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Protokol nr.
3

1 - Godkendelse af protokolnr 1 & 2
Godkendt
2 - Forberedelse af spørgsmål til Søren Kjærsgaard
Der bliver snakket frem og tilbage hvordan, vi skal gribe tingene an når vi skal snakke med Søren, og der
kommer et par spørgsmål mere.
3 - Dialog med Søren Kjærsgaard

1. Hvordan kan vi få gjort det gamle plejehjem på Østrupvej mere beboervenligt?
a. Søren siger at der lige før sommerferien, kommer 1. udkast til den nye kommuneplan, her kan
vi komme med ideer og forslag til den hvor man i Ugerløse kunne tænke sig lokalplaner for nye
huse.
b. Hvis der er lokale der vil ombygge til beboelse men lokalplanen ikke tillader det, kan man
foreslå det i den nye kommuneplan.
2. Kan vi få opbakning til at der kan startes en byggemodning ved Pileager/Højgårdsvej/Østrupvej, eller
kan der skabes noget ved Tjørneholm/Abildhaven?
a. Søren gør opmærksom på at kommunen ikke kan købe private grunde og gøre dem bygge klar
hvis man ved at de taber penge på det.
3. Hvor står alle projekter med bygning af ny dagligvarer forretning?
a. Søren ville også spørge os om det samme, da han ikke vidste meget om det. Ole K. fortæller at
der har været et par projekter men at de alle er alt for dyre. Det kan være at Brugsen udbygger
en smule, hvis der kan findes plads til flere P-pladser.
b. Hvis der skal være en dagligvarebutik til skal de ligge på samme side, hvis man skal have mest
ud af det.
c. Søren spørger om en ny dagligvarebutik skal ligge på samme side og ved side af hianden, og
man siger at de skal ligge på sammen side og ved side af hianden.
4. Hvordan får vi trafikstyrelsen i tale for at få gjort Hovedgaden trafik klar til trafikken de næste 10 år?
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a. Søren siger at når helhedsplanen er vedtaget kan vi kigge mere på det.

5. Hvad er der af planer med ”de nye borgere”?
a. Vi spørge om hvorfor man tvangsflytter dem til Holbæk, Søren vil undersøge det og vil vende
tilbage.
6. Har skolen en fremtid?
a. Søren siger man man vil holde ro på og af skolen, vil være der i de næste 4 år, og han håber at
man kan få flere børn på skolen, men byen skal bakke skolen op.
b. Vi foreslår at de største partier åbent fortæller at skolen skal være her.
c. Søren siger at hvis der skulle komme nogen og ville lave en friskole ville han ikke være
afvisende.

7. Kan det sidste stykke cykelsti færdiggøres i år?
a. Søren siger at han ikke ved om der er penge til det sidste i år eller først til næste, men vi vil
godt vente et år men det sidste i Ugerløse, hvis bare man lavet det sidste færdig i Nr.
Vallenderød.
8. Hvem udarbejder kommunens hastighedspolitik, og er der en fornuftig forklaring på den nedsatte
hastighed på Tølløsevej nu hvor de bløde trafikanter kører for sig selv?
a. Søren vil undersøge hvorfor der er 60 km. og vender tilbage.
9. Hvorfor er standarden så lav på pleje og vedligeholdelse på de grønne områder og stier i byen?
a. Søren siger at man kan bruge app'en Giv et praj.
Søren takker for en god dialog og siger at man er altid er velkommen til at skrive hvis der skulle komme flere
spørgsmål.

4 - Dialog og oplæg af Lone til arbejdet med Projekt Udviklingskraft i Lokalområdet
Lone snakker om hvad P.U.L er og hvad vi skal arbejde med.
Vi snakker om hvad vi som lokalsamfund, kan gøre for at gøre vores by bedre.
Vi snakker om hvilke kasser vi er i.
Lone snakker om hvordan vi får samlet alle de kræfter vi har i byen.
Lone siger vi skal tænke anderledes.
Se Bilag 1, 2, …...
5 - Orientering om Lokalområdernes Udviklingspulje ved Lone
15. maj skal ansøgninger være inde.
og den 22-23 juni skulle der være svar på alle ansøgninger.
6 - Meddelelser fra formand og næstformand
Det store cykelløb den 13. august kommer igemmen Ugerløse, og der skal bruge en masse frivillige.
Der skal lige rettes lidt på top logoet på hjemmesiden.
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Vi har fået et CVR nr. 38 52 23 37
7 - Byen rundt
22. april er der 90 år jubilæum.
8 - E. V. T.
Niller fortæller at der er nogen stykker der arbejder på blomsterkasser og bålhytte til tingstedet, og vil lave en
ansøgning til Lokalområdernes Udviklingspulje.
Bent fortæller at det den 15 & 29 april er det muligt at aflever loppeting til FDF, med loppemarked den 6. maj i
stenlille.
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