Landsbyrådet skal arbejde på 
stier til Gundsømagle og Sengeløse ned-
stemt.
Endelig blev det vedtaget at fastholde 
medlemskontingentet på 125 kr./år.

AG afsluttede generalforsamlingen med 
at takke alle fremmødte og roste den gode 
og positive diskussion. En særlig tak gik til 
Helle Normind for hendes store arbejde som 
bestyrelsesmedlem i landsbyrådet.

Kasper Reck-Nielsen

PS: Læs det fuldstændige referat fra gen-
eralforsamlingen på HH-portalen - www.hh-
portalen.dk
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Motorvejen vil give mindre 
trafik gennem Herringløse
Landsbyrådet og borgerne på Østrupvej ind-
kaldte kommunen til et møde om de trafikale 
problemer på Østrupvej. Det fandt sted en 
morgen i slutningen af februar. Først med 
besigtigelse på stedet, derefter ved et møde 
på skolen.
”Kommunen havde inden mødet kun ek-
sperters vurdering af chikanen. Nu fik de 
også en dagsvurdering af chikanen”, lyder 
det fra Anders Gøricke, formand for Lands-
byrådet.

Efter mødet er der skrevet en rapport, som 
kan læses i sin fuld udstrækning på HH-
portalen.dk. Her er uddrag af rapporten, som 
er skrevet af  Jesper Lillelund fra det rådgiv-
ende ingeniørfirma Grontmij:
”I forbindelse med besigtigelsen var det 
tydeligt at se, at hovedtrafikretningen om 
morgenen går mod syd. Der blev observeret 
korte kødannelser på op til 5 biler, men ge-
nerelt blev trafikken afviklet uden problemer 
og uden unødig forsinkelse for bilisterne. 
Det forventes at hovedtrafikstrømmen om 
eftermiddagen går mod nord, om end trafik-

ken nok vil være lidt mere ligeligt fordelt. 
Da hellen er placeret i vejens vestlige side, 
er det trafikken mod syd der har vigepligt for 
bilister der kører mod nord. Bilister fra nord 
kan observere ca. 55 m frem mod syd, når 
de holder umiddelbart nord for helleanlæg-
get. 
Under besigtigelsen blev der observeret et 
par situationer, hvor bilister fra nord ikke 
overholdt deres vigepligt og således konflikt-
ede med bilister fra syd. 
Østrupvejs linjeføring er generelt kurvet og 
bilister fra nord, som kører ind i byen, har 
af den årsag dårlige oversigtsforhold fre-
mefter og altså også mod helleanlægget. 
Bilisterne fra nord kommer fra en 60 km/t 
zone og passerer et bump umiddelbart efter 
byzonetavlen. Det vurderes dog at bumpet 
er meget ”fladt” og at det ikke i tilstrækkelig 
grad dæmper bilernes hastighed ind i byen. 
Bilisterne fra nord overholder i nogen grad 
ikke deres vigepligt. Dette kan skyldes mod-
vilje men også at det kan være uklart for 
dem, at de har vige pligt, selvom det burde 
være klart, eftersom hellen jo er placeret i 
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den ene side af vejen. Dette kan givetvis 
skyldes de begrænsede oversigtsforhold på 
stedet. Helleanlægget er ikke forvarslet og 
der er heller ikke tavler der angiver hvem der 
har vigepligt i dag”.

Der anbefales fem muligheder for at forbedre 
chikane-anlægget:
Anbefalet 40 km/t zone på Østrupvej i Her-
ringløse.
Egentlig hastighedsbegrænsning til 40 km/t 
på Herringløse Bygade og Østrupvej.
Opsættelse af vigepligtstavler.
Ny type bump i byen – det nuværende er for 
fladt og nedsætter ikke bilernes fart tilstræk-
keligt.

