Landsbylauget for Slagslunde og Buresø
Referat fra Landsbylaugets årsmøde mandag d. 26. maj 2014 i Slagslunde Klubbens lokaler.
Deltagere: Der var i alt 13 deltagere, heraf 4 fra bestyrelsen.
Program
1. Årsberetning for 2013-2014
2. Orientering ved LokalBolig, Egedal
3. Foredrag af praktiserende læge Jørgen Sten Andersen.
Ad 1 Årsberetning
Formanden for Landsbylauget, Susan Kielstrup, bød velkommen til de fremmødte med en særlig
velkomst til foredragsholderne.
Susan Kielstrup orienterede om de sager, som Landsbylauget havde behandlet i det forgangne år:
Ø Årsmødet 2013
havde det ringeste fremmøde nogen sinde. Der mødte kun 1 borger op til at høre om
Zebra-by-projektet, som Roskilde Kommune har igangsat i Gundsømagle for
at inddrage borgerne, institutions-personalet og forvaltningsgrenene i at afdække
problemer, behov, ideer m.m. til en fælles indsats for at højne vilkårene i Gundsømagle og
senere andre landsbyer i Roskilde Kommune. Susan Kielstrup oplyste, at det ringe
fremmøde selvfølgelig havde givet Landsbylauget svære overvejelser om, hvorvidt det
ringe fremmøde skyldtes borgernes manglende interesse for fællesskabet og hermed for
Landsbylauget, - eller om der er andre årsager til det manglende fremmøde?
Ø Skolen
Forslaget om nedlæggelse af Slagslunde var en stor sag. Der blev indgået samarbejde med
Veksø Borgerlaug, som også indgik i en kamp for at bevare Veksø Skole. Egedal Landsbyråd
var også inde over sagen og støttede op om Slagslundes og Veksøs holdninger. Forslaget
om nedlæggelse af Slagslunde Skole forårsagede, at der blev dannet en forening,
Foreningen Skole og Samfund, som meget hurtigt og meget kvalificeret udarbejdede et
oplæg til Kommunalbestyrelsen om, hvordan skolen kunne bevares til trods for lidt
faldende elevtal.
Landsbylauget støttede op om forslaget fra Foreningen Skole og Samfund.
Resultatet blev, at Slagslunde Skole bevares.
Ø Sankt Hansaftens-festen
var ved at blive aflyst, fordi der ikke var nogle fra byen, der ønskede at bidrage med
arrangementet. Men i sidste øjeblik blev Sankt Hansaftens-festen reddet på målstregen og
havde et godt forløb.
Hvis Sankt Hansaftens-festen må ophøre på grund af borgernes manglende engagement til
at give en indsats for få arrangementet til at lykkes, vil der ikke længere være mulighed for
at anbringe haveaffald på ”bålpladsen” bag Kirken.
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Ø Kommuneplanen
Landsbylauget har gennemgået Kommunalbestyrelsens forslag til Kommuneplan 20132025 og fremsendt et høringssvar, hvor Kommunalbestyrelsen er gjort opmærksom på de
uhensigtsmæssigheder, der er i forhold til Slaglunde-Buresøs behov og ønsker.
Ø Vælgermøde
Op til kommunevalget arrangerede Landsbylauget i samarbejde med repræsentanter fra
Foreningen Skole og Samfund et meget vellykket vælgermøde med stor deltagelse fra
områdets borgere.
Ø Busruter
Movia havde foreslået ændringer i rute 334, som Kommunalbestyrelsen sendte til høring.
Landsbylauget fremsendte et høringssvar, der meget kraftigt advarede mod omlægning af
ruten, som ville være en forringelse for borgerne i Slagslunde-Buresø.
