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Vedr. forslag til kommuneplan
Grundejerforeningen har med interesse læst de mest vedkommende afsnit i kommunens meget digre
udkast til kommuneplan, ligesom vi allerede tidligere har kommenteret på et udkast.
Gode rammer
Vi er glade for formuleringerne omkring Ågerup i byudviklingsstrategien, herunder at landsbyen
skal bevares og afgrænsningen mod det åbne land fastholdes, samt at man ønsker at fastholde skole,
daginstitutioner og dagligvarehandel.
Kloaker har allerede i dag svært ved at klare presset
Planen lægger op til at det udlagte område mellem Ågerup og Store Valby udbygges i en moderat
takt. Vi er tilfredse med at der lægges op til en moderat takt, og at der ikke lægges op til yderligere
udbygning af området.
Inden der udbygges yderligere bør det dog sikres at kloaker og rensningsanlæg har den nødvendige
kapacitet. Det har der været problemer med i foreningens område. Regnvand bør så vidt muligt
holdes på egen parcel og ellers afledes separat.
Vi har også noteret os at man har udpeget Store Valby-Ågerup som et af de områder hvor der skal
ske tiltag for at hindre fremtidige oversvømmelser. Det er som sagt allerede aktuelt i dag.

Cykelsti til Roskilde
I Ågerup-området har vi en cykelsti fra henh. Store Valby og Ågerup til Lindebjergskolen ligesom
der senest er etableret en sti fra Gundsølille til Herringløse, men det er så også det. Hvis vi vil
længere væk, hvad enten det er mod syd (Roskilde), øst (Høje Taastrup), nord (Gundsømagle og
Jyllinge) eller vest (fjordstien) så er det i kamp mod landbrugsmaskiner, lastbiler og pendlere.
Vi kan se at der planlægges med cykelstier fra hhv. Store Valby og Herringløse til Roskilde. Det er
imidlertid ikke realistisk at cyklister fra Ågerup kører via Store Valby, man vil benytte den
nærmeste vej, via Krogager og Slæggerupvej. Vi skal derfor foreslå at strækningen langs Krogager
også prioriteres som cykelsti.
Etablering af en cykelsti vil skabe en trafiksikker cykelforbindelse til Trekroner området med
henholdsvis skole og uddannelsesområde samt station. Tilsvarende vil en cykelsti her skabe en
trafiksikker cykelforbindelse til Himmelev området med bl.a. Himmelev gymnasium og med rute
videre til Roskilde centrum. Ved forbindelse til en sti langs Himmelev bæk ville den foreslåede

cykelsti ligeledes være med til at skabe et sammenhængende stisystem i Trekroner området.
Slæggerupvej er i forvejen en regional cykelrute (nr. 85).
Grundejerforeningens ønske om trafiksikre cykelstier mellem Ågerup og Roskilde begrundes bl.a. i
den stadigt stigende og hurtigt kørende pendlertrafik, som opleves på vores veje til fare for de bløde
trafikanter.
Grundejerforeningen vil derfor opfordre til, at der etableres cykelstier mellem Ågerup og Roskilde,
og at etablering af en cykelsti langs Krogager og Slæggerupvej får første prioritet. Der er aktuelt
omkring 20 børn, der dagligt bliver kørt til Kristofferskolen i Trekroner, bl.a. på grund af de dårlige
cykelforhold.
Naturinteresser
Vi har forgæves ledt efter Brokilde-området – det 1.7 km lange, lavtliggende engareal ved Ågerup
og Store Valby som genneskæres af Maglemose Å og Kildemose Å. Det burde fremhæves som
beskyttelsesværdigt, bl.a. i fht. fremtidig bebyggelse. Der er gode adgangsforhold fra både Ågerup
og Store Valby via gang- og cykelstier, området har aldrig været dyrket og er rig på fugle og
planter.
Skovrejsning
Vi har med glæde noteret os at der lægges op til skovrejsning i området umiddelbart syd for Ågerup
– det bør jo også gøre det nemt at finde plads til en cykelsti!
Vi går dog ud fra at man etablerer en grøn eng/overdrev umiddelbart op til landsbyen og ser frem til
at blive inddraget i de nærmere planer.
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