
Årsberetning – Svogerslev Lokalråd 2018 

Som formand for Svogerslev Lokalråd, kan jeg med stolthed se tilbage på det år der 

er gået. 

November 2017 

SLR fik rettidig fremsendt sin ansøgning vedrørende Roskilde Kommune Landsby og 

Bydelspris, med henblik på at få etableret et udekøkken ved madpakkeskuret ved 

Lynghøjsøerne. Vi var de heldige, og den 29. november 2017 tog et par af os fra SLR-

bestyrelsen op på Rådhuset for at modtage hovedpræmien på kr. 100.000. 

Efterfølgende har vi i samråd med bl.a. Henrik Jørgensen fra Naturstyrelsen mødtes 

et par gange, og er nu i enighed nået frem til en løsning, som vi forventer at kunne 

påbegynde til foråret 2019, når frosten er væk fra jorden igen. Det samlet projekt 

kan ikke gøres for de kr. 100.000 og derfor har vi modtaget et mundtlig tilsagn fra 

Naturstyrelsen, at de gerne vil stå for den del der vedrører forlængelse af bl.a. 

tagkonstruktionen på madpakkeskuret. 

 

April 2018  

Mødtes Svogerslev Lokalråd repræsenteret ved Peter Stigaard Jensen og formand 

Tim Bang, med formand for PTU Tomas Breddam (S), og vores lokale PTU medlem 

Pierre Kary (S) på en planlagt 2 timers vandretur rundt i Svogerslev. Vejchef Ivan 

Hyllested Pedersen fra Afdelingen Vej og Grønne områder deltog også. 

Formålet med turen var I fællesskab at få set på blandt andet de trafikale 

udfordringer som Svogerslev oplever, og i fællesskab have en konstruktiv dialog 

hvordan disse ting kunne blive løst på bedst mulige vis i fremtiden. 

• Turen startede ved Lynghøjskolen, med følgende stop på ruten.: 

• Lynghøjen 10 – Container opbevaring 

• Sikker Skolevej – lastbilerne væk fra Lynghøjen 

• Sikkert adgangsforhold til Lynghøjsøerne fra Lynghøjskolen 

• Lynghøjsøerne – hvor værdiskabende området er for Svogerslev 

• Krydset Stamvejen/Lindenborgvej – Her er der afsat 5 millioner kroner, og vi 

håber på arbejdet bliver påbegyndt primo 2019. 

• Krydset Hjørnekilden/Stamvejen/Tværengen – sikring af børn der skal til 

fodboldklubbens faciliteter enten gående eller på cykel.   



• Ældre venlige boliger i centrum af Svogerslev 

• Kiss & Goodbye zonen ved kirken 

• Sjov på vej til skoleprojektet lavet af eleverne fra Lynghøjskolen 

 

Maj 2018   

Projekt ny multisportshal blevet skudt i gang, da vi i Svogerslev så sandelig mangler 

tidssvarende faciliteter i forhold til vores nabobyer rundt om i Roskilde Kommune. 

Derfor fik vi via SLR inviterede alle interesserede i Svogerslev til et infomøde. 

Efterfølgende er der nedsat et udvalg der nu arbejder målrettet imod at kunne 

præsentere et gennemarbejde oplæg til hvordan brugerne af en nye multisportshal, 

ser faciliteterne bør designes for at opfylde de krav man i dag forventer er opfyldt. 

 

Der har været en enorm interesse fra lokalaviserne såsom Dagbladet omkring vores 

tiltag, og Jeg fornemmer helt klart en positiv feedback på projektet hos de politikere 

der har set og hørt om vores visioner. Realistisk set så har vi med lidt held de første 

skitser klar i primo december måned, hvorefter vi går en travl vinter/forår 2019 i 

møde, til at få samlet alle vores ønsker og får det til at gå op i en højere enhed.  

 

Bestyrelsen i SLR samt foreningerne i byen, ser en multisportshal som byens 

naturlige mødested, når man ønsker og være aktiv. Lige fra Roskilde Ældre Motion 

350 medlemmer der er bosiddende her i Svogerslev, til skolen, alle 

idrætsforeningerne, og nye tiltag såsom E-sport, samt vi i fremtiden kan afholde 

stævner med ordentlige faciliteter for deltagerne og deres pårørende. Vi forestiller 

os et sted der oser af aktivitet fra tidlig morgen til sen aften, og hvor hele familien 

kan være aktive samtidig. Mor til Yoga, Far til Spinning, et barn til spring gymnastik, 

og storebror i fitnesscenter.  

 

I maj måned indsendte SLR også vores bekymringer omkring container opbevaring 

på industrigrunden ved siden af skolen. Vi indsendte vores høringssvar og afventede 

derefter det skulle blive behandlet på PTU førstkommende udvalgsmødemøde. PTU 

valgte at give afslag på ansøgningen, til meget stor glæde for naboerne i Lynghøjen, 

men også Svogerslev Lokalråd. 



 

Juni måned  

2 timers Naturvandring ved Lynghøjsøerne ved biolog Søren Grøntved. En helt 

fantastisk oplevelse og en rejse ind i botanikkens verden. Når vi gentager succesen, 

kan jeg kun opfordre til at deltage, unge som gamle.  

 

Sikkert adgangsforhold til Lynghøjsøerne har været endnu store arbejdsområder og 

vigtigt område for Svogerslev Lokalråd. Henrik Jørgensen fra Naturstyrelsen havde i 

samarbejde med RK indkaldt til høring omkring de forslag VIA trafik havde 

udarbejdet med hensyn til løsninger. Lindenborgvej er og bliver en meget trafikeret 

vej, med omkring 10000 køretøjer i døgnet, og en gennemsnithastighed på omkring 

84,5 km/t på trods af 70 km/t på strækningen. Konklusionen på mødet blevet at RK 

blev bedt om at genovervejer om man kunne flytte en tunnel ind på skolen område, 

og få genberegnet hvad det så ville komme til at koste. Det er den løsning vi nu 

afventer en endelig pris på, og forhåbentlig kan blive vedtaget og projekteret samt 

igangsat i 2019. 

 

Juli måned 

Sankt Hans Arrangement – Båltale blev gennemført med vores borgmester Joy 

Mogensen, Svogerslev Harmoniorkester stod for den musikalske underholdning 

samt spejderne deltog. SPAR NORD valgte igen at låne os deres store telt kvit og frit. 

 

September måned 

Havtornfestival som arrangeres Danmarks Naturforening sammen med 

Naturstyrelsen, blev gennemført med et rigtig pænt antal fremmødte. SLR vil 

naturligvis omtale arrangementet igen i 2019. SLR har fået produceret en video fra 

selve arrangementet: 

 

https://youtu.be/5ZkaGCdLtcE  

 

https://youtu.be/5ZkaGCdLtcE


 

Efterårsjævndøgn blev fejret med maner. Her fik vi endelig lov til at brænde Skt. 

Hans bålet af. Båltaler var vores lokale formand for Venstre i Roskilde – Bent 

Jørgensen, som fik fortalt de fremmødte hvilke visioner man havde i tankerne da 

Venstre og Dansk Folkeparti kæmpende en fælles kamp for at Svogerslev fik tildelt 

Lynghøjsøerne som gave fra Roskilde Kommune. 

 

Tim Bang – Formand, Svogerslev Lokalråd 30. oktober 2018. 


