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Dato: Tirsdag den 28. oktober 2008 
 
Sted: Harløse Forsamlingshus 
 
Tilstede: Bestyrelsen:  

Torben Lund Simonsen (Formand) 
Bjørn Arildsen 
Søren Kodal 
Peter Dal (referent) 
 
ca. 37 borgere i lokalområdet. 

 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen og fællessang 
2. Valg af dirigent 
3. Indledning ved formanden 
4. Vedtægter 
5. Hjemmesiden www.harlose.dk 
6. Lokalplan 347 + HHM Ridecenter 
7. Dialogmøder 
8. Tunnel og cykelsti 
9. Trafik 
10. Eventuelt  

 
 
Velkommen og fællessang 
Formanden bød velkommen og derefter fællessang. 
 
Valg af dirigent 
Jens Kromose blev enstemmigt valgt til dirigent. 
 
Indledning ved formanden 
Gennemgik aftenens dagsorden. 
Beretning om hvad lokalrådet har beskæftiget sig med siden sidste borgermøde: 

- Trafik i lokalområdet. 
- Cykelsti / Tunnel under Herredsvejen. 
- Nye erhvervsbyggeri langs Harløsevejs forlængelse (Lokalplan 347). 

 
Vedtægter 
Formanden gennemgik vedtægterne og fremhævede punktet vedr. faste borgermøde, der 
afholdes: 

- sidste tirsdag i april måned 
- sidste tirsdag i oktober måned 
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Hjemmesiden www.harlose.dk 
Søren Kodal præsenterede Harløse Lokalråds nye hjemmeside. 
Relevant information for lokalområdet skal ligge på hjemmesiden, f.eks. lokalplaner, 
referater, kommunikation med kommunen, ovs. 
Hjemmesiden skal være et samlingspunkt for os borgere her i Harløse og omegn. 
Bemærkninger/spørgsmål fra salen 

- Fru Larsen, Tjærebyvej: Jeg har ikke adgang til internettet, hvad gør jeg så? 
- Ole Stark: Fint med hjemmesiden, vi burde hjælpe hinanden her i lokalområdet og 

invitere de borgere der ikke har internet adgang indenfor til en kop kaffe og vise 
dem informationerne der er på hjemmesiden. 

- Jens Kromose: Foreslog at lokalrådet bruger Lokalnyt til informationer. 
- Frida Kromose: Hvis der kommer noget fra kommunen der vedrører os plejer vi at 

samles og diskuterer dette 
Svar fra Bjørn Arildsen: Vi vil kun kunne indkalde til møde i forsamlingshuset ved de 
store ting, men at en email liste og hjemmeside netop ville gøre det muligt for os at 
informere og diskutere alle emner store som små med borgerne imellem møderne. 

 
Lokalplan 347 + HHM Ridecenter 
Bjørn Arildsen fortalte om lokalplan 347 og hvilke område der er tale om. 
Lokalrådet har gjort indsigelse mod byggehøjden, som er blevet sat ned til 10 meter. 
Flere af naboerne til det nye erhvervsområde har også indgivet indsigelse. 
HHM har købt ridecenteret og vil lave hestefoldene om til erhvervsområde (byggeri). 
Lokalrådet har også forsøgt at få lavet en cyklist overgang efter Panduros Bro (så man 
som cyklist trygt kan krydse vejen til cykelstien på den modsatte side). Desværre er det 
kun blevet til en smule asfalt, ingen ø som foreslået. 
Bemærkninger/spørgsmål fra salen 

- John Pedersen: Ridecenteret havde ikke oprindeligt så stort et areal, de har lejet 
den jord, der i dag er erhvervsjord, til hestefolde. 

- Helle Langholst: Ridedenteret er til springheste der ikke går på græs. 
- Ole Stark: Hold øje med at de grønne kiler der skal være i området bliver bevaret. 

Udlægningen af dette område til erhverv er blevet besluttet for 8 år siden. 
- Arne Knudsen: Hvordan bliver adgangsvejen til ridecenteret? 

Lokalrådet undersøger. 
 
