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Aktivitetskalender 
14/2: HIF afholder fastelavn på skolen kl. 14.
24/2: HIF generalforsamling på skolen kl. 19,30.
1/3: Kagedag på skolen kl. 14.
3/3: Kaffesalon hos Gertrud kl. 19,30.
7/4: Kaffesalon hos Gertrud kl. 19,30.
14/4: Landsbyrådets generalforsamling på skolen.

Landsbyrådsmøde den 5 januar 2015 kl 
19,30 hos Henrik. Til stede: Helle, Lotte, 
Kasper, Henrik, Claus og Anders

I.Meddelelser 
Sti til Gundsømagle sø.  Helle har vider-
esendt mail angående nogle juridiske 
spørgsmål. Svar fra kommune ved Helle. Vi 
laver møde til foråret med kommunen. Helle 
ansvar.

Orientering fra AG angående stien fra sko-

Nyt fra Landsbyrådet
Landsbyrådet har besluttet, at vi fremlægger 
vores referater på HH-Portalen. Desuden vil 
referaterne kunne læses i Tidende.
Hvorfor gør vi det? Vi gør det af den simple 
grund, at vi ikke ønsker at skjule noget, og 
at vi ønsker at vores medlemmer løbende 
kan følge vores arbejde.  
Vi håber denne åbenhed vil blive fuldt op af 
et stort fremmøde til vores GF, hvor alle er 
velkomne til at deltage, og håber vi, opbakn-
ing til vores arbejde.

Landsbyrådet i Herringløse
Anders Gøricke
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len til Højvangsvænge. Artikel bragt i Dag-
bladet, er i dialog med kommunen om vand 
på stien ved Peter.

Orientering om det vestlige gadekær. Sejl 
er taget ned. Henrik er tovholder på det 
sammen med AG. Der har været kritik af 
gadekæret og andre ting. Se særskilt punkt.

Orientering om ”for enden af vejen” der bliv-
er i Januar holdt afslutningsmøder.

II. Diskussion
- Arkiv. Ansvar: Kim. Rummene er byttet 
rundt. Kim er i kontakt med Christian Sø-
rensen om udvikling af arkiv.
- Collage udkast sendt afventer endelig ud-
gave. Ansvar AG 
- Trafik – Sengeløsevej – Østrupvej til Gun-
dsømagle. Østrupvej projektet debatteres. 
Det blev aftalt at Gundsømagle hægter sig 
på os. Vi skal lave et borgermøde med trafik 
som emne, det samme vil Gundsømagle 
gøre. Derefter holdes møde med kommunen. 
Ansvar Kasper. Kasper skriver indlæg til Ti-
dende angående Østrupvej og svare på kri-
tik og giver vores holdning til kende.
- Herringløse som energilandsby – status. 
Ansvar Helle og Anders. Vi har fået bevis for 
at vi har sænket vores energiforbrug med ca 
24 %. Kommunen vil lave pressemeddelelse 
hvor vi skal være med. Januar/februar.
-  Økonomi – status fra Kim G. : SMS modul 
er ok forventet omkostning kr. 5000,00. Lotte 
har lovet at til næste møde efter festen ligger 
der en plan klar på dette. Ansvar Lotte.
- Generalforsamling, nye vedtægter, 
gennemgået og der var opbakning til det fra 
bestyrelsen. Kirsten fin pudser vedtægterne. 
De nye vedtægter bringes i Tidende i februar 
nummeret.
- Mail om pulje til 100.000 AG har sendt for-
slag. Fint forslag modtaget. AG har foreslået 
at vi bruger 15.000 kr af vores egne penge, 
hvis vi vinder prisen. Det var opbakning til 

dette fra bestyrelsen.
- Pris fra Montage smeden på flagholdere. 
Antal 77, Pris 256 kr/beslag + moms. Om-
kostningen er for høj. Der skal findes anden 
løsning.
- Sti langs med søen – hvad er byjord? Der 
arbejdes videre med det. Lotte snakker med 
Søvænget grundejerforening. 
- AG ringer til ejeren af Rytterkær. 
- Se mail fra Gitte Holm om opstilling af telt. 
Bestyrelsen sagde ok til anmodningen, dog 
med det forbehold at naboerne godkender 
det. Dette videregivet til Gitte Holm.
- Det vestlige gadekær, kan der ligges flis-
er under seglet og kan man som medlem af 
Landsbyrådet afholde en reception på ste-
det. Dette blev sat på stand-by.

- Indlæg i Tidende. Jeg ønsker en debat om 
følgende: Jeg vil skrive et indlæg som får no-
genlunde denne ordlyd: Martin Poulsen har 
gennem et længere skriveri med Landsbyrå-
det gjort opmærksom på nogle problemer i 
Herringløse, som han mener mange i Lands-
byen bakker op om. 
1. Landsbyrådet er et byråd 2.  i Roskilde og 
dermed i Herringløse. 
2. Landsbryådet har alt for meget magt og 
indskrænker fleres personlige frihed. 
3. Landsbyrådet har ødelagt det vestlige 
gadekær 
4. Landsbyrådet er skyld i at der er 60 km/t 
til Gundsømagle samt har fået etableret en 
uheldig vejchikane i Herringløse. 
Det blev aftalt at der bliver givet et svar som 
bringes i Tidende, da vi ønsker at få afklaret 
om vi har opbakning til det arbejde vi laver 
for Herringløse. 

- Festen. Mad ansvar AG, musik ansvar 
Lotte, Bar ansvar Lotte. Opdækning osv os 
alle, vi mødes den 23 kl 1800 til klargøring. 
Monja tilstede og der må bruges op til 2000 
kr på udsmykning osv. Monja og Lotte har 
ansvaret.
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Så blev stien indviet
For 5 1/2 år siden indviede vi den ”gamle” sti 
fra Herringløse til Gundsølille, som i øvrigt 
tog 5 år at få etableret.
Til indvilgelse deltog Evan Lynnerup tidl. 
borgmester i Gundsø kommune.
Nogle af stikordrene fra den gang var:
Det har taget 5 år at få etableret stien.
Der var mødt 80 op til indvielsen
Nu kan børnene cykle trykt i skole
En lang demokratisk vej.
Nu 5 ½ år efter kan vi gøre status over sti 
nummer 2.
Nogle af ovenstående stikord er de samme i 
dag som dengang, dog var der kun 15 som 
deltog i indvielsen. 
For 5 1/2 år siden lavede vi en ”aftale” med 
Roskilde kommune som gik ud på, at dette 
projekt skulle gøre op med ”kræver- men-
taliteten”. 
Vi borgere skulle deltage meget mere aktivt i 
projektet, f.eks. i det praktiske arbejde.