Rapporten konkluderer:

”Selvom trafikmængden i dag er i overkant-
en af, hvad man anbefaler ved etablering 
af indsnævring til et kørespor, så vurderes 
det sandsynligt at trafikmængden på vejen 
vil blive reduceret væsentligt, når den næste 
etape af Frederikssundmotorvejen åbnes 
for trafik senere i 2015. Det vurderes der-
for ikke hensigtsmæssigt at fjerne hellen på 
nuværende tidspunkt, men i stedet forbedre 
forholdene lokalt. 
Det vurderes at forvarsling og tydeliggørelse 
af vigepligten … vil være bedste løsning. 
Hvis det viser sig at problemerne ikke af-
hjælpes, kan anbefalet/lokal hastighedsbe-
grænsning, svarende til afsnit 5.1 eller 5.2, 
på strækningen over- vejes. Dette afhænger 
dog af politiets indstilling.” 

Jørgen Brieghel

Landsbyrådet og kommunen mødtes med beboere på Østrupvej ved chikane-anlægget.



Herringløse Tidende

Side 8- Maj 2015

Igen i år er det Landsbyrådet der står for 
den traditionelle Sankt Hans aften d. 23. juni 
2015. 
Der vil være mulighed for at købe pølser, 
brød, øl og vand, og som sædvanlig er der 
gratis is til børnene. 
Kl. 19.00 starter vi salg af pølser, så tag 
tæppet og ungerne under armen, og lad os 
mødes til et par hyggelige timer, forhåbentlig 
i tørvejr.
Kl. 19.45 Båltale (Endnu ukendt hvem det er, 
men det er helt sikkert det ikke er Dronning 
Margrethe)
Kl. 20:15 bålet tændes og heksen sendes til 

Bloksbjerg.
Kl. ?? GODNAT OG SOV GODT

Kom til Sankt Hans på 
sportspladsen ved skolen
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Den 26. marts afholdtes ordinær general-
forsamling ved Herringløse Vandværk. Ved 
mødets start kl 18 var kun en næsten fuld-
tallig bestyrelse til stede. Dog mødte der en 
enkelt bruger op ud af 155, 10 minutter inde 
i generalforsamlingen, og tak til den frem-
mødte.
Som bestyrelsesmedlem, og formand, er jeg 
meget ked af den ringe opbakning til byens 
forsyningsselskab. 
Bestyrelsen bruger en stor del af deres fritid, 
og nogen gange arbejdstid, på at drive vand-
værket forsvarligt og økonomisk, til gavn for 
byens borgere. 

Det er både tidskrævende og et stort ansvar, 
navnlig i forhold til kravende om vandkvalitet 
og lovgivning. 
Jeg bliver i den forbindelse nødt til at nævne, 
at en del af bestyrelsen også varetager 
den daglige drift, og har i den forbindelse 
gennemført både obligatorisk drift-kursus og 
hygiejne-kursus.
Med en så ringe interesse omkring vandvær-
kets drift fra brugerne, kan det i sidste ende 
betyde, at det vil være umuligt at rekruttere 
nye bestyrelsesmedlemmer, når de gamle 
medlemmer af forskellige årsager trækker 
sig og i allersidste ende vil resultatet blive, 

Ringe opbakning til 
vandværkets bestyrelse
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

at vandværket må opgives som selvstændigt 
forbrugerejet vandværk.
(billedet herover) De fremmødte ved gener-

alforsamlingens start.
Mvh

Lars Kim Thomsen, formand



Herringløse Tidende

Side 12- Maj 2015

Den 26.marts blev der afholdt ordinær gen-
eralforsamling ved Herringløse Vandværk 
I/S. Af fremmødte stemmeberettiget, ud over 
bestyrelsen, taltes en forbruger.
På generalforsamlingen orienterede besty-
relsen om driften og de udfordringer vand-
værket forventes at stå overfor i den kom-
mende periode. 
Økonomien er særdeles god og vandværket 
vurderes i den forbindelse at være godt pol-
stret.
Generalforsamlingen gav bestyrelsen op-
bakning til at opkøbe jord omkring borin-
gen for at leve op til kravene om beskyt-
telseszone på 25 meter omkring boringen. 