Dialogmøder / Lokalrigsdag 
Ved formanden Torben Simonsen. 
Disse møder er en forum hvor man udveksler synspunkter. 
Det sidste møde (lokalrigsdag) var den 11. september 2008. Der var 4 temagrupper:  

- Byer, erhverv og boliger 
- Natur og det åbne land 
- Trafik 
- Institutioner 

Vi fra lokalrådet deltog i gruppen Trafik, der bl.a. behandlede busdrift, der nu er overgået til 
kommunen. 
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Lokalrådet vil derfor nøje overvåge at driften af bus 325 ikke bliver forringet, men vil 
samtidig forsøge at komme i dialog med kommunen vedr. busservice i vores område. 
Trafikken i Hillerød centrum blev også diskuteret og vores indtryk er at kommunen helst vil 
bruge penge på at sanerer trafikken i centrum og ikke i yderområderne (som vores). 
 
Tunnel og cykelsti 
Ved Bjørn Arildsen. 
Vi fik bekræftet tidligere, at tunnelen under Heredsvejen var projekteret og pengene 
bevilget. Men her efter sommer blev den sparet væk, men det menes at den er på 
budgettet for 2009, uden at det dog er lykkedes os at finde det. 
Ole Stark mener bestemt at den ligger i det budget der er laver for renoveringen af krydset 
Vølundsvej/Egespurs Alle. 
Bemærkninger/spørgsmål fra salen 

- Frida Kromose: Kommunen er ikke interesseret i lokalområdet, der er ikke andet at 
gøre end at holde ved! 

- Ole Stark: Der skal være en sikker skolevej til Ålholmskolen, bliv ved!! 
 
Trafik 
Ved Søren Kodal 
Ikke meget nyt at berette, tallene (der også blev vist på sidste møde) for trafiktælling og 
fartmåling blev gennemgået. 
Lokalrådet vil gerne have flere folk til at hjælpe med trafik tællingerne. 2 mand meldte sig. 
Jo bedre materiale vi har i lokalrådet, jo nemmere bliver det at overbevise byrådet om at 
der skal ske noget for at mindske trafikken og farten i vores område. 
Bemærkninger/spørgsmål fra salen 

- Stella Andersen: Fastmålerne kan også lave trafiktællinger. Lokalråd vil undersøge. 
- Ole Stark: Få kommunen til at tælle trafikken. 
- Frida Kromose: Brug trafiktællingerne som argument for at sikre skolevejen. Husk 

også målinger på Tjærebyvej. 
- John Pedersen: Tag billeder firmabiler der køre for stærkt og send til mester. 
- Knud (Tjæreby): Udvid Harløsevej med en cykelsti! 
- Torben Simonsen: Trafikken fordeler sig på de små veje, pga. krydset ved ’6 eren’ 

og motortrafikvejen, da det tager meget lang tid om morgenen at komme igennem. 
 
Eventuelt 
John Pedersen: Da der ikke nogen grundejerforeninger i vores område, bør lokalrådet 
arbejde for nogle regler, f.eks. hvornår man må slå græs, ovs. 
 
Stella Andersen: Hvad med krydset Harløsevej/Tjærebyvej (Gunnargård), er det lovligt det 
der foregår der, f.eks. campingvogne, rod, ovs. 
 
Frida Kromose: Hold byen ren!  Nogle har taget initiativ til at samle affald op. Det nye 
område Ullerødbyen har lavet et slags lokalråd, lad os lave et samarbejde med dem ellers 
bliver vi bare koblet af. 
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Ole Stark: Området mellem Ny Harløse og Skævinge, skal det plantes til eller skal vi have 
åbent land? (Der er planer om skovrejsning i dette område). 
 
Stella Andersen: Bak op om fællesspisning. Det er en god mulighed for at få lokale 
nyheder og lære de andre beboer at kende. 
 
 
Lokalrådets formand Torben Simonsen afsluttede mødet med en tak til dirigenten 
og til dem der var mødt frem. 
 

 
HUSK næste borgermøde sidste tirsdag i april 2009. 