Allerede hurtigt i forløbet var politikerne i 
kommunen med på sagen, og bevilgede 
pengene. Herefter var det op til forvaltnin-
gen, Landsbyrådet og lodsejeren at få pro-
jektet kørt igennem.
Nu udviklede sagen sig sådan, at der var 
penge nok til etableringen, så det vi har 
deltaget med har været flere møder omkring 
projekt og mange mails mellem lodsejer, 
kommune og os.
Til sidst lykkes det at få projektet godkendt 
hos alle parter.
Især skal der lyde en stor tak til lodsejerne 
Peter og Tina Hansen.
Vores erfaring med dette projekt er, at de 
personer i Roskilde kommune som forhan-
dler disse projekter skal være i øjenhøjde 
med de borgere som man ønsker inddraget, 
samt dem som ”det går ud over”.
Tak til Roskilde kommune for en flot sti.

Anders Gøricke



Herringløse Tidende

Side 5- Februar 2015

Næppe var den nye cykelsti indviet, før det 
begyndte at regne og vand samlede sig på 
stien. I praksis blev den umulig at benytte.
Landsbyrådet kontaktede Roskilde Kom-
mune for at finde en løsning på problemet.
Torben Jørgensen, formand for Plan- og 
Teknikudvalget, er opmærksom på problem-
et og lover en løsning. Han skriver i et brev 
til Landsbyrådet:
“Jeg har nu undersøgt sagen i forvaltningen, 
og den omtalte vandpyt er problematisk, for-
di den både er stor, men også fordi den bliver 
liggende længe. Dette er vurderet til at være 
grundet et lokalt dybdepunkt med dårlig ned-
sivning i jordbundsforholdene. 
Før lå vandpytten delvist ude på vejen, nu 
ligger den inde på cykelstien. 
I det konkrete tilfælde er der lavet en faskine 
i truget langs stien. Forvaltningen forventede 
ikke, at det ville løse problemet helt, men 
problemet er endt med at være større end 
det, de havde regnet med. 
Forvaltningen har undersøgt løsningsmu-
ligheder for at få reduceret eller fjernet 

Kommunen klar til at løse 
problemerne med den nye sti

problemet. Mod Hvedstrup er vandløbet 
beskyttet og mod Herringløse er den lille 
sø beskyttet. Derfor er der ikke gode mu-
ligheder for at aflede vandet. 
En faskine kan være en mulighed for at øge 
kapaciteten. Det vil øge mængden af vand, 
men ved større mængde regn vil der stadig 
være en sø. Nedsivningen vil ikke øges, så 
den vil i så fald stå der i lige så lang tid som 
på nuværende tidspunkt. 
Forvaltningen er stadig i gang med at un-
dersøge forskellige muligheder og indhente 
priser, så problemet kan blive løst. 
Forvaltningen er også bekendt med to an-
dre afvandingsproblemer på den nye sti og 
arbejder i samme omgang på at løse disse”, 
skriver Torben Jørgensen til Landsbyrådet.

Vi følger sagen tæt
Anders Gøricke, formand for Landsbyrådet, 
siger om sagen:
“Landsbyrådet har flere gange haft kontakt 
med forvaltningen i Roskilde kommune. De 
har erkendt, at der er et problem, de vil finde 
en løsning på det. Landsbyrådet følger sa-
gen tæt og vi giver garanti for at der findes 
en løsning”.

Stien samler vand i en lille sø på 
grund af dårlig nedsivning
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Boliger i Herringløse 
udleder mindre CO2
Det er lykkedes at få borgerne til 
at tænke og tale om deres energi-
forbrug

Herringløse har gennem de sidste 4 år været 
energilandsby. Projektet har fået borgerne i 
Herringløse til at tænke og tale om deres en-
ergiforbrug.
Tallene fra en spørgeskemaundersøgelse, 
som Herringløse Landsbyråd har gennem-
ført, viser at de undersøgte boliger har re-
duceret CO2 udledningen med 25 % og 35 
% i forsamlingshuset. Samlet set er det 131 
tons CO2 årligt.
Landsbyrådet i Herringløse har siden 2010 
sammen med Roskilde Kommune gennem-
ført en lang række initiativer for at sætte 
fokus på klimadagsordnen.
Der har været flere arrangementer og fest-
er, og et stort fælles arbejde har medført, 
at mange boliger er blevet energirenoveret 
med efterisolering og nye vinduer eller har 
fået mere vedvarende varmeanlæg som 
pillefyr, solceller og jordvarme.
Landsbyrådet har gennemført en under-
søgelse af et stort antal huse og her viser 
det sig, at CO2-udledningen er reduceret 
med 25 % og på den tidligere skole helt op til 
35%. Alene på de analyserede huse og sko-
len er der således sket en nedsættelse af 
CO2-udledningen med i alt 131 t på de 4 år.

Klima- og Miljøudvalget er på sit møde d. 
13. januar blevet orienteret om erfaringerne 
med energiprojektet i Herringløse. Udvalgs-
formand Jeppe Trolle siger:
“Det er meget glædeligt at konstatere, 
hvordan lokale ildsjæle kan medvirke til at 

opnå betydelige resultater og store klima-
forbedringer. Dette resultat viser, at der er 
et stort potentiale i at energirenovere byg-
ningerne og omlægge til vedvarende var-
mesystemer. Den udvikling ønsker kom-
munen at støtte gennem nye initiativer 
initiativer”

Formand for Landsbyrådet, Anders Gøricke, 
siger: 
“Landsbyrådet i Herringløse har støttet op 
om projektet og vi har sammen med Roskilde 
Kommune afholdt en række arrangementer. 
Det er lykkes os at få borgerne i Herringløse 
til at tænke og tale om deres energiforbrug, 
så jeg regner med at de gode bestræbelser 
på at forbedre klimaet fortsætter de næste 
år.”
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Søndag den 30. november 2014 kl. 16 sam-
ledes ca. 75 børn med forældre og bed-
steforældre traditionen tro ved det vestlige 
gadekær til den årlige juletræstænding i 
Herringløse.
Juletræstændingsudvalgets nissepiger 
serverede gløgg, æbleskiver og varm kakao, 
mens juletoner strømmede ud over den for-
ventningsfulde skare. Efter nedtælling tænd-
tes træet smukt i mørket, hvorefter Clara og 
Edith sang julesalmer a capella efterfulgt af 
Cornet-Oles muntre spil.
Kl. 16,30 begyndte børnene at kalde på ju-
lemanden og minsandten om han ikke kom 
frem, standsmæssigt kørende bagpå Martins 
“månebil”. Efter dans og sang om træet var 
der uddeling af godteposer til børnene, mens 
den sidste gløgg forsvandt fra gryderne.
Juletræstændingsudvalget takker alle for 
en god eftermiddag og retter en særlig tak 
til Clara, Edith, Ole, Finn og Jens, der alle 
medvirkede til at få arrangementet på skin-
ner.
Vi glæder os allerede til 1. søndag i advent 
2015!