Der ud over blev forslagene omkring 
vedtægtsændringerne enstemmigt vedtaget, 
så der er banet vej for endelig vedtagelse, 
ved den ekstraordinære generalforsamling 
som forventes afholdt sidst i maj.
Referat fra generalforsamlingen vil sammen 
med regnskab være at finde på vandværkets 
hjemmeside, når referatet er godkendt af di-
rigenten.
De bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, 
blev genvalgt og bestyrelsen konstituerede 
sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Mvh
Lars Kim Thomsen

formand

Ordinær generalforsamling
ved Herringløse Vandværk I/S

Bestyrelsen for Herring-
løse Vandværk I/S er:
Lars Kim Thomsen, formand og drift-
sansvarlig, 
Leif Hansen, kasserer Finn Alm, besty-
relsesmedlem og driftsansvarlig
Nicki Nielsen, bestyrelsesmedlem
Kåre Zetterlund, bestyrelsesmedlem
Mikael Kurre, suppleant.
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MIN BUTIK                

Kunsthåndværk og gaveartikler
Så er det istid - og fryseren er fyldt op.

Her er gaveideer og Afrikansk kunst
LOPPEMARKED 20.+ 21. juni kl. 11 - 16

Stande til kr. 50.- kan lejes
Her vil være hoppeborg, pølse-og burgerbar
Kaffecafè, popcornmaskine og meget mere.

Vores eget salg og standleje vil ubeskåret gå
til vores hjælpearbejde i Gambia.

Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø Tlf. 22 818 929
www. min-gaardbutik.dk - minbutik@c.dk

Udvidet udtagning
af vandprøve
Den 27. april blev der rutinemæssigt udta-
get vandprøve fra vandværket. Resultatet af 
vandprøven vil være at finde på vandvær-
kets hjemmeside: www.hvand.dk

Lars Kim Thomsen/formad
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Herringløse Haveselskab havde en velbe-
søgt bod på loppemarkedet sidste år, men 
ellers er der ikke sket så meget i det for-
gangne år.

På dette års loppemarked vil vi igen have en 
Bytte-plante-bod.

Kom med de planter  du har i overskud, og 
byt dem til noget, du ikke har.

Det vil være rigtig godt, hvis I skriver navn 
på de planter, I afleverer.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen 
til at kontakte os.
På gensyn d.31. maj.

Lisbeth  21 92 93 87
Birte  22 67 41 61

Bytte–plante dag på 
Herringløse Loppemarked

Kager til loppemarkedet?
Skulle der mon sidde en eller flere derude 
der har lyst til at bage en kage eller to til 
loppemarked d. 31. maj. Man vil selvfølgelig 
få dækket sine udgifter.

MVH 9-gruppen   Tine 

Skal du 
holde fest?

Står du og skal holde fest og mangler 
service, duge, vinglas, krus og karafler 

så kontakt Marianne R. 
På Tlf 29809334 eller 
Lotte på 29790609. 

Vi har til 60 personer.
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Loppemarked i Herringløse 
 

Søndag d. 31. maj kl. 9.30-15.00 
Ved vestlige gadekær - på Herringløse Bygade._ 

Ved 12.00 tiden spiller vores alle sammen Cornet Ole m. band 

 
 

  
 

 

 
Kaffe, kage, øl, sodavand, og pølser kan købes. 
  
  

kom og  kig 
kom og køb 
kom og sælg 
kom og  hyg jer                         
 

Med venlig hilsen                           Ni-gruppen 
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Ågerup Bibliotek er åbent uden personale i 
juli måned. 
Bogbussen kører ikke i juli måned.  

