
Nyhedsbrev 2014

Arrangementer 2014 

1. februar afholdt vi tøndeslagning  for børn og barnlige sjæle (osse kaldet voksne). Vi 
havde denne gang tre tønder: en af pap til de mindste, en normal tønde til de større børn 
og en lidt større tønde til de voksne.Det lykkedes at slå alle tønderne ned og få udnævnt 
katte-konger/dronninger.
Se billeder fra begivenheden på http://galleri.herslev.dk/#!album-12

De næste arrangementer bliver 

• Sct. Hans aften, mandag d. 23. juni, på plænen ved Herslev Strand. Der vil være 
mulighed for kl. 18  at grille og spise egen medbragt mad og bålet forventes tændt 
ca. 19.30 

• Sommerfest, lørdag  d. 30.august

• Generalforsamlingen, torsdag d. 23. oktober

• Juletræstænding, første søndag  i advent: d. 30.november.

Detaljerne i arrangementerne er endnu ikke på plads, men kig på hjemmesiden efter 
sidste nyt.
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Hjemmesiden

Hjemmesiden er der sket meget med. Bylauget og vandværket er fusioneret hvad angår 
hjemmeside, så den hidtidige web-adresse, www.herslev-bylaug.dk, vil blive udfaset i løbet
af året. Allerede nu er den gamle adresse erstattet af den adresse, der nu er fælles for 
bylauget og vandværket, nemlig  www.herslev.dk. På denne adresse findes forskellige 
generelle informationer om Herslev og der er mulighed for, ved er klik på en ”knap” at 
komme videre til sider, der vedrører bylauget og sider der vedrører vandværket. Man kan 
også tilgå de to områder direkte ved at bruge adresserne  
  bylaug.herslev.dk  henholdsvis  vand.herslev.dk .

Husk at hjemmesiden bliver brugt til at formidle information til beboerne og at du her kan 
finde relevant information om forhold i Herslev.

Facebook er allevegne – eller omvendt: alle (næsten da) er på Facebook – og det er 
Bylauget også.  Så er du på Facebook kan du lave en søgning efter 'bylaug' og finde 
Herslev Bylaug, som du så kan blive medlem af.

Trafik

Bestyrtelsen har haft et møde med en repræsentant for kommunen. Her diskuterede vi 
forskellige problemer i forbindelse med veje og trafik i og omkring Herslev. Vi påpegede

➔ Problemer ved t-krydset  Bognæsvej/Kattingervej/Herlslev Bygade hvor muligheden
for at lave en midterstribe på Kattingevej-Herslev Bygade blev foreslået. 

➔ Problemer med trafikanter der fra Bognæsvej forvilder sig ind på den delvis lukkede
Herslev Strandvej; der vil formodentlig blive opsat et 'Til stranden' skilt som skal 
lede trafikanterne lidt videre ad Bognæsvej inden de drejer mod stranden.

➔ Problemer med trafikanter der kører hurtigt på Herslev Strandvej. Vi nævnte ønsket 
om en  sti langs vejen – ret urealistisk – og om en skiltet hastighedsbegrænsning på
40 km/t.

➔ Problemer med at adskille Herslev Bygade og parkeringspladsen ved kirken. Der vil
formodentlig kunne etableres en afstribning så trafikken holder sig på vejen (og ikke
tror de kører på en  b_r_e_d  vej, hvor de kan køre hurtigt).

➔ Et behøv for et 'Offentlig toilet'-skilt ved parkeringspladsen ved stranden.

➔ Forskellige problemer med vejbelægningen – ujævn overflade og huller i 
belægningen.

Kommunens repræsentant var velvilligt indstillet – uden dog at love noget – og vi forfølger 
selvfølgelig sagerne. Det er for tidligt at fortælle om hvad der konkret kommer til at ske og 
hvornår, men når der er nye informationer vil de blive meddelt på hjemmesiden. 
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Mobiltelefoni

Desværre er forholdene i Herslev for mobiltelefoni ringe. Vi vil godt forsøge at afdække 
hvor galt det står til, og derfor har vil iværksat en spørgeskemaundersøgelse. Det er ikke 
fordi vi gør os store forhåbninger om forbedringer for det vil kræve etablering af en lokal 
mobilantenne. TDC arbejder for tiden med etablering af en mast i Lyndby-området, og 
måske vil det hjælpe. Du kan give dit bidrag til undersøgelsen ved at udfylde 
spørgeskemaet, der findes på web-adressen   

dasta.limequery.com/index.php/64488/lang-da

Nye beboere

Bylauget vil rigtig gerne byde nye beboere velkommen til Herslev med en velkomsthilsen.

Vi får ikke automatisk information om nye beboere, så I er meget velkomne til at gøre os 
opmærksomme på det, hvis I er flyttet til byen for nyligt. Skriv til bestyrelsesformand 
Torben Færch Olesen: tfo@gorbech.dk  telefon nr. 60406599.

Økonomi

Herslev Bylaug kan kun eksistere og afholde arrangementer, hvis borgerne sender
bidrag. Derfor har vi vedlagt et girokort, som vi håber du vil benytte. Der er også muligt at 
indbetale direkte til banken Sydbank på: Reg.nr 7059 kontonr. 1144202 eller kontant til 
kasserer Kate Skjærbæk Rasmussen (Kildevang 3). Vi er meget glade for alle beløb, store
som små, og vil på forhånd sige tusinde tak til alle som bidrager.

Herslev omegn

Det ser ud til at vi kommer til at ligge nogenlunde midt i en nationalpark. Den seneste 
udvikling i den sag er, at miljøminister Kirsten Brosbøl har modtaget Roskilde, Lejre og 
Frederiksunds forslag til Nationalpark Skjoldungernes land: 
http://www.skjoldungelandet.dk/category/nyheder/

Søger du et arrangement i omegnen kan www.kultunaut.dk være et udmærket sted at 
søge – f.eks. 'Gåtur på hjertestien' :

http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nynaut?showmap=&Area=Lejre-
storkommune&periode=&Genre=Vandretur%2Fstavgang
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I dialog med Herslev Bylaug

Husk at du altid er velkommen til at kontakte os med forslag til aktiviteter og initiativer i 
byen. Vi har ikke mulighed for at gå ind i private problematikker, og henviser til Lejre 
kommune, hvis det drejer sig om sager af principiel karakter for området, men vi er altid 
glade for at høre fra jer, hvis I har forslag og ideer til byen. 

Bestyrelsen

formand Torben Færch Olesen  tfo@gorbech.dk, tlf. 60406599
Sekretær Helle Torp Christensen helle_torp_c@hotmail.com  
Kasserer Kate Skjærbæk kate.skjaerbaek@gmail.com 
BestyrelsesmedlemTina Larsen  tinarlarsen@hotmail.com 
Bestyrelsesmedlem Bo Sommerlund bo@herslev.dk 
Suppleant Anette Stark anettestark@gmail.com 
Suppleant Lisbeth Svendsen graverenherslev@hgk-kirker.dk 
Suppleant Karsten Hansen mrgnissen@gmail.com 
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