PS: Skulle du sidde inde med en lille nis-
sepige eller - dreng i maven, som gerne vil 
være med i udvalget, så ring til Louise på 
22833464.

Julelys ved gadekæret
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Søndag den 1. marts er dagen, hvor du 
har mulighed for at vinde en præmie for din 
kage. 
Der vil være præmie til den flotteste og den 
sjoveste (og så skal den selvfølgelig også 
smage godt).
Der er præmier i både børne- og voksen-
rækken. (Det skiller ved 12 år). 
Mød op på Herringløse skole kl. 14.00 og 
lad os alle smovse os i kager, bare denne 
ene dag. Så fortsætter det sunde liv om 
mandagen. 
9 gruppen serverer kaffe, te og saftevand. 
Adgangstegn: Mindst en kage pr. familie. 
Pris:20 kr. pr. voksen næse og 10 kr. pr. 
barnenæse.

Kagedag for 
store og små  

Tilmelding nødvendigt senest den 26. feb-
ruar til Tine Svitzer tlf. 26151478 eller Char-
lotte Hansen tlf. 28241512 
På glædeligt kage gensyn
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Mandag d. 10. november havde vi besøg af 
Mona Nicolaisen og Ellis Olsson, der fortalte 
om deres hjælpearbejde i Gambia.
25 personer mødte op for at høre om deres 
store arbejde og se lysbilledshowet. Det var 
en utrolig god aften, bare synd der ikke var 
flere der oplevede det. Efterfølgende var der 
flere af byens kvinder der straks gik i gang 
med at sy og strikke, og deres arbejde er i 
disse dage på vej i container til Gambia.

I løbet af aftenen var der mulighed for at 
købe noget som de har taget med hjem fra 
Gambia.

              9-gruppen

Nu bliver 
der strikket 
og syet til 
Gambia
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

Glæde over det nye motionsrum - 
men tyverier har sat skår i glæden

Vores mange brugere har taget særdeles 
godt imod vores nye motionsrum, hvilket 
glæder os meget!
Vi får løbende forslag til forbedringer, hvilket 
vi er glade for. 
På det seneste har vi efterkommet ønsker 
om nye hulahopringe ligesom vi har an-
skaffet kettlebells i sæt af 10, 16 og 24 kg 
- aktuelt ligger der ønsker om yderligere 

Kettlebells 
til motions-
rummet

redskaber, som vi vil tage op på generalfor-
samlingen i februar.
Imidlertid er ikke alt fryd og gammen: vi har 
været plaget af tyverier fra motionsrummet, 
hvor vores 8 kg håndvægte samt små vægt-
stænger til vægtskiverne er stjålet. 
Vi er rigtig ærgerlige over, at nogle åben-
bart ikke kan kende forskel på eget og vores 
fælles ejendom og opfordrer endnu en gang 
til, at man tager en snak med sine børn om 
brugen af motionsrummet og respekten for 
vores fælles ejendom. Vi vil minde om, at 
tyveri er strafbart og at vi overvejer politian-
meldelse, såfremt de forsvundne genstande 
ikke returneres til rummet.
Afslutningsvis ønsker vi alle brugere god 
fornøjelse i vores nye lokaler, hvor vi hen-
stiller til, at man ikke åbner vinduerne i loftet, 
da disse i nogle tilfælde ikke kan lukkes igen.

Mvh. HIF
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Jeg kan ikke forstille mig at jeg er den  en-
este borger i Herringløse og omegn der 
synes at den nye fartgrænse på 60 km/t, 
som blev etableret meget pludseligt d. 22 
dec, mellem Herringløse og Gundsømagle 
er noget overilet.
Som man kan læse i sidste nummer af Her-
ringløse Tidende (nov 2014) er det vores 
eget Landsbyråd, der på vegne af hele 
byen,  syntes det er en god ide at vi skal til at 
køre 60 km/t på en helt normal dansk lande-
vej. Jeg kan måske forstå at man lige inden 
og efter Østrup, hvor der er huse, sætter en 
hastighedsgrænse på  60 km/t, men at der 
er 60 km/t hele vejen også på de lange LIGE 
stræk. 
Det er helt i skoven. I skal være klar over, 
at hvis der køres blot 78 km/t, så koster det 
2.500 kr i bøde og et klip i kørekortet. Det 
kommer man hurtig til på en normal landevej 
med 60 km/t fartgrænse, hvor der i øvrigt in-
tet belæg er for at vi skal køre i denne lang-
somme hastighed hele vejen.
Det har intet med sikkerhed at gøre. I den 
Rapport som Roskilde kommune har fået 
udarbejdet af Grontmij (TSI rapport) er der 
sket 14 uheld på 9 år, desværre 2 stk. med 
dødelig udgang. Sagen er dog blot, at ingen 
af disse uheld skyldes normale bilister, som 
overholder færdselsloven. 
Alle uheldene skyldes hasarderet kørsel, alt 
for høj hastighed, spiritus, narko og mang-
lende overholdelse af vigepligten (krydset i 
Østrup). Ikke ét uheld skyldes de normale 
bilister som kan overholde reglerne. Den 
selv samme rapport siger også, at ud fra 
trafiktal og målte hastigheder  er der ikke 
de store problemer med hastigheden. Jeg 

