Uvelse – Lystrup Lokalråd
www.uvelselystrup.dk

Nyhedsbrev nr. 10 – Efterår 2015

Nyt nummer af Lokalrådets nyhedsbrev.
Læs mere om vejsynsrapport, busserne,
separatkloakering og meget andet.
God læselyst !

Indkaldelse til åbent bestyrelsesmøde i Lokalrådet for UvelseLystrup - Torsdag d. 19. november kl 19:30 i UFC.
Alle interesserede indkaldes til åbent møde i Lokalrådet. Kom og lyt med og giv
din mening til kende om de lokale dagsordenspunkter. Foreløbig dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst - orientering fra formand
og arbejdsgrupper m.v.
 Afrapportering - syn af lokalområdets veje udført d. 12. september.
 Ny buslinje 337 fra 2016
 Trafikken gennem Uvelse
 Natur og skovrejsning
3. Div. andet af lokal interesse
 Klimatilpasningen – seneste nyt
 Fastholdelse af et lokalt næringsliv hvad kan vi yderligere gøre for at
fastholde Dagli’Brugsen?







Lokalrådets opgaver i relation til
kommunen (er det blot en narresut?)
Kan/skal nedrivningsselskabet J. Jensen udvides på nuværende placering
på Højlundevej? – lokale forbehold
overfor projektet.
Andre punkter kan tages op til diskussion

4. Beretning fra kasserer
5. Div. andre punkter
 Møderække for 2015/16
 Generalforsamling torsdag d 10.
marts 2016. (bemærk – ny dato)
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Hvad er de nødvendige elementer for at vi fortsat kan have et
bæredygtig Lokalsamfund?
Grundelementerne for et bæredygtigt
Lokalsamfund består af tre søjler. En
søjle for kultur, skole og fritidsaktiviter,
en søjle for kollektiv transportforbindelser og en søjle for et næringsliv.
Fjernes – eller udvandes - en af søjlerne
er Lokalsamfundet i stor risiko for at
ende som en soveby.
Fælles for alle søjlerne er, at de alene
bevares hvis de bliver brugt, og de nærIndenfor ”Kultur, skole og fritidsaktivi- meste til det er selvfølgelig vi borgere i
teter” har Uvelse-Lystrup en særdeles
Lokalsamfundet.
solid baggrund i kirke, børnehave, skole, UFC og naturen lige udenfor døren.
Er Dagli’Brugsen ude af stormvejret?
Indenfor den ”kollektive transport” ser
det knapt så lyst ud med nedlæggelsen
af den eksisterende linje 337 per ultimo
2015, men en ny linje 337 bliver oprettet fra 2016 med forbindelse til Hillerød
og Slangerup.
Vi vil fortsat stå i forbindelse med omverdenen, men vi mister så den direkte
forbindelse til Lynge/Allerød, og må de
kommende år kæmpe for at få den
reetableret.

”Dagli’Brugsen råber om hjælp” var en
af overskrifterne i Frederiksborg Amts
Avis først i september. Baggrunden var
omsætningsforventningerne siden
Slangerup Brugs overtog Dagli’Brugsen
for et par år siden langt fra var indfriet.

Vores lokale Brugs kørte konstant med
underskud, og årsagen at vi lokale borgere lagde vores indkøb af dagligvarer
andre steder. Effekten ville i givet fald
blive en lukning indenfor den allernærmeste fremtid. Dvs. vi ville miste såvel
Hvad angår det lokale næringsliv er vi
muligheden for indkøb af dagligvarer,
også nogenlunde dækket ind med tøm- den lokale tankstation, pakke udleveremestre, blikkenslager, urmager, bilring, lokal apoteksudlevering, den lokaudlejning, dyrlæge m.v. Endvidere har
le biblioteksfunktion og selvfølgelig et
vi slagter, brugskunst, salg af dyrefoder socialt samlingssted med muligheden
- og ikke at forglemme den vel vigtigste for en lokal snak når man alligevel skulnæringsdrivende for et lokal-samfund, le handle ind.
nemlig den lokale Dagli’Brugs.
Fortsættes ->
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Stillet over for dette viste lokalbefolkningen (og Dagli’Brugsen) endnu
engang, at vi står sammen når det gælder. Flere avisartikler, besøg af TV
Lorry og meget andet har siden da
bevirket en konstant – og også nødvendig – omsætningsstigning.

Alt sammen positivt og vi skal alle gøre
en indsat for at bevare det momentum
der her er skabt.
Udover at fastholde Dagli’Brugsen vil vi
også opnå et endnu bedre sted at handle ind, idet øget omsætning samtidig
betyder mulighed for større vareudbud.

Daglige forbedringer af omsætningen i
forhold til sidste år, der på de helt gode Absolut en såkaldt ”win-win” situation,
dage kan nå op på hele 50%. Fastholdes lad os forsætte den positive udvikling.
fremgangen er der ikke tvivl om, at
Dagli’Brugsen i Uvelse bevares.

