
 
             

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På cykelferie… 

  

 
 

Model af Ny Østergade projektet… 
 

 
 

      

Kommende trafikkaos i det hvide område? 

 

 

 

 

 

. 

             Mange trafikale tiltag, 

arrangementer og cykelture… 

 

 
 

 

 

Farlig rundkørsel… 

 

 
 

Cykling ad Panoramaruten ved Herslev havn.. 

 

 

  

 

 

Lokalt nyt fra Cyklistforbundets Roskildeafd. 

redigeret af:  John Ø. Jensen 

Læs i dette lokalnyt om bl.a.: 

 

• Trafik vedr. Ny Østergadeprj.  

• Cykelture 2018  

• Cykeltur, Sydamerika (Opflg.) 

• Trafikmøde med kommunen 

• Formiddagscykling 

• Generalforsamling 

• Billedforedrag om cykelferie, 

Berlin m.m. 

• Om bladets distribution 

 

• Facebook  

• Nekrolog over Gitte 

 

•  

 



 

 

Cyklistforbundet, Roskilde afdeling 
holder åbent medlemsmøde den tredje mandag i hver måned, undtaget juli.  
Kontakt bestyrelsen for oplysning om sted. Alle er velkomne. Møderne er kl 19:30. 
 

Bestyrelsen består af: 
Formand: Bjarne Johansson, Akacievej 14, 4000 Roskilde,tlf.4636 6757,  
Sekretær: Susanne Olsen, Akacievej 14, 4000 Roskilde,tlf.4636 6757.  
Kasserer: Birthe Buch, Nymarks Vænge 38, 4000 Roskilde,tlf.4675 7430.  
Arne Strøm, Jernbanegade 34A,2th,4000 Roskilde, tlf.4632 8805,  
John Ø. Jensen, Nyvang 13,  4000 Roskilde, tlf 2628 0937 
 

Afdelingens hjemmeside på Internet findes på www.cyklistforbundet.dk/roskilde.  E-mail: roskilde@cyklistforbundet.dk 
Roskilde Kommunes Vejvæsen har døgnvagt på tlf. 4675 5098. Brug den hvis du opdager farlige huller i vejen. 

 

 

Dette blad udgives på elektronisk form på 

Roskilde-afdelingens hjemmeside og udsendes 

pr. mail ved udgivelsen til 88% af 237 husstande 

(primærmedlemmer), som har oplyst mailadresse 

til Cyklistforbundet og som ønsker materiale 

tilsendt. Der trykkes et mindre oplag til 

biblioteket. 

 

Der er 7 nye medlemmer i Roskildeafdelingen  

siden nov 2017. Velkommen til de nye.  

 

 

Mandag d. 19. marts 2018 kl. 19:30 

på Kildegården, lokale 106 

Helligkorsvej 5, Roskilde,  

 

Dagsorden til generalforsamlingen ifølge 

vedtægterne.  

1  Valg af ordstyrer 

2  Formandens beretning  

3  Kassererens beretning / regnskab  

 

4  Forslag til afstemning til bestyrelsen, 

senest mandag d. 12. marts 2018,  

e-mail: roskilde@cyklistforbundet.dk  

5  Valg til:  

a) Bestyrelsen  

b) Bestyrelsessuppleanter  

c) Revisor  

d) Revisorsuppleant  

6  Valg af 2 delegerede til landsmødet  2018 

samt 2 suppleanter 

7  Eventuelt  

Der afsluttes med billedforedrag om en 

cykelferie Roskilde-Hamborg-Berlin-Roskilde. 

Turen blev afholdt af 3 af formiddagsholdets 

cyklister. 

 

Roskilde-afdelingen står for et lille traktement 

 

 /Bestyrelsen 

 

 
 
 

 

Vil trafikken i Roskilde bryde 

sammen? 
  

Ny Østergade projektet (det hvide område):

 
 

Den 8.februar fik vi at vide, at lokalplanen for 

Ny Østergade projektet (forkortet NØP) nu 

forventes lige før eller lige efter sommerferien 

2018. Den er tidligere blevet forventet til juni 

2017 og senere inden udgangen af 2017. En af de 

ting, der har forhalet lokalplanen, siges nu at 

være forhandlinger med DSB. 

Vi har skrevet til de 8 nye medlemmer af 

Roskilde Byråd om NØP. De øvrige medlemmer 

af Byrådet orienterede vi om NØP før 

kommunevalget, da vi sendte et resume af 

cykelturen med politikerne til alle de daværende 

medlemmer (se Lokalnyt nr. 4 – nov. 2017). 