DEBAT: Hastigheds-
begrænsning mellem 
Herringløse
og Gundsømagle

kan derfor kun se, at indførslen af 60 km/t 
hastighed vil medføre stor gene for alle pen-
dlere . Endvidere vil den lave hastigheds-
begrænsning føre til langt flere farlige og 
hasarderede overhalinger. Jeg tror ikke at 
uheldsraten bliver lavere af den grund. De 
eneste som kommer til at tjene på det her 
er politiet og deres bødekasse. I kommer til 
at betale.
I samme moment har man ud for Østrupvej 
nr. 7, uden at spørge beboeren hvis indkør-
sel nærmest er blevet blokeret, etableret en 
chikane. Den er så smal, at landmændene 
ikke kan komme forbi med deres maskiner 
uden enten at køre skiltene ned eller køre 
på fortovet i modsatte side. Chikanen er an-
lagt et meget uheldigt sted. 
Jeg mener, det er direkte farligt at passere 
den. Når der kommer en bilist fra Sengeløse 
med en smule fart på, og det gør der, så op-
står der farlige situationer, og det er kun et 
spørgsmål om tid, før der sker en ulykke der. 
I januar skete det første uheld pga chikanen. 
Vi skal på ingen måde diskutere hastigheden 
i byen, men måske et bump, eller skildpad-
der havde været langt at fortrække.
Jeg har rettet henvendelse til Landsbyrådet 
og spurgt, hvad man har bedt Roskilde kom-
mune fortage sig vedr. Østrupvej på en mail 
d. 22-12-14, lige efter at skiltene med 60 
km/t pludselig var kommet op. Jeg spurgte 
ind til hvorledes Landsbyrådet var involveret 
i sagen. Det kom der en længere samtale 
ud af. 
Jeg mener, at landsbyrådet overskrider 
sit mandat og virke ved at bringe private 
politiske og følsomme emner, som hastighed 
på de danske landveje op, og udtale sig på 
HELE byens vegne og dermed også mine 
vegne. Det kan kun blive kimen til ufred og 
ballade i vores dejlige by.
Jeg mener Landsbyrådets primære op-
gave må være at arrangere byfester, ju-
letræstænding, Sct Hans mm og fremme 
det sociale samvær mest muligt. Altså tage 
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mindre følsomme emner op, som ikke ind-
skrænker ens personlige frihed eller skaber 
ufred i byen.
 Allerede i 2011 var trafikken i og omkring 
Herringløse på dagsorden i Landsbyrådet 
(jeg var selv suppleant), dvs. der er rettet 
henvendelse til Roskilde Kommune længe 
inden borget mødet d. 27 okt. 2014. 
Jeg har forgæves forsøgt at bede om en kopi 
af referaterne fra Landsbyråds møderne, 
så det var muligt at se, hvornår Landsby-
rådet har taget kontakt til kommunen vedr. 
hastigheds nedsættelse mm. 
Det har jeg fået en venlig mail retur på som 
lyder meget ordret ”Mht til referater så får du 
intet af det. AG” 
Jeg kan ikke forstå, at vi har et demokratisk 
valgt Landsbyråd, som kører for mig og hele 
Herringløse en skjult Agenda. Der er ingen 
i Herringløse som kan få fat i vedtægterne 
for Landbyrådet, uden det kræver adskillige 
mails.  Referaterne for alle møder der holdes 
i demokratiets navn er hemmelige. Det har 
jeg meget svært ved at forstå, man kan jo 
godt få den tanke, der foregår noget, som 
ikke tåler dagens lys.
Jeg vil inderligt bede om at alle vedtægter, 

vedlagte formål jfr. §4 og alle referater er 
tilgængelige  på HH-portalen, så borgere, 
uanset om de er medlemmer eller ej af 
Landsbyrådet, har mulighed for at se hvilken 
politiske tiltag og veje vinden blæser i Her-
ringløse ifølge Landsbyrådet.
Der er ikke noget mere prisværdigt end ild-
sjæle i dette samfund, som gør en forskel og 
brænder for en sag. Det billede havde jeg af 
Landsbyrådet i mange år, men de seneste 
år er billedet begyndt at falme, og jeg synes, 
jeg ser en tendens til et råd der tilegner sig 
mere og mere magt i vores alle sammens 
navn. Jeg er endvidere blevet opfordret til 
at melde mig ud af Landsbyrådet, grundet 
mine kritiske spørgsmål!!!!. Det er ikke sundt 
demokrati. I min verden man må vel have lov 
at ytre sig, også selv om det er kritisk. Jeg 
føler det ikke er tilladt af det sidende lands-
byråd, derfor føler jeg mig nødsaget til at 
komme med dette indlæg.

Med venlig hilsen
Martin Z. Poulsen

Herringløse Bygade 42 A
4000 Roskilde

Læs svar på  side 14

Nedrivning
Jord & Beton 
Anlæg 
Brolægning 
Vedligeholdelse
Faskiner & Dræn

mads@mllarsen.dk
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DEBAT: 
Svar til Martin Poulsen
Martin Poulsen har gennem flere mails 
rettet en kritik af det arbejde Landsbyrådet 
laver. Vi føler derfor at der er behov for at få 
afdækket om vi gør noget forkert, eller der er 
opbakning til vores arbejde. Kritikpunkterne 
er følgende:
• Landsbyrådet er som et byråd nr. 2 i 
Roskilde kommune.
• Bestyrelsen i Landsbyrådet er håndplukket
• Landsbyrådet føre en ukendt politisk linje
• Landsbyrådet skal holde sig fra holdninger 
lokalt og politisk mærkesager, og kun arran-
gere loppemarked, juletræstændning osv.
• Landsbyrådet har ødelagt det vestlige 
gadekær
• Landbyrådet er skyld i at hastigheden er 60 
km/t på Østrupvej.
Martin oplyser til os, at han taler på vegne af 
mange i Herringløse.
Vi vil kort svare, at vi er upolitiske og har som 
formål at arbejde for borgerne i Herringløse. 
Vi har ikke nogen politiske mærkesager, og 
vælger at kæmpe for de ting som betyder 
meget for borgerne i Herringløse. 
Alle kan stille op til bestyrelsen i Landsby-
rådet og de bliver valgt på demokratisk vis 
ved vores GF.
Mht. til det vestlige gadekær har der været 
afholdt borgermøder og det var vores opfat-
telse at det var en god demokratisk proces 
vi var igennem.
Mht. til Østrupvej – se Kasper svar i Tidende.
Vi mener i Landsbyrådet at vi skal blande 
os i sager som vedkommer borgerne i Her-
ringløse. 
Vi er høringsberettiget i Roskilde kommune 
og høster stor respekt for vores arbejde. Vi 
er gået for lidt over 100 medlemmer til 148 
på nuværende tidspunkt. 
Det tager vi som et skulderklap fra borgerne 
i Herringløse.

Hvis der er behov for et møde omkring an-
klage punkterne, vil vi meget gerne deltage 
i det. 