Kommunalbestyrelsen besluttede ikke at foretage ændringer. Det er dog ikke sikkert, at
det er Slagslunde-Buresø borgernes protest, der var udslagsgivende, idet det lige så vel kan
skyldes, at Furesø Kommune besluttede ikke at indgå i omlægningen (udgifter til busruter
skal betales af de kommuner, hvori bussen kører).
Landsbylauget forventer, at ændringer/forringelser af busruterne igen bliver aktuel næste
gang, der skal foretages vurdering af økonomien omkring busruterne.
Ø Affaldsindsamlingen
som Danmarks Naturfredningsforening arrangerer en gang om året i april måned og som
Landsbylauget hvert år har tilsluttet sig, var i år en total fiasko for så vidt angår Slagslunde
by, - ingen borgere ønskede i at deltage i 2014. Det er første gang, at Slagslundes borgere
ikke slutte op om oprydning i vort område. Derimod var der i Buresø-området borgere der
fik fyldt nogle sække med affald.
Ø Gadebelysning
Kommunen er i gang med udskiftning af gadebelysningen i nogle af kommunens byer.
Kommunen har budget til at skifte i alt 4.000 gadelys af i alt 10.000. Slagslunde by er en af
de byer, der får udskiftet lampestandere. Kommunen har udvalgt 2 lampetyper, en til
områder udpeget som kulturmiljø, f.eks. Slagslunde gamle bydel, og en til trafikveje.
Udskiftningen vil blive igangsat i sommeren 2014 og færdiggjort i 2015.
Landsbylauget har ingen indflydelse haft på Kommunens belysningsplan, men er blevet
meget godt informeret om planen. Alt i alt et rigtigt fornuftigt resultat.
Susan Kielstrup havde ønsket materiale om planen fra Kommunen til orientering på dette
årsmøde, men det blev ikke muligt.
Ø Hjemmesiden
www. Slagslunde.dk, som er en portal indeholdende foreningers hjemmesider eller link
dertil, er blevet moderniseret. På portalen er der adgang til oplysninger fra alle de
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foreninger, der er tilsluttet Landsbylauget.
Landsbylaugets egen hjemmeside er også ændret men endnu ikke helt ajourført. Således er
indkaldelsen til dette årsmøde ikke tilgængelig på siden, ligesom der mangler at blive
indsat referater fra Laugets bestyrelsesmøder m.m.
Susan Kielstrup afsluttede med disse oplysninger årsberetningen og oplyste, at alle Laugets
skrivelser kan læses på hjemmesiden. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Ad 2 Orientering fra Lokal Bolig
Susan Kielstrup bød mæglerne Steffen Sørensen og Anders Rolsing fra Lokal Bolig Egedal
velkommen.
Steffen Sørensen takkede for indbydelsen til at orientere om boligsituationen i Slagslunde-Buresø
og fortalte, at Lokal Bolig Egedal er en lille kæde af selvstændige mæglere. Lokal Bolig har
samarbejde med Handelsbanken, som kan tilbyde totalfinansiering af huskøb. Den første Lokal
Bolig-butik blev åbnet i 2002 og 1. maj 2014 er der 38 butikker. Boligsalget er gået fra 1.596 i 2011
til 2.132 i 2012 og 2.230 i 2013. Lokal Bolig har haft butik i Stenløse siden 2005.
I vort område er der størst lokal flytning. Man flytter enten inden for egen by eller til nabobyer.
Der er solgt en del ældre boliger, som skulle renoveres. Tendensen nu er stigende priser.
Hvad kan sælger gøre ved hussalg
·
·
·
·
·
·
·
·

