Landsbylauget for Slagslunde-Buresø
Referat fra Landsbylaugets årsmøde onsdag d. 3. juni 2015 i Slagslunde Klubbens lokaler.
Deltagere: Der var i alt 15 deltagere, heraf 5 fra bestyrelsen samt 3 gæster (oplægsholdere).
Program
1. Årsberetning for 2014-2015
2. Vand i store mængder, hvordan klare de store regnmængder/skybrud, hvad kan vi gøre selv
Ad 1 Årsberetning
Formanden for Landsbylauget, Susan Kielstrup, bød velkommen til de fremmødte med en særlig velkomst
til foredragsholderne vedr. emnet vand.
Da det var sidste årsmøde, som Susan Kielstrup som formand skulle lægge beretning for, valgte hun at give
en kort beretning for alle hendes år som formand og ”primus motor” i etableringen af Landsbylauget:
År 2005 var der stiftende møde til etablering af Landsbylauget for Slagslunde-Buresø. Årsagen til
etableringen var kommunesammenlægningen, hvor der ville være risiko for at landsbyerne vil blive ”glemt”
i det store kommunale system.
Som årene er gået, må man konstatere at det er ”bedre end slemt” med samarbejdet med Kommunen.
Det første vælgermøde blev gennemført samme år og det er fulgt op ved hvert kommunevalg. Det seneste
vælgermøde fik megen ros fra både politikere og borgere.
I 2006 måtte der gøres noget ved Gadekæret; vandet var grønt af alger og vand kunne ikke ses. Ved mange
forhandlinger med Kommunen blev miljø-civilingeniør Thomas Aabling, speciale i søer, åer og vådområdet,
engageret til at sikre at vandet igen kunne ses i gadekæret. Thomas Aabling har været beskæftiget med det
indtil 2010, 5 år hvor det er lykkes at genskabe vand og ikke alger i kæret.
Boldbanen ønskede Kommunen at sælge/udstykke til ejendomme. Ved samarbejde med Vandværket
lykkedes det at få Kommunen til at forstå, at udstykning ikke er muligt pga. beskyttelseslinjer for
vandboringer.
Salg af ældreboligerne. Kommunen ønskede at sælge de 8 ældre-/pensionistboliger, fordi der ikke længere
var efterspørgsel til den type boliger fra ”kundekredsen”. I drøftelserne med Kommunen lykkedes det
Landsbylauget at få flyttet grænsen mellem boligerne og det grønne område, således at grænsen blev
tættere på boligerne, og petanque-banen og et større område blev indlagt i fællesområdet op mod
daginstitutionen.
I 2006 deltog Landsbylauget første gang i Danmark Naturfredningsforenings affaldsindsamling. Den har
indtil år 2013 med vigende deltagelse været gennemført og i år 2014 deltog ingen. Derfor deltog
Landsbylauget ikke i 2015.
Flere sonderinger om etablering af dagligvarebutik eller butiksudsalg fra større butikskæder er gennemført.
Ingen interesse heri.
Fra Borgerforeningen overtog Landsbylauget Skt. Hans Aftens-arrangementet. Herunder gjorde formanden
opmærksom på, at bålpladsen ikke er en filial af Genbrugspladsen i Toppevad, og at der kun må henlægges
gren- og hæk-afklip og ikke f.eks. gammelt strå fra nedlagte tage. Dette budskab skal spredes ud til alle
slagslundere.