Landsbyrådet i Herringløse

DEBAT: 
Svar til Martin Poulsen
Herringløse Landsbyråd blev i februar 2014 
opmærksom på Roskilde Kommunes planer 
om trafiksikkerhedsinspektion og forbedring 
af trafiksikkerheden på Østrupvej. 
Disse planer har siden været omtalt i flere 
numre af Herringløse Tidende. Landsbyrå-
det fik arrangeret et høringsmøde med be-
boere på Østrupvej og Roskilde Kommune. 
Kommunen udarbejdede på baggrund af 
trafiksikkerhedsinspektionen en såkaldt 
TSI-rapport, der anbefalede mere end 50 
ændringer på Østrupvej. Landsbyrådet bad 
om at få rapporten, og den har siden april 
været tilgængelig på hh-portalen.dk. 
Beboere på Østrupvej gav på baggrund af 
TSI-rapporten et høringssvar, der kritiserede 
manglen på forbedringer inde i Herringløse 
by mht. oversigtsforhold, bløde trafikanter 
og 40 km/t zone, og støttede derudover ge-
nerelt forslagene TSI-rapporten. 
Roskilde Kommunes planer blev fremlagt 
på borgermødet d. 27/10-2014, hvor flere 
af tiltagene blev diskuteret kritisk. Det blev 
besluttet at støtte op om projektet.
Det er vigtigt, at trafikken i Herringløse er for 
alle; fodgængere, cyklister, bilister, lastbiler, 
busser, landbrugsmaskiner etc. 
Er der forslag til forbedringer af trafiksikker-
heden i Herringløse, opfordrer vi derfor alle 
til at sende en mail til Landsbyrådet, så vil 
vi hjælpe, så godt vi kan. Alternativet er at 
skrive direkte til Roskilde Kommune. Lands-
byrådet har på opfordring fra borgere i Her-
ringløse sendt nedenstående brev til kom-
munen vedr. indsnævringen på Østrupvej.
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MIN BUTIK                

Kunsthåndværk og gaveartikler
Kunsthåndværk og gaveartikler

Fuglefoder, fuglekasser, redekasser samt kanin og hønsehuse.
Bøffer, pølser og stege fra Herefordkvæg

OBS: Butikken åbner først d. 7. marts efter vinterlukningen.

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

Vedr. indsnævringen på Østrupvej har be-
boere i Herringløse gjort opmærksom på 
følgende to alvorlige problemer. 
1. Indsnævringen gør det vanskeligt, hvis 
ikke direkte umuligt, for landbrugsmaski-
ner at benytte Østrupvej, da chikanen er 
for bred. Herringløse ligger i landzonen, og 
det er helt nødvendigt at landbrugsmaskiner 
fortsat kan benytte Østrupvej. 
2. Indsnævringen forårsager flere farlige 
situationer for bilister, hvilket kan obser-
veres ved forøget brug af horn etc. Årsagen 
anses for at være indsnævringens længde 
kombineret med dårlige oversigtsforhold på 
Østrupvej ned mod Herringløse Bygade. 
Det foreslås på denne baggrund, at ind-
snævringen reduceres både i bredde og 
i længde. Det understreges, at der er tale 
om et alvorligt og akut problem, der bør 
reageres på hurtigst muligt.

Kasper Reck
Landsbyrådet i Herringløse
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Da Roskilde Kommune var på jagt efter en 
landsby til et pilotprojekt om energireno-
veringer, var Herringløse hurtigt på pletten. 
Syv familier meldte sig til pilotprojektet, der 
startede med at fire i starten af november 
åbnede deres hus for naboerne til Energitje-
nestens klassiske ”for enden af vejen” ar-
rangementer, med grundige energigennem-
gange af husene og mulighed for naboer for 
at høre med. Samtidigt eller efterfølgende 
fik alle syv besøg af både en energimærke-
konsulent og en BedreBolig rådgiver. 
Onsdag den 21. januar mødtes så de - der 
havde mulighed for det på denne helt almin-
delig sene eftermiddag - i kassestuen på 
Herringløse skole til et fokusgruppeinterview 
om energimærkeordningen og BedreBolig 
ordningen og indholdet i rapporterne her-
fra. Erik, Henning, Solveig, Laila, Kim og 
Eva svarede hjælpsomt på de mange 
spørgsmål. COWI stod for interviewene, der 
kom godt omkring, hvad der virker, når en 
kommune gerne vil fremme energirenover-
inger. Og som sluttede af med gode råd til 
Roskilde Kommune. 
Et af dem var, at det var en god idé netop at 
tage udgangspunkt i et lokalsamfund. Sid-
ste del af pilotprojektet bliver, at de syv fami-
lier tester det spørgeskema, som COWI nu 
hjælper Roskilde Kommune med at udvikle. 
Pilotprojektet har også givet input til rammer 
for de byfornyelsesmidler i 2015, som giver 
tilskud til energirenoveringer af ejerboliger 
og andelsboliger i Roskilde Kommune, som 
ikke har fjernvarme. 
Efter først til mølle princippet gives 25 % 
tilskud, maksimalt dog 15.000 kr., til en-
ergirenoveringsprojekter, som en energi-

Energi-piloter 
mødtes på 
skolen

mærkerapport for boligen dokumenterer 
som rentable. 
Der er tilskud til mindst 80 boliger. 
Der vil også kunne ydes tilskud til selve en-
ergimærkerapporten, forudsat der gennem-
føres ét eller flere rentable projekter fra den. 
Tilskuddet kan desuden bidrage til at dække 
udgiften til konvertering til vedvarende en-
ergi, hvis energimærkerapporten anviser 
rentable muligheder. 
Roskilde Kommune forventer at kunne an-
noncere starten på ordningen i løbet af no-
gle måneder. 
Ordningen vil blandt andet blive annonceret 
i Roskilde Avis på side 2 – der hvor der 
plejer at være oplysninger fra kommunen. 
Det tager lidt tid at stable en sådan ordning 
administrativt på benene, da byfornyelses-
loven har en del formelle krav, som skal op-
fyldes.
Det er vigtigt, at der ansøges inden projek-
terne sættes i gang. Energimærkerapporten 
må desuden  ikke være ældre end et år fra 
starten på ordningen. 
En forudsætning for at ordningen gennem-
føres er, at Roskilde Kommune som sæd-
vanligt opnår byfornyelsesramme fra staten. 