Foretag oprydning både inde som ude
Gøre rummene lyse
Rengøre grundigt efter husdyr
Fjerne ledninger, der ligger og flyder langs paneler og gulve
Sikre udskiftning af pærer, der er gået i stykker
Slå græsset og giv bedene en ordentlig omgang
Stil havemøbler og hynder frem
Fjerne cykler, trailere, campingvogne og andet, der giver rodet indtryk.

Hvad gør Lokal Bolig
·
·
·
·
·
·

Grundig gennemgang af ejendommen i samarbejde med sælger
Finde rigtige salgsargumenter
Ved tomme huse rådes til at få bistand fra boligindretningsekspert
Bruger en unik fotopakke til fremvisning af huset
Anvender professionelle tekstforfattere
Store og tydelige annoncer.

Hermed sluttede Steffen Sørensen sit indlæg. På spørgsmål fra salen fortalte Steffen Sørensen,
At Lokal Bolig også anvender ”Åben hus” arrangementer
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At ejendomsmæglersalæret afhænger af flere ting blandt andet markedsføringsudgifterne
At en aftale gælder ½ år med mulighed for forlængelse 3 mdr. ad gangen
At aftalen er ”solgt eller gratis”.
Susan Kielstrup takkede for indlægget og gav ordet til Jørgen Steen Andersen, der også er formand
for Buresø Grundejerforening.
Jørgen Steen Andersen holdt 2 foredrag:
Ad 3 Længst mulig i egen bil og Hjernes funktion ved aldring og demens
Længst mulig i egen bil
Jørgen Steen Andersen sagde, at ”længst mulig i egen bil” er vigtig for borgerne i Slaglunde og
Buresø, fordi der ikke er de bedste kollektive trafikforbindelser til indkøb med mere.
Reglerne er sådan, at kørekortet skal fornys og der skal foretages en helbredsundersøgelse ved
årene 70, 74, 76, 78 og 80 og derefter hvert år. Ved visse sygdomme dog også før 70-årsalderen.
Jørgen Steen Andersen gav en fyldig orientering om, hvad den praktiserende læge skal foretage og
registrere. I situationer, hvor der konstateres problemer skal embedslægen ind over. I
ukomplicerede sager henvender man sig til Borgerservice medbringende en lukket kuvert
indeholdende: 1) attest på den af lægen udførte undersøgelse og 2) nyt billede til kørekort.
Hjernens funktion ved aldring og demens
Om hjernens funktion og de ændringer, der kommer/kan komme med årene gav Jørgen Steen
Andersen et megen fyldigt og orienterende foredrag, som det ikke er muligt at referere i sin
helhed bl.a. fordi der blev vist mange billeder og grafer. Derfor nævnes alene følgende
sammendrag:
ü At hjernen ikke kun styrer intellektuelle funktioner, men også vores adfærd, personlighed
og følelsesliv
ü At nervecellerne er placeret i hjernebarken og nervecellernes udløbere, der ligger under
hjernebarken, binder nervecellerne sammen i netværk af næsten uforståelige dimensioner
ü Om formodningen om årsagen til demenssygdommenes opståen (plak i nervecellernes
udløbere, så kommunikationen forhindres)
ü Om hjernens sygdomme: Alzheimer, vaskulær demens (blodprop i hjernen), lewy body
demens (en demens, der kan medføre symptomer, der minder om Parkinssons sygdom,
ü Om hukommelse og glemsomhed, hvor glemsomhed ikke nødvendigvis er lig med en
demenssygdom
ü Om behandling af Alzheimer, der ikke kan kureres, men med medicinsk behandling kan
forsinke udviklingen af sygdommen
Løbende under foredraget blev spørgsmål fra salen besvaret.
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Eventuelt
Efter foredraget ønskede en af deltagerne, Vibeke Schrøder, at oplyse, at hun, der er formand for
Slagslunde Kogræsningslaug, ikke tidligere havde deltaget i Landsbylaugets møder og årsmøder og
derfor ønskede at give en oplysning om Kogræsningslauget. Vibeke Schrøder gav en kort
orientering om Laugets historie og virke. Kogræsningslauget køber 10 dyr årligt, som
medlemmerne kan købe en anpart i. Det er hovedsagelig Angus kvæg og limousine kvæg. TV2
Lorry har netop været på besøg, og en af de nærmeste dage vil der blive sendt en udsendelse om
”kogræsserne”. Der kan læses mere om Kogræsningslauget på dets hjemmeside
www.slagslundekoen.dk.

Således sluttede årsmødet 2014
Referat ved
Per Aagaard
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