
 
             

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På cykeltur til regatta… 

  

 
 

Model af Ny Østergade projektet… 
 

 
 

      

På pause ? 
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             Mange trafikale tiltag, 

arrangementer og cykelture… 

 

             
 

 

 

Vi Cykler Til Arbejde 2018… 

 

             
 

Cykling ad Panoramaruten ved Herslev havn.. 

 

 

  

 

 

Lokalt nyt fra Cyklistforbundets Roskildeafd. 

redigeret af:  John Ø. Jensen 

Læs i dette lokalnyt om bl.a.: 

 

• Ny Østergadeprj. på pause? 

• Cykelture 2018, 2. halvår  

• Panorama-turen 

• Musiconstien 

• VCTA 

• Ældrecykelkampagne 

• M/S Svanen på Roskilde Fjord 

• Om bladets distribution 

 



 

 

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 225 husstande 

(primærmedlemmer), som har oplyst mailadresse 

til Cyklistforbundet og som ønsker materiale 

tilsendt. Der trykkes et mindre oplag til 

biblioteket. 

 

Der er 2 nye medlemmer i Roskildeafdelingen  

siden jan 2018. Velkommen til de nye.  

 

 
 

 

 

Ny Østergade projektet på pause? 
  
 

Lokalplanen for Ny Østergade projektet 

(forkortet NØP), der var ventet juni 2017, 

herefter inden udgangen af 2017 og senest 

sommeren 2018, bliver formentlig udskudt 

yderligere.  

Af referatet fra den 13.6.18 fra økonomiudvalget 

(under Roskilde Byråd) fremgår det, at 

kommunen ikke har opnået en aftale med DSB 

og Bane Danmark om køb af de arealer, hvor 

NØP skal opføres! Et mindre areal, der ejes af 

Frøforsyningen, der også indgik i planen for 

byggeriet, har man opgivet at overtage, fordi 

ejeren har sagt nej. 

Økonomiudvalget har valgt at sætte planarbejdet 

i bero, indtil der er opnået en aftale med staten 

om køb af arealerne. Byrådet har på deres møde 

den 20.6 tiltrådt flertallet i Økonomiudvalgets 

indstilling. 

Økonomiudvalget har på et lukket punkt 

behandlet et brev til Finans- og 

Transportministrene. Indholdet af brevet er 

hemmeligt. Ligeledes har Byrådet på et lukket 

punkt den 20.6 behandlet et brev til Finans- og 

Transportministrene. 

Selvom der har været talt om NØP i mange år, 

afholdt arkitektkonkurrence og udført 

tilpasninger af byggeriet mv. så mangler der altså 

noget så fundamentalt som en aftale om 

overtagelse/køb af det areal, hvor byggeriet efter 

planen skal opføres! 

Måske bliver 2018 et skæbne år for NØP. 

 

 

/Bjarne 

 
 

 

 

 

 

I en genoptræningsperiode i foråret begyndte jeg 

at cykle den 

strækning 

mellem Roskilde 

og København, 

hvor der var 

medvind. 

Modvindsstrækningen blev foretages med tog, 

hvor en cykel som på billedet var foldet sammen 

i en pose og derfor kan medtages gratis som en 

standardbagage i tog, busser og taxi.  Senere har 

jeg med stor fornøjelse brugt konceptet generelt 

ved transport inden for 30-40 km. 

Cykelturen i medvind er foregået let og 

ubesværet. Jeg er nået frem uden at være træt og 

svedig og har ikke smadret resten af dagen, når 

jeg kommer hjem 

”Medvind på cykelstierne” kræver imidlertid en 

egnet cykel, men det kan være et problem for 

folk med skavanker i hofter, knæ og fodled. 

Mange cykler (også med lav indstigning) 

belaster benene så meget hos disse ældre, at de 

kan svigte, når et ben sættes ned ved stop. 

Undersøgelser viser, at det er sådanne svigt, der 

får os fra ældrebyrden til at droppe cyklen.  

Blad- og medlemsstatistik 

Ældrebyrden forlanger medvind 

på cykelstierne 
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Som 74-årig med en ledsygdom kan jeg som 

mange andre ikke bruge de cykler, man normalt 

anbefaler til os ældre uden en høj risiko for at 

vælte. På mine to velkørende foldecykler med et 

lavt tyngdepunkt kan jeg cykle sikkert, og er 

meget mobil også på nogle dage, hvor jeg har 

brug for teleskopstok spændt bag på 

saddelstangen. Ved de problematiske 

venstresving kan jeg lige standse op og sætte 

venstre ben ned for at orientere mig uden 

problemer.  

For at få medvind på cykelstierne må vi i 

ældrebyrden kræve, at de, der rådgiver os ved 

valg af cykel, har de fornødne kompetencer, og 

at egnede cykler i modsætning til nu testes på 

lige fod med almindelige cykler. Cykling har en 

gavnlig effekt på mange af ældrebyrdens 

genvordigheder og sygdomme – Jeg vil derfor gå 

videre med sagen ad relevante kanaler. 