1

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø
Kommuneplanforslaget blev drøftet og Landsbylauget fremsendte en udtalelse, der indgik i
kommunalbestyrelsens drøftelser og endelige vedtagelse af Kommuneplanen.
Kildedal-projektet blev genstand for flere drøftelser og udtalelser også i samarbejde med Egedal
Landsbyråd.
Busdrift. Udtalelse fra Landsbylauget til Movias og Kommunens forslag til ændret busdrift.
Kommunens trafiksikkerhedsplan blev kommenteret.
Vandproblemer efter det voldsomme skybrud. Indsamling af borgernes problemer og fremsendelse af dem
til Kommunen.
Stiplan blev udarbejdet i samarbejde med Landsbyrådet. Cykelsti til Stenløse er foreslået flere gange, men
uden resultat pt.
Slagslunde Skole. I tæt samarbejde med Veksø Borger og Grundejerforening og især Foreningen Skole og
Samfund, som forældrekredsen fik dannet, lykkedes det at undgå nedlæggelse af skolen.
En Slagslunde-Belysningsplan blev udarbejdet, men den indgik ikke i Kommunens arbejde med den
kommunale belysningsplan. Kommunen har i 2014 gennemført belysningsplanen og opsat nye lysmaster og
amarturer. Det er en tilfredsstillende løsning.
Individuelt medlemskab blev besluttet gennemført i 2015, så de borgere, der ikke er omfattet af en
grundejerforening eller vejlaug, har mulighed for at deltage i Landsbylaugets arbejde.
Ud over de sager, som man kan orientere sig om på Landsbylauget hjemmeside, har der været en del
dispensationssager fra den Bevarende Byplan.
Formandens orientering om de vigtigste sager fra 2005 til 2015 blev taget til efterretning uden yderligere
kommentarer eller spørgsmål.

Susan Kielstrup bød velkommen til de 3 oplægsholdere:
Gitte Godsk Dalgaard, Chef for Plan og Projekt i Furesø-Egedal Forsyning, og Rasmus Kierudsen,
miljøsagsbehandler i Vand og Natur under Center for Teknik & Miljø samt miljø-ingeniør Thomas
Aabling, der har firmaet Thomas Aabling Vandmiljø, og som har hjulpet med vandkvaliteten i
gadekæret.
Ad pkt. 2 Vand
Gitte og Rasmus gav en kort orientering om opgaverne i henholdsvis Forsynings-virksomheden og i
afdelingen Vand og Natur og om de problemstillinger, som man arbejder med for tiden for at
undgå de store ødelæggelser, som de stor skybrud har forvoldt.
Generelt kan siges, at de kommunale kloaknet er dimensioneret efter datidens regnmængder og i
forhold til de regnmængder, som eksperterne har spået, bør kloakdimensionen være 3 x større
end de er.
Kommunens spildevandsplan skal sikre vandmiljøet og mulighederne for afledning af kloak- og
regnvand. Formålet med spildevandsplanen er dels at sikre vandmiljøet i de søer og vandløb i
kommunen, der tager imod vores spildevand, dels at sikre at kloakkerne fungerer bedst muligt.
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Der kan læses mere herom i Egedal Kommunes spildevandsplan på Kommunens hjemmeside
http://www.egedalkommune.dk/borger/affald,-energi-og-miljoe/spildevand-ogkloak/spildevandsplan.
Thomas Aabling fremlagde oplæg udarbejdet af slagslundeborgeren Søren Gabriel. Thomas
redegjorde grundigt for de forskellige tiltag den enkelte borger, grundejerforening og andre
fællesskaber selv kan gøre for at undgå de enormt kostbare oversvømmelser. Med forholdsvis få
midler, kan den enkelte borger aflede regnvand på egen grund og dermed aflaste kloaknettet.
Oplægget fra Thomas Aabling/Søren Gabriel bliver lagt ud på Landsbylaugets hjemmeside.
Efter oplæggene udsprang en lang debat om de forskellige tiltag. Som konklusion blev draget, at
Landsbylauget bør arbejde videre med løsninger på vandmængderne, hvad kan man enkeltvis gøre
og hvad kan gøres i fællesskab. Forsyningsvirksomheden og afdeling Vand & Natur indgå meget
gerne i drøftelserne med råd og vejledning og er indstillet på at orientere for en bredere kreds end
de fremmødte på årsmødet.
Således sluttede årsmødet 2015.
Referat ved
Per Aagaard
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