Fire af de nye medlemmer har svaret tilbage. To 

socialdemokrater har sendt vores mail videre til 

den nye formand for Plan- og Teknikudvalget. 

Han er socialdemokrat og hedder Tomas 

Breddam, og han var for resten også med på 

cykelturen med politikerne før valget. Tomas 

Blad- og medlemsstatistik 

Generalforsamling 2018 med 

cykelferieforedrag 
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Breddam har sendt et svar, hvori han udtrykker 

en forventning om, at folk vælger andre 

løsninger end at tage bilen, når de møder 

kødannelser. Ja vi har jo lov at håbe! 

Vi har skrevet til politiet, Falck (ambulancer) og 

Østsjællands Beredskab (brandsluknings-

kørertøjer) for at høre, om de har gjort sig nogen 

overvejelser om, hvordan udrykningskøretøjer 

skal komme frem i Roskilde by, hvis trafikken 

udvikler sig som beregnet i rapporten fra MOE/ 

Tetraplan. Politiet har ikke svaret endnu, Falck 

skriver, at de ikke har nogen holdning til emnet, 

men de vil henvende sig til kommunen, såfremt 

de oplever udfordringer. Østsjællands Beredskab 

har svaret, at de altid er udfordret af trafikale 

problematikker, eller borgere der forhindrer 

deres fremfærd, men det er yderst sjældent, at det 

forsinker dem unødigt. De vil lade vores 

henvendelse gå videre til deres forebyggende 

afdeling.  

/Bjarne 

 

 

Den 8. februar holdt vi vores årlige møde med 

Veje og Grønne Områder (Roskilde Kommune). 

Inden mødet sendte vi, som vi plejer, en række 

spørgsmål til kommunen, der fungerer som en 

slags dagsorden for mødet.  Kommunen skriver 

så et referat fra mødet, som (i dag er det den 10. 

februar) vi ikke har modtaget endnu. I vil kunne 

se det officielle referat på vores hjemmeside, så 

snart vi har modtaget det. Mødet var på mange 

måder positivt, og et par godbidder fra mødet 

skal I lige have med.  

Vi fik at vide, at Egedal Kommune netop har 

besluttet at etablere supercykelsti på 

Krogholmvej. Arbejdet skal gå i gang i 2018, så 

vi må forvente, at man kan cykle sikkert fra 

Jyllinge til Stenløse allerede til efteråret 2018. 

Da der ikke er nogen togstation i Jyllinge, men i 

Stenløse, er det en rigtig god nyhed for alle, der 

gerne vil kombinere cykel med tog fra (og til) 

Jyllinge. Krogholmvej er i dag en meget utryg 

vej at færdes på som cyklist, og det har igennem 

mange år været et stort ønske, at der blev 

etableret en cykelsti langs denne vej.  

 

 
 

Den nye rundkørsel for enden af Dronning 

Margrethes Vej har vi kritiseret for at være 

direkte farlig for cyklister m.fl. og spurgt 

kommunen, om de ikke kan ændre den. Tidligere 

forespørgsler har ikke resulteret i noget positivt 

svar, 

men på mødet viste kommunen sig lydhør for 

kritikken, og det blev tilkendegivet, at man ville 

foretage ændringer.  

Den store rundkørsel ved Frøspringvandet, hvor 

vejene Kong Valdemars Vej og Klosterengen 

mødes, har vi kritiseret efter, at den blev 

renoveret. Der er flere steder kantsten på tværs af 

cykelstien, som vi har forklaret kommunen 

udgør en forøget risiko for højresvingsuheld 

mellem biler og cykler, og som også er til gene 

for cyklisterne at køre henover. Kommunen er nu 

villig til at fjerne kantstenene/brostenene. 

Ja det var så et par af de gode nyheder, men I 

kan læse mere på hjemmesiden, hvor referatet fra 

mødet snart bliver tilgængeligt.  

Hjemmeside: www.cyklistforbundet.dk/roskilde 

 

/Bjarne 
 

Møde med  

Veje og Grønne Områder 

http://www.cyklistforbundet.dk/roskilde
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Både Roskilde og Jyllinge har et 

formiddagshold, som har cykelture om tirsdagen 

kl. 10 fra henholdsvis Stændertorvet og 

Jyllingecenteret. 

 

Efter en vinterpause vil de faste ture blive 

genoptaget fra starten af marts. 

 

Kontakt for Roskildeholdet: 

Bjarne Johansson, E-mail:  b.johan@youmail.dk 

 

Kontakt for Jyllingeholdet: 

Tove Krøger, E-mail: tove@4040.dk 

 

Dato: Søndag  

d. 15-04-2018 

Køernes forårsfest 

 
 

Vi cykler til Kirke Hyllinge i Hornsherred. 

