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 Følg vores løbende nyheder på Facebook. Her kan du komme med opslag og kommentarer  

www. aaol.dk: Bliv medlem, se vedtægter, bestyrelse, udvalg, mødereferater mv. 
Kontakt: Formand@aaol.dk 

Giv et medlemskab i gave 
Mangler du lige en gave til din 
nabo? Julegave, nytårsgave, 
fødselsdagsgave? Eller vil du 
bare glæde ham/hende? Så kan 
du give et medlemskab af 
Landsbyrådet i gave. Gå ind på 
www.aaol.dk/bliv-medlem 
Kontakt: Jens Larsen  

 
Evaluering af Erhvervsnetværk 

 
Mandag den 25. november holdt Erhvervsnetværket 
4000Nord workshop for at evaluere resultaterne gennem 
de små to år netværket har eksisteret. Vores lokale stand-
up’er Brian Lykke gav deltagerne en forrygende start på 
mødet. Steen Broby fortalte om netværkets aktiviteter in-
den kommunens erhvervschef, Jens Thornsen, gav en 
oversigt hvordan det står til med kommunens erhvervsliv.  
Kontakt: Steen Broby 
 
Busskure ved bibliotek og kirke 
Passagerne har ønsket det siden omlægningen af bus 216, 
men på opfordring fra Landsbyrådet har kommunen nu 
opsat læskure til de ventende passagerer ved biblioteket 
og i et hjørne af P-pladsen foran kirken. Tak for det.  
Kontakt: Jens Pedersen  
 
Store Valbyklyngerne i høring 
Kommunen har sendt forslag til lokalplan for det reste-
rende byggeri mellem Ågerup og St. Valby i høring med 
svarfrist 5.2. Der er offentligt møde 27.1, hvor vi opfor-
drer alle til at komme.  
  Landsbyrådet er betænkelig ved at man bygger helt tæt 
til søen, både aht. storken, viberne og frøerne, men også 
fordi vi er bekymret for mulige oversvømmelser. Vi sav-
ner også fortov og gadebelysning langs Ågerupvej.  
Kontakt: Jens Pedersen  

Kampagne for ”Smag på 4000Nord” 

Måske har du set, at vi har promoveret de lokale virksom-

heder som er med i netværket ”Smag på 4000Nord”? Det 

har givet masser af synlighed, likes og links på Facebook 

og LinkedIn. Vi har også en artikel på vej i tidsskriftet 

”Grøn Hverdag”, så vi får spredt vores lokale brand endnu 

længere ud. 

Kontakt: Jens Pedersen 

Penge og tilladelse til Skatepark 

 
 
 
 
 
 
 
 
Landsbyrådet fået tilsagn om penge til Skateparken ved 
Lindebjergskolen. I alt 168.000 til ramper og asfalt fra 
Roskilde Kommunes "Kom ud og leg pulje". Initiativgrup-
pen har nu tegnet deres drømmebane og netop fået byg-
getilladelse fra kommunen. Initiativgruppen holder møde 
med FGU-Roskilde for at planlægge byggeriet i starten af 
januar. Stort til lykke til alle skatere i Ågerup og omegn. 
Kontakt: Irene Vinther-Larsen 
 

Giv et bidrag til frøbiblioteket 
Der har været godt gang i ”indlå-
net” i frøbiblioteket, som står i for-
hallen til Ågerup Bibliotek. Der er fx 
kommet lathyrus, kina purløg, kør-
vel, Gaillaria, rævehale, tomater og 

chili, men der kan sagtens ligge 
flere frø i skufferne. Så har du 
en portion frø liggende du kan 
dele, så er de yderst velkomne.  
Kontakt: Jens Pedersen  
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Bestyrelse 
 Jens Pedersen, formand, tlf. 4678 2234, mobil 2972 2334, Østermarken 11, formand@aaol.dk 
 Irene Vinther-Larsen, næstformand, Aktiviteter og lokal udvikling, Åbakkevænge 59, tlf. 2084 6487, irene010149@hotmail.com 
 Jens Larsen, kasserer, Erhvervsnetværket 4000nord, Kastanievang 2, Østrup Holme, mobil 2575 4884, jl.trade@hotmail.com 
 Steen Broby, Erhvervsnetværket 4000nord, Dyssevej 13, tlf. 4051 2116, broby@steenbroby.dk 
 Rikke Hansen, Trafik, Store Valbyvej 257, Østrup Bæk, 2514 1839, rikke@elpres.dk 
 Jens Larsen, kasserer, Erhvervsnetværket 4000nord, Kastanievang 2, Østrup Holme, mobil 2575 4884, jl.trade@hotmail.com 
 Hans Brüsch, suppleant + trafik, Kirkerupvej 21A, tlf. 4678 6018, mobil 2558 0690, marup.brysch@mail.dk 
 Nicolaj Jensen Charpentier, suppleant + trafik, Ågerupvænge 160, 2244 4191, penije@hotmail.com 

Vellykket arbejdsdag i Præstegårdshaverne 

 
En lørdag i oktober fik ukrudtet i haverne ”kam til sit hår”, 

så det bliver nemmere at gå til forårsarbejdet. I pausen 

hyggede deltagerne sig med kaffe og nybagte vafler med 

græskarmos – selvfølgelig produceret i haverne. 

   Vil du være med til foråret?  

Kontakt: Susanne Møller, tlf. 2222 1190 

Butikstorvets første juletræ tændt 
Endnu et ønske fra ZebraBy-
projektet er blevet opfyldt: Vi 
har fået et juletræ på Butiks-
torvet. Lørdag den 30. novem-
ber blev det tændt. Det sør-
gede julemanden for, i skik-
kelse af forhenværende skole-
inspektør Hans Elmlund. Vi-
beke Pagter spillede harmo-
nika og sang for på julesan-
gene, mens 200 glade børn og 

voksne hyggede sig med æbleskiver og saft, kaffe, te og 
gløgg.  
  Gundsølille Brugsforening har betalt for træ og lys. 
Mange tak for det.  

 
 

Indtryk fra indvielse af cykelsti langs St. Valbyvej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtter du Landsbyrådet? Det tager kun to mi-

nutter. Læs mere på www.aaol.dk/bliv-medlem 

 

Kalender 
26. januar kl. 14.30 Vandretur, Bolund 

27. januar kl. 18-20 Borgermøde, St. Valbyklyngerne 
Lindebjergskolen (rødt storrum) 

7-8. februar Bytte fastelavnstøj, Biblioteket 
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