Biblioteket er åbent 
- uden personale

Bjarnes Hjørne må desværre udgå 
denne gang. Redaktionen beklager! Bjarne 
er med i næste blad.  

red



Herringløse Tidende

Side 17- Maj 2015

Nyt fra Herringløse Idrætsforening (HIF)
Vi står over for en forhåbentlig lang og varm 
sommer. Men tiden går hurtigt og i HIF har 
vi planlagt den næste sæsons aktiviteter til 
glæde og til gavn. 
Nedenfor kan i se holdene og kontaktper-
sonerne. Savner du en aktivitet, så tag kon-
takt til et HIF-bestyrelsesmedlem (se kontak-
toplysninger bagerst i bladet). 
Meld dig til Zumba-holdet. Har du lyst til at få 
rørt hver en muskel i kroppen, også dem du 
måske ikke troede du havde, så meld dig til 
holdet. Træning hver onsdag kl.20-21 med 
opstart den 2. september. Tilmelding til Lisa 
pr. mail eller ved holdopstart. Prisen er 450,- 
Er du til en gang forfriskende hockey så 
kontakt Lars Feldstedt og hør nærmere. 
Der kunne måske også blive basis for hele 
to hold hvis i er flere der kunne tænke jer 
at prøve. Sæsonprisen er 450 kr. Opstart 1. 
august. 
Er du opmærksom på at man kan få en tid 
til badminton eller bordtennis? Kontakt Lis-
beth og få gymnastiksalen en time hver uge 
efter (næsten) dit eget valg. Sæsonprisen er 
1200 kr pr bane en gang om ugen. Opstart 1. 

august. For aktive pensionister kontakt Jens 
Hansen. Opstart september efter nærmere 
aftale. 
Motionsrummet har nu nye fine lokaler på 
1. salen ved gymnastiksalen. Kontakt Sune 
hvis du har brug for lidt (eller meget) træn-
ing. Det har du naturligvis ikke? Eller hvad ?
I kan i øvrigt snart se referatet af generalfor-
samlingen på HH-portalen.

God sommer
Bestyrelsen i idrætsforeningen

Vi er netop ved at afslutte italiensk 2 og ser 
allerede frem til italiensk 3, som starter til 
september 2015 på Herringløse Skole.
Italiensk 3 er for dig, der kan tale lidt italiensk 
i nutid og fortid, og som nu gerne vil enten 
repetere eller lære mere.
Du lærer om italiensk familieliv, både i hverd-
agen og i ferier. Du får et godt ordforråd, som 
du kan bruge, når du selv vil fortælle noget, 
eller når du vil stille spørgsmål og forstå 
svarene.
Meld meget gerne tilbage til mig snarest, 
hvis du/I har interesse i at deltage i kurset.
Min mail er: acgoricke@gmail.com, mobil: 
40557208

Mvh
Anne-Christine (Mulle)

Hvad skal du 
til efteråret?

Italiensk 3 - let øvede
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Herringløse i gamle dage
Jeg er nu blevet den ældste indfødte her 
i Herringløse og er blevet opfordret til at 
fortælle lidt om de gode gamle dage.
Min far og mor kom hertil i 1918, det var un-
der den spanske syge og min far cyklede 
rundt til patienterne.(Doktor P. F. Lassen 
red.) 
Lægeboligen var ejet af et interessent sel-
skab, der var mange udgifter så de satte på 
tvangsaktion. 
Far bød 10 kr. og da der ikke var andre der 
bød, fik han den til prisen.
Her var flere mennesker i byen end i dag da 
jeg var barn. 
Karle og piger på gårdene og fodermester 
familier med mange børn, 8-10-12 stk. så 
der var mange legekammerater, det var jo 
før p-pillen, tv, vuggestuer og børnehaver, 
man kom hinanden ved og hjalp hinanden.

Vi havde 2 købmænd, 1 slagter, 1 barber, et 
mejeri (møgeriet sagde man, det var så som 
så med renligheden). 
3 bagere kom kørende, 1 fisker fra Jyllinge 
kom på cykel med fisk. 
Mælk købte vi på Kirkebjerggård, varm di-
rekte fra køerne. 
Brød Laus…en af bagerne kom fra Ågerup 
Mølle i hestevogn med 2 nordbagger, brødet 
lå i halm bag i vognen. 