Her besøger vi en økologisk gård og ser de 

økologiske køer danse, når de bliver sluppet 

ud på marken. 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Susanne 

 24 64 27 09 

susannesl@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 45 – 50 km 

Hastighed: 15 – 20 km/t 

Medbring: Mad og drikke 

Dato: Tirsdag d. 08-05-2018 

Løvspringstur, Boserup

 
 

Vi cykler til Boserup Skov og ser de 

nyudsprungne træer og de hvide, blå og 

gule anemoner. Undervejs nyder vi den 

medbragte kaffe.  

Tidspunkt: 18:30 – 21:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Susanne 

 24 64 27 09 

susannesl@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 12 km 

Hastighed: 10 km/t 

Medbring: Kaffe/te og lygter 

 

 

Dato: Søndag d. 13-05-2018 

Ballerup Museum, Pederstrup

 
 

Vi cykler til Pederstrup. Frokost ved museet 

hvortil der er gratis adgang. 

På tur med formiddagsholdet  

i Roskilde og Jyllinge 

Cykelture 2018, første halvår 

mailto:b.johan@youmail.dk
mailto:tove@4040.dk


Cyklistforbundet, Rømersgade 5, 1362  København K 

 

 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Kurt 

 29 36 09 78 

kurt.taastrup@gmail.com 

Turlængde: Ca. 50 km 

Hastighed: 12 – 18 km/t 

Web-link: www.ballerupmuseum.dk/ 

 

 

 

Dato: Tirsdag d. 15-05-2018 

Rundt om Kattinge Sø

 
 

Vi cykler rundt om Kattinge Sø, og finder 

et sted at drikke kaffe. 

Tidspunkt: 18:30 – 21:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Birthe 

 23 95 88 67 

bb@birthebuch.dk 

Turlængde: Ca. 22 km 

Hastighed: 10 – 15 km/t 

Medbring: Aftenkaffe og cykellygter 

Web-link: www.kattingelandsby.dk/ka

ttinge/historie.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: Tirsdag d. 22-05-2018 

Rundt om Gundsømagle Sø

 
Vi cykler rundt om Gundsømagle Sø, og 

finder et sted at drikke kaffe. 

Tidspunkt: 18:30 – 21:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Birthe 

 23 95 88 67 

bb@birthebuch.dk 

Turlængde: Ca. 28 km 

Hastighed: 10 – 15 km/t 

Medbring: Aftenkaffe og cykellygter 

Web-link: www.fuglevaernsfonden.dk

/fuglereservater/gundsoema

gle-soe 

 

 

Dato: Søndag d. 27-05-2018 

Lindholm Gods og skove

 
Vi cykler og går ad skovvejene ved godset. 

Frokost ved Lindenborg efterskole med 

udsigt over Lejre Vig. 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

John 

 26 28 09 37 

web.dcf.rosk@gmail.com 

Turlængde: Ca. 40 km 

Hastighed: 15 – 18 km/t 

Web-link: selsoe-lindholm.com/ 
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Dato: Søndag d. 10-06-2018 

Panoramaruten 

 
Cykelturen på "Store Cykeldag" i Roskilde 

følger den flotte Panoramarute. En cykeltur 

for hele familien. 

Tidspunkt: 10:00 – 14:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Kurt, 

Birthe,  

Bjarne 

 29 36 09 78 

23 95 88 67 

46 36 67 57 

kurt.taastrup@gmail.com 

bb@birthebuch.dk 

b.johan@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 27 km 

Hastighed: 10 km/t 

Medbring: Mad og drikke 

Web-link: www.visitroskilde.dk/panor

amaruten-27km-

gdk1091701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: Søndag d. 17-06-2018 

Dansk Mølledag

 
Flere end 100 møller i Danmark markerer 

denne dag med spændende aktiviteter. 

Cykelturen følger den nationale cykelrute 4 

gennem Lejre til Hvalsø og Tadre Mølle. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Bjarne 

 46 36 67 57 

b.johan@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 45 km 

Hastighed: 12 – 18 km/t 

Medbring: Mad og drikke, penge til 

kaffe og kage. 

Web-link: tadremølle.dk 

 

 

Dato: Søndag d. 19-08-2018 

Træskibsregatta 

"Træf Fjordens Træskibe" i Holbæk. Vi 

cykler til Holbæk ad Fjordstien. Når vi skal 

hjem tager vi cyklerne med toget. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Bjarne 

 46 36 67 57 

b.johan@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 40 km 

Hastighed: 12 – 18 km/t 

Medbring: Mad og drikke, penge til 

kaffe og kage. 
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Mandag den 11. december havde Roskilde 

afdeling inviteret Thomas Mølgaard til at fortælle 

og vise billeder i Byens hus om hans cykelrejse i 

Sydamerika.  

