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Dagsorden: 
 
Der var ikke udarbejdet en dagsorden til mødeindkaldelsen. De drøftede emner er nævnt her under: 
 
Gangstier 
Der var bred enighed om, at vi vil se på hvad vi som lokalråd kunne gøre for, at forbedre, vedlige-
holde og udvikle vores gangstier i lokalområdet. Vi skal have synliggjort stierne på kort, som findes 
på hjemmesiden og vi skal lavet nogle små skilte, som viser stierne. 
 
Naboorientering – Udstykning af ejendommen Plantevej 1-5  
Lokalrådet have modtaget en nabohøring vedrørende ovenstående udstykning. Ansøgningen var 
rodet skrevet og det var svært, at få en mening med det hele. Høringsfristen var samme dag, så vi 
blev enige om, at vi ikke have nogle indvendinger. Søren sender en mail til kommunen, hvor vi 
meddeler ovenstående. 
 
Internetforbindelse 
- eller mangel på samme. Baseret på de erfaringer forskellige borger har med forskellige systemer 
kommer Niels med en lille afhandling desangående. Denne vil blive offentliggjort på hjemmesiden, 
så vi alle kan blive klogere. 
 
 tilbagemelding. 
 
Lokalområdet 
Hvor stort er det? skal vi flytte vores ”grænser” i samarbejde med de tilstødende lokalråd? Bjørn 
kommer med et oplæg. (Der ligger en definition af området i vedtægterne)  
 
J. Jensen 
Hvad gør vi? Svaret er ingen ting….. lokalrådet er lige dannet og J. Jensen er en kompliceret sag, 
som ville kræve rigtig mange ressourcer. Vi var af den opfattelse, at det er i gode hænder hos de 
borger som har sluttet sig sammen i en forening imod planerne.  
 
Lokalrådets primære interesser er, at sikre cykelstien, som går gennem området. Endvidere overvå-
ger vi om de beslutninger, som bliver taget vil påvirke trafikbelastningen i vores område.  
 
 



Plan 2018 
I gamle dage udarbejdet lokalrådet, nogle planer for de kommende års arbejde. Det vil vi gøre igen. 
Den udarbejdet plan vil vi præsentere for borgerne, som forhåbentlig vil give os den nødvendige 
opbakning.  
 
Harløsevej 
Harløsevej ser ikke godt ud og den er ikke blevet bedre gennem vinteren. Søren tager kontakt til 
kommunen og spørger, deres planer for udbedring af vejen. 
 
FaceBook 
Så skal vi på FB – Søren opretter en profil. Profilen skal primært bruges til at komme i kontakt med 
vores borger.  
 
Vandværket 
John oplyser at vandværket vil planet en hæk om træer i Harløse park i et bælte ud mod Harløsevej. 
Dette for, at det hele skal se lidt pænere ud.  
 
Tjærebyvej 
Vi blev enige om at 60 km/t må være en udemærket hastighed for Tjærebyvej fra Harløse frem til 
den gamle Frederiksværkvej. (40 km/t i Tjæreby) 
 
Vi skal finde ud af hvilke myndigheder vi skal påvirke for, at få en sådan ændring igennem. 
 
 
Næste møde er fastsat til onsdag d. 13 januar 2016 hos Bjørn. Dagsorden følger. 
 
 
 
Søren Kodal 