Bodils far, doktor P. F. Lassen. 
Foto: Fjordmuseet
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Kaffesalon for 
kvinder i Herring-
løse og omegn
Næste gang: 
tirsdag d. 2. juni 2014 kl. 19.30 - 21.30
Ryttergaarden, Rytterkær 2
Tilmelding af hensyn til kagebagning osv. på      
gertrud@gundso-rev.dk     eller     25366960.
Kaffesalonen holder herefter sommerlukket, 
men satser på at åbne igen i september.

Læs mere i Tidendes augustnummer.

Med venlig hilsen   
Gertrud Nielsen
Rytterkær 2  

Hestene tissede i vores gård og når solen 
skinnede, bredte der sig den skønneste duft.
Byen blev først kloakeret i 1965 så indtil da 
havde vi lokum i udhuset, det blev tømt ved 
rabarberne og gravet ned, det var økologi!
Der var 2 skoler…en forskole med 2 klasser 
”Hansoline” og den store stråtækte hvor ’en 
lærer underviste 5 klasser på ’en gang, da 
var der lærere til og der var ro og respekt og 
vi lærte noget.
I Poppelsøen badede vi om sommeren. 
På sportspladsen spillede vi håndbold og 
fodbold, vi dystede mod Aagerup og Gun-
dsømagle.
Jeg husker d. 4. maj 1945, far kom ud og 
fortalte at krigen var slut og da vi kom hjem 
vajede flaget selvom solen var gået ned.

Lidt nostalgi fra 
Bodil på Muldhøjvej

Læs mere på www.HH-portalen.dk



Herringløse Tidende

Landsbyrådet
Formand:
Anders Gøricke
Hvedstrupvej 16
21 21 21 97
anders.goricke@sodra.com

Kasserer:
Kim Greiff
Østerbo 3
23 11 00 76
greiff.privat@gmail.com

Best.medlem
Kasper Reck
Østrupvej 3
31 16 51 14
kasperreck@gmail.com

Best.medlem:
Claus Wedel Nørgaard
Jønksvej 9
28 70 33 71
cwedel@livemail.com

Best.medlem
Lotte Kofod
Skolegyden 3
46 76 20 15 / 29 79 06 09
lottehaahrkofod@gmail

Suppleant
Henrik Larsen
Herringløse Bygade 34
22 22 45 23
h_larsen@godmail.com

Suppleant
Sune Tüxen Jørgensen
Skolegyden 2
22 20 07 38
sunetj@hotmail.com

H.I.F
Formand:
Lars Hansen
Hvedstrupvej 18
61 78 55 97 
malene@herringlo-
esegaard.dk

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

Kontakt zumba:
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:
Sune Tüxen Jørgensen
Skolegyden 2
22 20 07 38
sunetj@hotmail.com

Ni-gruppen
Medlem:
Lisbeth Von Spurr
Pilekær 4
21 92 93 87
Von.spurr@gmail.com

Medlem: 
Camilla Jakobsen
Korskær 13
22 76 28 81
ihvorgodt@gmail.com

Medlem: 
Marianne Rasmussen
Skolegyden
mail: murerkeld@mail.dk
tlf 29809334
 
Medlem: 
Charlotte Hansen
Rundingen 8
28 24 15 12
cbh42@hotmail.com

Medlem: 
Sanne Andersen
Østrupvej 9
50 43 00 82
Sanne.andersen1907@
gmail.com

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

Redaktør af 
HH-portalen:
Anton Fejer Christiansen
anton@hh-portalen.dk
26 20 08 41 

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

Kasserer
Leif Hansen
Muldhøjvej 6
46 76 91 61
hansen.herringlose@hotmail.com

A.M.B.A.
Formand:
Leo Holm
Herringløse Bygade 36
46 76 99 46
lho@metasch.dk

Næstformand:
Nicki Nielsen
Østrupvej 5
46 76 20 24
nickiaagaard@gmail.com

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

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

Medlem:
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
l.rahbeck@mail.dk

Suppleanter:
Jens Hansen
Korskær 29
46 76 92 55
jens@fholm.dk

Bjarne Leed
Østrupvej 11
46 76 92 74
bd.leed@mail.dk

Kontaktpersoner i Herringløse

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