 

Bestyrelsen var mødt op i Byens hus i god tid før 

for at gøre klar til foredraget. Der blev bl.a. sat 

borde og stole op og dækket borde med 

kaffekopper og tallerkner med hjemmelavet kage. 

Thomas Mølgaard fortalte om sin 5 måneder og 

12.000 km lange cykeltur gennem Uruguay, 

Brasilien, Paraguay, Bolivia, Chile og Argentina. 

Det var et fantastisk foredrag, et af de bedste vi 

har været med til at arrangere. Vi var meget 

imponeret over alt det, Thomas formåede med 

fortællinger, humor og eventyrlige billeder. 

For Cyklistforbundet i Roskilde var det også en 

stor succes, at der kom rekord mange tilhørere. 

Der kom 75, hvor der plejer at komme halvt så 

mange. Lokalet var fyldt. 

Det er svært at sige, hvorfor der kom så mange, 

men der er nok flere grunde. Vi kan nævne: 

At det kan have en betydning, at vi var i et lokale 

på Stændertorvet ” Byen hus” for første gang, 

hvor vi plejer at være på en lidt mindre kendt 

adresse.  

 

Cykelture i Sydamerika er noget de fleste 

danskere kun kan drømme om. (Sydamerika 

tiltrak formentlig også flere af vores egne 

medlemmer, herunder dem fra de andre 

afdelinger, vi havde sendt en indbydelse til).  

Der var foromtale af arrangementet med foto i 2 

af de lokale aviser (måske også den 3.avis), 

hvilket vi ikke altid kan få dem med på.  

Noget nyt var at annonce på Facebook. Det har 

vi ikke prøvet før. 

Thomas har efterfølgende fået en invitation fra 

afdelingen i Frederikssund og afdelingerne 

København/Frederiksberg har fortalt, at de også 

gerne vil invitere Thomas til at holde foredrag. 

 

/Susanne og Bjarne 

 

 

 

Hvis du oplever farlige steder som dette… 

 så giv kommunen et praj på 

www.roskilde.dk/giv-et-praj           

 /Arne 

 

 

 

Du kan online redigere dine medlemsoplysninger 

på www.cyklistforbundet.dk : 

 

Efter log ind vises dit navn. Klik 

navnet/dropdown-pilen. Vælg Rediger profil. 

Medlemsdata kan nu tilføjes eller ændres. 

Password kan/bør ændres til noget personligt. 

 

Specielt vil Cyklistforbundet gerne have din e-

mailadresse for den fortsatte kommunikation 

med dig som medlem - bl.a. i forbindelse med 

udsendelse af et nyt medlemsblad. 

. 

Dine abonnementstilmeldinger kan tilføjes eller 

ændres samme sted. 

 

Skriv din mening til Roskildeafdelingen på 

roskilde@cyklistforbundet.dk 

 

Eller Facebook: 

www.facebook.com/groups/roscyklistmedlem 

 

 

Billedforedraget om 

Sydamerika i Byens Hus 

Giv Roskilde kommune et praj 

om farlige trafiksteder 

Dig og medlemskartoteket 

http://www.roskilde.dk/giv-et-praj
http://www.cyklistforbundet.dk/
mailto:roskilde@cyklistforbundet.dk
http://www.facebook.com/groups/roscyklistmedlem
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Billedforedrag  

i forbindelse med 

Cyklistforbundets 

Roskildeafdelings 

generalforsamling  

i Kildegården lokale 106 

mandag den 19. marts  

kl. 19.30 

 
    

    

Foredraget er gratis og åbent 

for alle medlemmer. 

 

Arrangør: Cyklistforbundet, 
Roskilde afdeling.  

  

 

 

       Oversigt over guidede cykelture 2018        
 

 
 

 

Bliv påmindet pr. e-mail om kommende guidede cykeltur et par dage i forvejen.  

 

Bjarne Johansson:  b.johan@youmail.dk .  

Medlemmer af Roskildeafdelingen med oplyst e-mailadresse får automatisk denne 

påmindelse 

 

 

 

Støt Cyklistforbundets arbejde… bliv/forbliv medlem…  
www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/Vaelg-medlemstype 

gerne tilknyttet Roskilde ☺ 

Roskilde - Hamborg – Berlin - Roskilde på cykel 

mailto:b.johan@youmail.dk
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/Vaelg-medlemstype