Pia Berring
Udviklingskonsulent

By, Kultur og Miljø Sekretariatet 
Roskilde Kommune
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DEBAT: En ommer 
på Østrupvej?
Den jævnt glidende morgen- og aftentrafik 
gennem byen er nu afløst af showtime i myl-
dretiden i form af russisk roulette - hvem når 
at komme udenom chikaneøen, inden der 
kommer én susende om hjørnet, og hvem 
når det ikke. 
Det fører vi en statistik over. Indtil nu har vi 
kun hørt 2 brag, og der er kun sket materiel 
skade. 
Kofangere, forskærme, lidt lygter osv. 
Måske har der været flere - vi er jo ikke 
hjemme hele tiden - men der vil helt sikkert 
komme ulykker med jævne mellemrum. Ikke 
at det hver gang er utålmodige personer, der 
bare smutter ud, nej man skal virkelig samle 
mod til sig og be’ til, at man når rundt. Om en 

måned kommer alle motorcyklerne, men de 
kan redde sig ved at køre op over fortovet. 
Vi har selv ønsket en fartbegrænsning på 
Østrupvej  og gerne en eller anden chikane 
ved indkørslen til byen. Men at lave en 
sådan ø kun 30 m fra T-krydset, hvor der in-
tet overblik er, og hvor man allerede er nede 
i fart, er helt hen i vejret. Oven i købet har 
man lagt øen så tæt på en privat udkørsel, 
at beboerne har meget vanskeligt ved at 
komme ud. 
Et par små chikaner på det vi kalder den lille 
Bygade - det snævre stykke fra Østrupvej 
ned til det vestlige gadekær - ville være 
på sin plads. Der er flere, der kører alt for 
stærkt på den lille vej uden fortove. Da det 
imidlertid ikke kan bevilges, må vi henstille 
til de pågældende at sætte farten lidt ned.

 Helle Simonsen
“Hjemmet” - det røde hus på hjørnet.
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Storkereden: Vi er ude 
hver dag - uanset vejret
Vinteren er i fuld gang. Vi får kælket og leget 
i den smule sne, der har været og børnene 
nyder det. Vi er ude hver eftermiddag – 
næsten uanset vejret.
Her i januar har vi haft et lille emne om egern 
i børnehaven. Vi har sat 3 foderhuse op, så 
nu venter vi spændt på, hvornår egernet 
opdager dem.
 I den kommende tid vil børnehaven og de 
store i vuggestuen,  selvfølgelig beskæftige 
sig med fastelavn. Der skal laves masker, 
synges sange og selvfølgelig slå katten af 
tønden.
Når vinterferien er overstået, begynder vi så 
småt at tænke på forår. Vi glæder os til den 
lysere tid og vores planer om at børnene selv 
skal så lidt, som vi så kan høste til efteråret.
I vuggestuen har vi haft lidt ekstra fokus på 
”hvem er jeg”. Alle børn har haft billeder med 

af deres familie og vi har lavet små huse til 
hvert barn. Det synes børnene er rigtig sjovt. 
Både at se på sin egen familie, men også at 
se de andre børns familie.
Her i vintertiden har vuggestuen og børne-
haven hver deres dag ovre i hallen. Det er 
altid en succes og børnene glæder sig til 
rigtig at kunne tumle. 
Børnehaven deler vi op i mindre grupper, så 
vi bedre kan tilrettelægge legen/rytmikken 
efter alder. 
I vuggestuen er det de ældste børn, der tag-
er af sted. Det er for voldsomt for de små. De 
bliver på stuen, hvor der så i den time er lidt 
mere ro på stuen.
I løbet af foråret får vi en del nye børn ind i 
vuggestuen og lidt i børnehaven. Det bliver 
rigtig spændende og vi glæder os til kom-
mende nye legekammerater.
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Nyt fra Amba
Siden sidst: Vi har haft generalforsamling i 
Amba .
Der blev ikke foretaget udskiftninger i besty-
relsen.

Vi har nu afleveret det nye kondirum til HIF 
og det må vist kaldes en stor succes.
Vi går nu i gang med renovering af det 
gamle kondirum, der herefter skal bruges til 
lokalmuseeum og mødelokale.
Christian sørensen er i gang med at søge 
midler til projektet.
Amba er ligeledes i gang med at søge 
midler, men det er til udskiftning af de æld-
gamle Velux vinduer i det nye kondirum.

Vh. Leo
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Idrætsforeningen holder generalforsamling 
den 24. februar 2015 kl. 19.30 på skolen. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne er: 
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskab/kasserens beretning
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand

Nyt fra HIF 
- husk faste-
lavnsfesten

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
9. Valg af 1 suppleant for bestyrelsen for 1 
år
10. Valg af 1 revisor for 2 år
11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
12. Eventuelt
 Alle er velkomne.

Fastelavnsfest
Fastelavnsfesten afholdes lørdag den 14. 
februar 2015 kl 14 i gymnastiksalen på 
skolen. Bemærk lørdag. Vi har valgt at af-
holde det lørdag af hensyn til dem af jer 
som skal til andre fastelavnsarrangementer 
på fastelavns søndag. Håbet er at der kom-
mer mange. Entré kun 25 kr. Kaffe og te er 
gratis, en fastelavnsbolle til de lækkersultne 
kan købes for 15 kr. Der er præmier til kat-
tekonge og -dronning samt bedst udklædte i 
flere kategorier. Kom og vær med til at gøre 
det til en festlig dag. 

Hvis i gerne vil deltage i en af vores ak-
tiviteter så er det ikke for sent. Kontakt de 
holdansvarlige. I kan se dem på bagsiden 
af Tidende. Motionsrummet er som tidligere 
omtalt flyttet og vi har fået meget fin re-
spons. Tak til alle brugere for det. Jer som 
ikke er medlem men gerne vil starte  op kan 
kontakte Sune. I kan finde Sunes kontaktin-
fo på bagsiden. Det koster kun 300 kr for et 
halvt år. Et familiemedlemsskab koster 600 
kr pr halvår for hele familien! Det er billigt :-)
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Så er jeg her igen
Advarsel!!! Dette er muligvis satire.
Juleaften fik nogle af os hvidevarer i gave - 
nogle af dem var fundet på de gule sider. Til 
risalamanden fik vi dejlig rød kirsebærsovs. 
Til kaffen fik vi en negerbolle (kun en hver).
Jeg har tænkt meget over, om jeg burde 
skrive det her, for støder jeg nu nogen ?
Jeg mener, mange kunne jo komme efter 
mig:
Juleaften er en kristen højtid – hvad siger 
mon de troende fra andre religioner og Jeho-
vas Vidner til det?
Hvidevarer, er der nogle hvide mennesker 
der føler sig krænket, fordi en hvidevare 
kunne jo være en mikroovn?
De gule sider – kommer kineserne nu efter 
mig, fordi de ikke vil nedgøres til en hjemme-
side?
Eller negerbolle – bliver de sorte i Afrika og 
Amerika nu sure fordi jeg spiser deres farve 
(svenskerne bliver garanteret sure – de bliv-
er sure over alting).
Rød kirsebærsovs – og kommer indianerne 
også efter mig?????
Satiren (?), muligvis, slut.
Altså, ytringsfrihed er tilsyneladende blevet 
en svær størrelse i disse tider, som ellers er 
de mest oplyste i verdens-historien.

