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Dato:  Tirsdag den 27. april 2010 
 
Sted: Harløse Forsamlingshus 
 
Tilstede: Bestyrelsen:  

Torben Lund Simonsen (Formand) 
Hans Villemoes Andersen 
Søren Kodal 
Peter Dal (referent) 
 
Tue Tortzen (formand for Miljø- og Teknikudvalget) 
2 gæster fra Skævinge lokalråd 
ca. 40 borgere fra lokalområdet. 

 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen og fællessang 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning 
4. Plan 2010 
5. Hjemmesiden: www.harlose.dk 
6. Aktuelle sager 
7. Opbakning til Plan 2010 
8. Valg af lokalråd 
9. Eventuelt  

 
 
Velkommen og fællessang 
Formanden bød velkommen og derefter fællessang. 
 
Valg af dirigent 
Jens Kromose blev enstemmigt valgt til dirigent. 
 
Formandens beretning 
Bød Tue Tortzen, der er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Hillerød Kommune 
velkommen. Ligeledes blev de 2 gæster fra Skævinge lokalråd budt velkommen til 
Harløse. 
Beretning om hvad lokalrådet har beskæftiget sig med siden sidste borgermøde: 

- Det har været et travlt år. 
- Vælgermøde med alle partier den 3. november 2009 før kommunalvalget. 

Flere af politikerne lagde vægt på vores Plan 2009. 
- Tunnel (cykelsti) under Herredsvejen er færdig. 
- Miljøanlæg, HHM ved rideskolen. 
- Bjerggården, komposteringsanlæg. 
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- Trafiktælling på Harløsevej (Ny Harløse) 
- Der er på nuværende kun 4 personer i lokalrådet. Vi vil gerne være flere. I 

vedtægterne står at lokalrådet består af 5-7 medlemmer, så meld jer gerne på 
banen. 

 
Plan 2010 
Gennemgang af hovedpunkterne i planen (se også www.harlose.dk). 

- Cykelsti fra Hillerød til Harløse. 
Flere gode argumenter bl.a. sikker skolevej 
Etapevis etablering, 5 etaper. 

- Fartdæmpende foranstaltninger. 
Generel tilfredshed med dem der allerede er etableret, dog burde der være samme 
løsning i Gl. Harløse som i Ny Harløse. 

- Trafikmåling (tælling). 
- Busdrift 
- Gangstier 

Vi arbejder på at få et sammenhængende stisystem i området. 
- Harløse Park 

Satser på at åbne parken i sommeren 2010. 
 
Diskussion af Plan 2010: 

• Busdrift, indlæg fra Tue Tortzen: 
- Store nedskæringer i øjeblikket. Det går ikke værst ud over vores område. 
- Busdrift ligger i kommunes regi nu, så derfor tænker kommunen kun på sig 
selv 
- Bus 325 stopper i Skævinge. Bus 324 kommer til at køre via Skævinge 
gennem Harløse (Gl./Ny) til Hillerød. 

• Cykelsti, indlæg fra Tue Tortzen: 
- Nyt teknisk udvalg efter kommunalvalget i hvilket er er enighed om 4 nye 
cykelstier 
- Man vil ansøge om tilskud fra staten 
- Lave dyreste cykelsti først, dvs. den fra Skævinge til Hillerød. 

• Harløse Park, indlæg fra Ole Stark (formand for vandværket): 
- Der skal være en forening ellers skal kommunen tage ansvaret. 
- Vandværket hverken kan eller vil have udgifter eller tage ansvar ifm. parken 
- Lokalråd, vandværket og kommunen må sætte sig sammen og diskuterer 
dette. 

 
Bemærkninger/spørgsmål fra salen: 

- Ole Madsen: Bliver der nedskæringer i antal afgange for bussen i Harløse 
 Svar fra Tue: Der burde ikke være færre afgange, tværtimod kommer der  

nok flere med bus 324 
- Birgit: Meløse borgerne kommer til at mangle bus 324, når den nu omlægges. 
- John Pedersen: Når man skal til at grave ifm. anlæg af cykelstien, så husk at få 

gravet et fiberkabel ned til bredbåndsinternet. 
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Hjemmesiden www.harlose.dk  
Søren Kodal præsenterede Harløse Lokalråds nye hjemmeside. 
Relevant information for lokalområdet ligger på hjemmesiden, f.eks. lokalplaner, referater, 
kommunikation med kommunen, ovs. 
Det er blevet en mere dynamisk side, da flere kan skrive indlæg. 
Tilmeld jer vores nyhedsbrev. 
 
Bemærkninger/spørgsmål fra salen 

- John Pedersen: Få noget mere information i Lokal Nyt 
 Svar: Ja, det vil vi, er blevet lovet 2 sider pr. nummer. 

 
 
Aktuelle sager 
Bjerggården, Hillerød Kommune vil sælge 50 ha jord til Vestforbrændingen, som vil lave et  

  komposteringsanlæg til have affald på arealet. 
Tue Tortzen: Ja, kommunen ligger i forhandlinger med Vestforbrændingen om 
salg af noget af jorden ved Bjerggården. Komposteringsanlægget skal kunne 
tage ca. 30 tons haveaffald (fra borgerne) og fra kommenens parker. Mest 
bliver generne fra lastbilskørsel, dog kan der måske også blive lugt gener. 

Bemærkninger/spørgsmål fra salen 
- Søren Kodal: Hvordan bliver tilkørselsforholdene? 

Svar ved Tue Tortzen: Indkørsel fra Nordhøjvej. 
- Ole Stark: Hvordan kan man finde på at ligge et komposteringanlæg midt i naturen? 

Skal det ikke i høring, det er jo landbrugsjord! 
Svar ved Tue Tortzen: Vær ikke bange for det anlæg! Det skal jo ligge et eller andet 
sted. 

 
Betonknusning på Plantevej. 

- Svar ved Tue Tortzen: Det er ikke altid folk overholder de tilladelser/dispensationer 
de for. Vil ikke nærmere på det. 

 
Volvo, belysning. 
Kraftigt gult lys der kunne langt omkring. De overholder ikke lokalplanen for belysning. 
Efter henvendelse til kommunen er lyset slukket nu. 
 
 
Opbakning til Plan 2010 
Generel enighed i forsamlingen om at indholdet i Plan 2010 er godt, især afsnittene om 
trafik og cykelsti. Lokalrådet fik opbakning til at forsætte arbejdet med Plan 2010. 
 
 
Valg til lokalråd 
Ingen forslag til nye medlemmer. 
Lokalrådet genvalgt. 
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Eventuelt 
Ingen emner. 
 
 
Lokalrådets formand Torben Simonsen afsluttede møde t med en tak til dirigenten 
og til dem der var mødt frem. 
 
 
HUSK næste borgermøde sidste tirsdag i oktober 2010 . 
 