Kommende arrangementer:
Lør d. 31. okt kl 19:30
Lør d. 7. nov kl 10:00
Tor d. 19 nov kl 19:30
Tir d. 24. nov kl 19:30

Fre. d. 27. nov
Søn d. 29. nov kl 15:00

Søn. d. 13. dec

Halloween for børn, barnlige og voksne sjæle…
KUL – arrangement
Film&Frokost i Sognegården
Uvelse Kirke
Åbent bestyrelsesmøde – afholdes i UFC
Lokalrådet
”Uden omsvøb” – et foredrag om Bodil Kock, verdens
første kvindelige kirkeminister
Uvelse Kirke
Julehygge og indkøbstur til Lübeck i Nord Tyskland
KUL – arrangement
Familieteaterforestillingen ”Dejlig er den
himmel blå”
Uvelse Kirke
Juletræs fest i hallen
KUL - arrangement
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Separatkloakering i Uvelse-Lystrup
Med udgangspunkt dels i Lokalrådets
møde i nov. 2014, og fællesmødet indkaldt af Hillerød Forsyning i juni 2015
med fokus på separatkloakering, har
Lokalrådet haft en dialog med Peter
Underlin, spildevandschef v/Hillerød
Forsyning.

et tilbud på separatkloakering inde på
den private matrikel
På informationsmødet i januar (2016)
vil den enkelte grundejer kunne stille
spørgsmål til stikplanen og Hillerød forsyning vil derfor stille talstærkt op for
at svare på spørgsmål.

Hillerød Forsyning er godt i gang med
at projektere separatkloakeringen for
Uvelse og der arbejdes på højtryk for at
blive færdig med et forslag til præsentation til januar 2016 i Uvelse. Ved informationsmødet i juni 2015 blev der
bl.a. præsenteret en tidsplan (se nedenstående). Jf. denne vil der blive udsendt
stikplaner til den enkelt grundejer i
december 2015.
I den første planlægning var hensigten
at igangsætte anlægsfasen i marts
Grundejeren skal herefter jf. Peter
2016, men kompleksiteten af projektet
Underlin rette henvendelse til en kloak- har medført at dette nu er rykket til
mester med henblik på at få udarbejdet ultimo juni 2016.

Foreløbig tidsplan for separatkloakering i Uvelse-Lystrup
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Støt op om Lokalrådet – også økonomisk
Alle lokalrådene i Hillerød kommune
blev efter kommunalrådets ønske etableret efter den sidste større kommunesammenlægning i 2006. Af samme
årsag findes der nu 11 lokalråd i kommunen.
Formålet med Lokalrådene er kommunens ønske om at have en lokal part
som kommunalbestyrelsen kan sparre,
vidensdele og være i dialog med. Kommunen yder dog ikke økonomisk støtte
til Lokalrådene.
Siden starten har specielt økonomien
været lidt af et problem. Lokalrådene
deltager på forskellig vis i lokale initiativer og gøremål af almen fælles interesse. Herunder kan nævnes Lokalrådets aktuelle aktiviteter i 2015 vedr.
den kollektive trafik, den fortsatte dialog med kommunen om de hastigheder
der køres med i Uvelse-Lystrup, fællesmøder om lokalområdets miljøtilpas-

ning , (separatkloakering), affaldsindsamlingen i foråret, kampagnen for bevarelse af Dagli’Brugsen, og ikke mindst
vores lille blad med ”Nyt fra
Lokalrådet”.
Kommunen har flere gange uden held
været ansøgt om tilskud til driften
Så derfor - har du lyst til støtte
Lokalrådet økonomisk (stort eller
småt) så benyt vedlagte girokort eller
find vores kontonr herunder. Alt modtages med tak – da kassen er ved at være tom. Tidligere anvendte vi et mål på
50 kr pr husstand pr år, og hvis bare
halvdelen af områdets husstande betalte det, ville økonomien være OK.
Økonomien er kort fortalt, at vi anvender ca 10.000 kr om året hvoraf
godt halvdelen går til trykning af ”Nyt
fra Lokalrådet” og resten til div. fællesarrangementer som møder i UFC.

Støt Lokalrådets arbejde for
Uvelse-Lystrup med et økonomisk bidrag
Vi har brug for midler til tryksager, porto, fællesarrangementer og lign.
Alle bidrag er velkomne, store som sma. Indbetal fra DKK 50,Du kan indbetale direkte pa vores konto: Reg.nr. 6300 konto nr. 7377187
Tak for din støtte!
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Vejsynsrapporten 2015
Nedenstående er et uddrag af
Lokalrådets årlige vejsynsrapport, som
er sendt til kommunen i september
2015.

Disse er nu for længst groet til, men det
foreslås at genoptage dette tema så
landsbysamfundene på dette punkt kunne få en tiltrængt forskønnelse.