Bjarnes Hjørne Ytringsfriheden er altid blevet 
udøvet med respekt og hen-
syn til hinanden og ”de andre”. 
Nogen kalder det også for dan-
nelse. Forestil dig, der blev 
lavet et elekronisk program der 

oversatte vore tanker til synlig tekst, som 
andre kunne læse. De fleste af os ville nok 
indskrænke vores tankevirksomhed en del. 
Nå, det er godt at vi har en masse intellek-
tuelle, chefredaktører og Phd-studerende i 
hundredevis til at finde ud af det. 
Dog foretrækker jeg at tænke på nogle ci-
tater som min gamle mormor lærte mig for 
ca. 133 år siden: ”Tale er sølv – tavshed 
er guld” og ”Hvad hjertet er fuldt af, løber 
munden over med”. Da det sidste citat er fra 
Bibelen, håber jeg ikke at jeg støder ateister 
og andre anderledes troende.
Hvor verden end er på vej hen, går det mod 
forår i Herringløse.

Bjarne Leed  

Ved gadekæret 
Vi holder loppemarked søndag den 31. 
maj.
Husk at sætte X i kalenderen.

Hilsen fra 9-gruppen 

Loppemarked
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Har netop deltaget i tre timers Jazz på Her-
ringløse skole, og har svært ved at ”lande” 
igen. Aldrig havde jeg troet at jeg skulle blive 
begejstret for at høre Jazz……….men det 
blev jeg. Helt fantastisk. Cornet Ole og dren-
gene gav den på alle tangenter, og det blev 
bare mere og mere, som minutterne skred 
frem. Jeg vil selvfølgelig også nævne de 
cirka 60 publikummer der var kommet, både 
fra Herringløse, Gundsømagle, Roskilde og 
Frederikssund. Tak til alle jer! Sjældent har 
man set et så veloplagt publikum. 9 gruppen 
siger tak for stor opbakning. 
Vi ses igen til loppemarked d. 31.maj hvor 
”Boy bandet” kommer og spiller igen. TS

Veloplagt 
nytårsjazz 
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Landsbyrådets
generalforsamling
Tirsdag den 14. april 2015 kl. 19:30 på Her-
ringløse skole.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Valg af formand (ulige år) 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter
7. Valg af 2 revisorer (for 1 år af gangen)
8. Indkomne forslag
- Forslag til vedtægtsændringer stillet af 
bestyrelsen
9. Fastsættelse af kontingent
10 Eventuelt

Bestyrelsen har på baggrund af drøftelser 
på generalforsamlingen i 2014 udarbejdet 
en række forslag til vedtægtsændringer. 
Vedtægterne kan læses på HH-portalen el-
ler rekvireres hos landsbyrådet.
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Historien om
vores vandværk
Af Bjarne Leed

Der var engang
Forestil dig Herringløse for lidt over 100 år 
siden.
Flittige folk der måtte arbejde hårdt for at 
opretholde et tåleligt liv.
Da al transport foregik med hestevogn eller 
–kærre, levede man overvejende isoleret.
Kun når en handelsrejsende kom forbi eller 
en herboende kørte til Roskilde for at sælge 
sine produkter, fik man lidt at vide om, hvad 
der skete i de fjerne byer. Mange borgere 
forlod aldrig i hele deres liv Herringløse og 
nærmeste omegn.
Gårdene havde husdyrhold, kreaturer, heste 
og svin, hvorfor der var mange karle, malke-
piger og dertil husholdersker og tjenestepi-
ger, der opretholdt livet på denne måde.
Handel og håndværk var der i rigt mål – 
købmandsbutikker, slagtere, smede, mejeri, 
tømrere etc. Og en skole
Da elektricitet var en ny opfindelse, havde 
den knap vundet så megen udbredelse, at 
den havde nogen indflydelse på de fysiske 
aktiviteter som var nødvendige. Arbejdet 
blev udelukkende udført med håndkraft. 
Olielamper og tællelys lyste op i de mørke 
vinteraftener.

I begyndelsen af 1900-tallet var Frederik 
den 8. konge. Han tjente sit folk godt i 6 år, 
men havde en del besvær med politikerne, 
som havde svært ved at udøve en ordentlig 
regeringsførelse. Tillige, viste det sig, var 
justitsminister P.A. Alberti en sølle bedrager, 
som bedrog statskassen for 9.000.000 kr. 

Formodentlig den største bedragerisag i 
Danmark nogensinde.
Imens i Herringløse, havde man vigtigere og 
nødvendigere ting at foretage sig og tage 
beslutninger om.

Et vandværk grundlægges
En af de grundlæggende behov i alle sam-
fund og til alle tider, er nødvendigheden af 
at skaffe sig vand. Vand både til folk og fæ.
Måske var det udbredelsen af andelstanken 
eller også var det fordi Gundsølille havde 
etableret et vandværk i 1901, at 24 ejere 
af fast ejendom i Herringløse, mødtes på 
et møde den 14.3. 1907, for at etablere en 
fælles vandforsyning i landsbyen – Herring-
løse Vandværk.
På den tid, havde hver gård en brønd til 
egen vandforsyning – husenes behov for 
vand kunne dækkes fra tre brønde, som lå 
vest, midt og øst for byen.
Kun tinglyste ejere kunne være medlem af 
forsyningsselskabet og de hæftede for gæld 
efter princippet ”en for alle og alle for en”.
Vandværkets første brønd blev gravet på 
gårdspladsen på Bygaden 14. Et vandtårn 
blev bygget ved siden af. En vindmølle pum-
pede vandet op i tårnet, hvorfra det af egen 
kraft, løb ud til medlemmerne.

Et vandledningsnet bliver etableret
Det er nok overdrevent at sige, at vandet løb 
ud til medlemmerne, for et ledningsnet skulle 
først etableres!
Opbygningen af ledningsnettet foregik 
mange år fremover. Dem der boede nærm-
est vandværket og var foretagsomme, fik 
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først. Og successivt blev nettet udbygget – 
man sluttede sig simpelt hen til nettet, hvor 
det nu lå nærmest ens hus. Det skete efter 
behov og uden myndigheders godkendelse 
og foregik ofte ved at grave en vandledning 
ned gennem naboens have, hvis det var den 
korteste vej. Men mon ikke den daværende 
bestyrelse havde en vis medviden i, hvad 
der skete. Vandledningen stoppede i øvrigt 
et passende sted i haven ved ens hus, da 
der dengang ikke fandtes vandskyllede toi-
letter, men kun das og natpotte.
Så skal du grave dybt i din græsplæne, er 
det muligt du støder på et gammelt tørlagt 
støbejernsrør fra dengang.

