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VOLVO’s belysning 
VOLVO’s belysning er en klar overtrædelse af lokalplan 332. Det blev diskuteret om vi skulle hen-
vende os til VOLVO selv, eller om vi skulle gøre teknisk udvalg opmærksom på overtrædelsen. Vi 
blev enige om at, skriv til sidstnævnte med reference til de overtrådte paragraffer. Søren udarbejder 
et forslag til skrivelse. 
 
Tunnelen under Herredsvejen 
Det er et beklageligt faktum, at tunnelen under Herredsvejen er ikke eksisterende. Det er selvfølge-
lig for lokalrådet fuldstændig uacceptable. Lokalrådet har d. 23. oktober 2009 i en skrivelse til bor-
germesteren, stillet spørgsmålet om hvornår tunnelen bliver en realitet. Borgermesteren har til dato 
ikke svaret, hvorfor Torben sender endnu en rykkerskrivelse.   
 
Trafik 
Den gode formand have til mødet forfattet en skrivelse til borgermesteren omhandlende de trafikale 
forhold i vores område. For at holde fokus på en cykelsti blev vi enige om, at udarbejde en ”plan 
2009”, hvori de trafikale forhold bliver beskrevet. Der vil blive taget udgangspunkt i Plan 2007 og 
Torbens medbragte oplæg. 
 
Hjemmeside 
Søren beklager, at der er gået lidt tid siden sidste opdatering. Vi kunne med glæde konstatere be-
søgstælleren nu var oppe på 488 – så der er andre en os, som kigger på den. Da vi gerne vil have, at 
”vores” side er den som alle kigger på, blev vi enige om at forsyne den med link’s til andre lokalre-
lateret hjemmesider. Endvidere vil bringe forsamlingshusets kalender, da deres egen hjemmeside 
ikke bliver opdateret. 
 
Der er 2 borger, som har meldt sig til vores elektroniske postliste. 



 
Plan 2009  
Det tidligere lokalråd lavede et dokument så de kaldte ”Harløse Lokalråd – plan 2007”, som beskri-
ver de mål og aktiviteter som de arbejdede med. Vi besluttede, at lave en tilsvarende plan (2009), 
som vi vil bruge aktivt over for kommunen. Søren udarbejder et forslag. 
 
Planen skal være udarbejdet til borgermødet d. 28. april. 
 
Med planen i hånden vil vi gerne mødes med teknisk udvalg. Bjørn tager kontakt til teknisk udvalg 
og beder om et møde med følgende dagsorden. 
 

• Den manglende tunnel 
• Den manglende Cykelsti 
• Trafikdæmpende foranstaltninger 
• Trafik tællinger 
• Diverse 

 
 
Borgermøde d. 28. april 
Ved det sidste borgermøde var gennemsnitsalderen meget høj – den vil vi godt have sat ned…. Vi 
besluttede at lave en husstandsopdele indbydelse, som udsendes ca. 14 dage før mødet. Vi vil ikke 
til dette møde invitere andre gæster, men vi vil i forbindelse med det kommende kommunalvalg i 
november 2009 arrangere et valgmøde lige som i gamle dage.  
 
Eventuelt. 
 

• Vi skal genoptage trafiktællingerne – Søren tager kontakt til de 2 frivillige, som meldte sig 
ved sidste borgermøde.  

• Vi skal have fat i de tidligere trafiktællinger. 
• Vi skal have gang i ”Harløse park” projektet igen. 

 
 
 
 

Næste møde: 
 

Onsdag d. 1. april i keramikværkstedet kl. 19:00 
 
 
 
 
Søren Kodal 