Lokalrådet for Uvelse-Lystrup har ved
årets ”vejsyn” for de (offentlige) lokale
veje, hvor vedligeholdelse påhviler det
offentlige (Hillerød Kommune), konstateret at vedligeholdelsesstandarden er
nogenlunde OK – dog med muligheder
for ret så åbenlyse forbedringer.
Herunder er mange af de offentlige villaveje i byområderne stærkt nedslidte og
trænger hårdt til ny asfaltbelægning
Hvad angår renholdning af vejene må
konstateres et åbentlyst dilemma hvad
angår renholdning af fortovskante.
Kommunen er af Lokalrådet forespurgt
om pligten til at renholde disse, og det
officielle svar var, at det er kommunen
der har denne forpligtelse – når altså de
havde tid og ressourser. En åbenlys
udfordring for de lokale beboere hvor
nogle har været nødt til at tage sagen i
egen hånd og sørger for at renholde
fortovskante, medens andre blot lader
stå til og afventer at det offentlige får tid
til at kigge forbi. Et uskønt resultat som
kan ses af flere af de billeder er taget af
samme.
Tidligere var der endvidere blomsterkummer ved indkørslerne til byen, etableret og renholdt af det offentlige.
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Eksempel på tilgroet rist og fortovskant
Som sidste element – udover det egentlige tema med vejenes beskaffenhed –
den manglende vedligeholdelse af
”vejriste” og -brønde. Hillerød Kommune
samt det 100% kommunalt ejede
Hillerød Forsyning, har ved flere lejligheder udtalt, at vejriste og –brønde blev
renset en gang om året. Den lokale opfattelse er, at dette langtfra er tilfældet. I
denne rapport er vist flere fotos som angiveligt demonstrerer tilgroede riste,
samt masser af ukrudt som tegn på at
der står vand hver gang der er regnvejr.
Et bevis for såvel manglende rensning af
brønde og riste, og næppe – som angivet
af fortalere for separatkloakering –
p.gr.a. dårlige kloakeringsforhold.

Det ville være en meget simpel og langt
den billigste løsning, at sørge for ordentlig renholdelse af brønde og riste, og herved forhåbentlig bevise, at der ikke skal
mere til for at klimatilpasse området.

Beboere på Skolelodden har et problem i
at flere GPS modeller leder trafikken ad
denne – i øvrigt stille villavej. Beboerne
kunne derfor ønske sig en vej der måske
var lukket på midten. Vi tager også
meget gerne en dialog om en løsning på
dette spørgsmål.

Afstribning på de primære veje gennem
Uvelse-Lystrup er de fleste steder næsten
slidt helt væk, og trænger stærkt til udEndelig bør bilister ved indkørsel til
bedring.
området ved Uvelse Park, Uvelse Have,
Kildetoften, Humletoften advares om at
Hvad angår de hastigheder der køres
det en lukket vej. Alt for mange kører ind
med gennem Uvelse og Lystrup synes
i området og er nødt til at vende fordi
trenden at være, at efterhånden man
området er lukket, hvilket de knuste
bliver fortroligt med "bumpene", øges
kantsten ved indkørslen til Kildetoften er
trykket på speederen.
et synligt bevis for.
Det kan helt specifikt konstateres at
”bumpeffekten” ved indkørsel til Uvelse
fra Enghaven næsten helt er forsvundet,
så mange bilers hastighed ved indkørsel
til byen fra den kant er et godt stykke
over det tilladelige. Vi tager meget gerne
en dialog med kommunen om hvordan
man kan løse dette problem. Endelig
kunne vi ønske os langt flere hastighedskontroller, og dette vel at mærke på tidspunkter med den meste trafik.

Skulle der være spørgsmål i forbindelse
med de konstaterede mangler, og forslag
til forbedringer står Lokalrådet til disposition med en nærmere udredning.
Hillerød Kommune har tilkendegivet at
de har modtaget vejsynsrapporten. Det
bliver spændende om de følger de angivne råd.
Læs i øvrigt hele vejsynsrapporten på
Lokalrådets hjemmeseside.

Ændringer i busbetjeningen
Som det sikkert er gået op for mange,
sker der nu igen ændringer på vor busbetjening - både til det ringere, men
også til det gode. Efter nogle turbulente
år med nedlæggelse af linjerne 307 og
381 var Uvelse-Lystrup et par år helt
afskåret fra at komme til Slangerup.

I 2011 kom linje 393 og d. 20 marts
2016 starter en ny rute fra Slangerup til
Hillerød med afgang hver time. Vi mister desværre i samme omgang forbindelsen til Allerød. Lokalrådet vil arbejde for at den kan opstå igen under en
eller anden form.
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Kontakt lokalrådet
Lokalrådet kan kontaktes på email: mail@uvelselystrup.dk eller ved direkte
kontakt til en af nedenstående:
Bestyrelsen:
Formand
Aksel Hauge Pedersen
tlf: 48278250
akselhauge@gmail.com

Freddy Dichman
Tlf: 61191088
fdich@hotmail.dk

Stig Kunkel
tlf: 48189417
stk@kunkelhandmade.dk

Jacob Hørdum
cjd@topdanmark.dk

Jan Andersen
hanneja@mail.dk
tlf: 244743 93

Henning Thorsen
ingahenntho@email.dk
(suppleant)

Poul Greibe
poul@greibe.dk
(suppleant)

Check www.uvelselystrup.dk
Lokalrådets hjemmeside og læs
mere om lokalrådets arbejde.
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