I 1931 blev vindmøllen erstattet med elek-
tricitet og vandforsyningen blev mere stabil.
Den person der har siddet længst i vandvær-
kets bestyrelse, er Mogens Clausen som bor 

på Muldhøjvej. Fra 1955 og i over 45 år fun-
gerede han mange af årene som kasserer. 
2 gange om året gik han rundt til 153 post-
kasser, dels med sedler der skulle udfyldes 
med hver husstands forbrug og dels med 
regningen på forbruget. (Denne praksis æn-
dres fra i år). Tillige tog han rundt og så efter 
brud på rørene og af og til hen til vandvær-
ket for at iagttage den mekaniske måler. Det 
skete ved midnatstid når folk sov – og hvis 
viseren snurrede, var der sandsynligvis en 
læk et sted.

Til gengæld var bestyrelsen ikke så be-
lastet af det kommunale bureaukrati som 
den er i dag, da næsten alt blev besluttet 
i vandværks-bestyrelsen og ordnet lokalt. 
Godkendelse af udvidelse af ledningsnettet, 
blev ikke altid registreret – og slet ikke i kom-
munen. Kunne man ikke lige finde en eksis-

Et kig ned til vandboringen.
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terende rørføring eller hvor en stophane var 
sat, kunne man altid spørge Mogens.
Nok om ledningsnettet. I 1963 købte forenin-
gen den jord, som vandtårnet lå på af Duvall 
Jensen. 
Man lavede en 6” boring og satte tryk på 
vandet, hvorefter man rev vandtårnet ned i 
1966 og byggede den nuværende bygning.

Den store forurening
I 1987 ramte forureningen vores vandværk. 
Roskilde Amt og Gundsø Kommune, nedl-
agde forbud mod at bruge vand fra boring-
erne til madlavning. Det var menes at være 
fenol i vandet der var årsag til forbuddet. Det 
er aldrig blevet opklaret hvorfra forureningen 
stammede.
Gennem et års tid, måtte borgerne iklædt 
25 liters dunke, hente vand fra en tankvogn 
der parkerede ved vandværket 2 gange om 
ugen.
I 1988 blev selskabet påbudt at etablere den 
nuværende boring ca. 750 m. syd for byen. 

Vores højteknologiske vandværk
Som bekendt går udviklingen nu utroligt hur-
tigt. Der er maskiner til det grove arbejde og 
højteknologi til løsning af en masse andre 
funktioner. Nogle af disse funktioner er også 
politisk betingede, da alt hvad der kan måles 
og vejes, skal registreres, også fordi miljø, 
forbrug, forurening, spild etc. spiller en stor 
rolle. 
Kravene til en vandværksbestyrelse i dag, er 
derfor fuldstændig anderledes end for bare 
få år siden.
Bestyrelsens formand er Lars Kim Thomsen, 
kasserer er Leif W. Hansen, bestyrelsesm-
edlemmer er Kåre Zetterlund, Finn Alm og 
Nicki Nielsen. Lars er i øvrigt orlovskaptajn 
og maskinmester, så han kender til, at have 
vand under fødderne.
Diverse lovkrav skal være opfyldt for, at der 
kan drives vandværk. 
Vandværket er medlem af Vandværker i 

Danmark, som afholder kurser for medlem-
merne. 
Det kan være et bestyrelseskursus, et hygi-
ejnekursus e.l. Vandsektorloven, som også 
skal kunnes.
Programmer for elektronisk pejling af boring, 
en total fjernovervågning og registrering af 
forbrug – også pr. husstand, er implemen-
teret eller er på vej. 
Et kommende krav, er dokumentation af tab 
i forbindelse med forbrug af vand. 
Et synligt element i den elektroniske proces 
er installationen af vores nye vandmålere, 
der indgår i systemet, der dels overvåger 
forbrug og dels registrerer lækage i ledning-
snettet 
En beredskabsplan for forurening er under 
udarbejdelse.

Afslutning
Der er løbet meget vand i rørene, og ud af 
dem, i de godt 100 år der er gået.
Ildsjæle med entusiasme, gå på mod og 
dertil en masse muskelkraft, udgjorde funda-
mentet for etableringen af vandværket i de 
første mange årtier. 
Via diverse bestyrelser gennem årene, til den 
nuværende bestyrelse, hvis arbejde består i 
kendskab til administration, regnskab, miljø 
og lovkrav og i den forbindelse til implemen-
tering af programmer, der registrerer alt fra 
pumpestation, til borehul – vandet hentes 80 
meter nede, via det nu fuldt registrerede led-
ningsnet, til vores vandhaner.
Ligesom deltagelse i kurser er en betingelse 
for at drive et vandværk!
I forbindelse med tilsyn af Herringløse Vand-
værk, er det udtalt i en tilsynsrapport, at 
det er veldrevet og at alt er af høj kvalitet. 
Dette skyldes alene en progressiv og på alle 
måder faglig dygtig bestyrelse.

Læs mere om vores Vandværk 
på hvand.dk.
Bjarne Leed 
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Kaffesalonen fortsætter ufortrødent i det nye 
år – nu er der vel snart håb om mere lys og 
måske ovenikøbet lidt sol – så kom glad til 
kaffe og te og kage og almindeligt hyggeligt 
samvær hver den første tirsdag i måneden. 

• marts:  tirsdag d. 3 marts 2015 
• april:  tirsdag d. 7. april 2015 
• maj:  tirsdag d. 5. maj 2014 

kl 19.30 – 21.30 på Ryttergaarden, Ryt-
terkær 2, Herringløse 

Tilmelding af hensyn til kagebagning osv. på 
gertrud@gundso-rev.dk eller 25366960 ger-
ne 3 dage før. 

Mange hilsener Gertrud, 
Rytterkær 2 

Kaffesalon
for kvinder i
Herringløse
og omegn
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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:
Helle Nordmind
Sengeløsevej 3
20 57 62 08
hellenormind@gmail.com

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

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

Best.medlem
Claus Wedel Nørgaard
Jønksvej 9
28 70 33 71
cwedel@livemail.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
larskim@thomsen.mail.dk

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