 

/Torsten 
 

 

 

 

Morgenbrødsaktion til 

fordel for  

Vi Cykler Til Arbejde 

kampagnen 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

Kl. 7 om morgenen tirsdag den 10 april var 

aktive fra Cyklistforbundet mødt op på 

Stændertorvet. Susanne kom med en 

cykelanhænger fyldt med 160 croissanter lige 

hentet fra bageren, og jeg kom med et 

tilsvarende antal bananer, kampagnemateriale 

om VCTA mv. 

Kurt, Jette, Dorthe, Anne-Marie og Susanne gik 

så i gang med at pakke poser. Der skulle en 

croissant, en banan en kampagnefolder, en 

serviet og en badge i hver pose. 
Kampagnefolderen opfordrede modtagerne til 
at oprette cykelhold på deres arbejdsplads, der 
kunne tilmeldes Vi Cykler Til Arbejde 
Kampagnen. 
Poserne blev her efter delt ud til cyklister på vej 

til arbejde 2 forskellige steder på Algade. Det var 

ved lyssignalet op til Stændertorvet og ved 

lyssignalet tæt på Hestetorvet.  

4 af de aktive havde en hættetrøje på med VCTA 

logo, mens de delte poserne ud. Det gik 

forholdsvis hurtigt med at få delt poserne ud. 

I lighed med sidste år var der kaffe hos Jette for 

de aktive, der havde deltaget i aktionen og som 

kl. 10 skulle ud på cykeltur med 

formiddagsholdet.  

 

/Bjarne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgensbrødsaktion, VCTA 
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14 glade cyklister var med på turen, og vi havde 

valgt at følge Panoramarute 430, som udgår fra 

Stændertorvet. Ruten er godt skiltet og  

går ned til havnen og gennem Boserup Skov og 

videre til Herslev, Kattinge, Kornerup, 

Svogerslev, Sorte Sti og tilbage via havnen. En 

tur på 27 km. Turistbureauet har en folder, som 

fortæller om rutens seværdigheder. 

 

Vi havde et dejligt vejr den 10. juni og havde et 

langt stop ved Boserup gård, hvor vi hyggede os 

med hjemmebagt rabarbercrumble med 

flødeskum og saftevand. Der var flere stop 

undervejs, hvor turlederne fortalte om stederne.  

 

Vi spiste frokost ved Herslev Strand, et dejligt 

sted med flot udsigt over vandet mod Bognæs 

 

 

 
 

Det er en tur, man skal give sig god tid til, for 

der er så mange flotte udsigter over skov, vand, 

og marker. Vi kørte også gennem hyggelige 

landsbyer bl.a. Kattinge med gadekær og forten 

med det gamle tingsted, hvor landsbyens 

gårdejere holdt møde i bylauget. 

 

Vi rundede også Danmarks mindste kirke med 

spir, som ligger i Kornerup. 

 

Vi sluttede turen ved Sankt Jørgensbjerg kirke, 

og så ud over havnen og fjorden. Kirken er fra 

1.080 tallet og er opført af frådsten, som er 

kildekalk, som findes flere steder i Roskilde. 

 

Tak til alle som deltog på turen. 

 

/Bjarne, Kurt og Birthe 

 

 

 

 
Lørdag d. 23. juni kl. 12 blev første etape af 

Musiconstien indviet.  

 

 
 

Jeg var taget med til indvielsen. Tomas 

Breddam, som er formand for Plan- og 

Teknikudvalget, holdt en tale og klippede 

derefter snoren, så de ventende cyklister og 

gående kunne begive sig ud på den nye sti.  

Store cykeldag ad Panoramaruten i 

Roskilde 

Indvielse af Musiconstien 
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Stien starter ved krydset Gormsvej/Thyravej i 

retning mod Rådhuset, og den fører til Sdr. 

Ringvej. Etape 2 af stien er et lyskryds over Sdr. 

Ringvej til Musiconområdet. Udførelsen af 

lyskrydset er påbegyndt, men det er ikke færdigt 

endnu. Etape 3 er en markering af strækningen 

fra Gormsvej via Thyrasvej og Knudsvej ud til 

Køgevej. Denne etape er endnu ikke påbegyndt. 

Musiconstien er en ny, nem og spændende rute 

mellem Roskilde Station og Musicon, stien 

lægger op til leg undervejs.  

 

Første mulighed for en lille afstikker fra stien er 

en pumptrackbane med en række små og store 

”bakker” (her vist en lille uge senere)… 

 

 
 

og en ”cirkelrundtur” på skråplan, før der igen 

køres ud på stien. 

Jeg prøvede denne pumptrackbane på min 

turcykel og slap helskindet igennem. Der var 

mange bmx-cykler, løbehjul og skateboards, som 

klarede turen noget hurtigere og mere stilfuldt 

end mig. Men det lod sig gøre på min turcykel. 

 

 
 

Næste stop var en trafiklegeplads, som er en 

øvebane i manøvrering på cykel måske specielt 

for lidt yngre børn. Her kan man køre rundt og 

op og ned ad flere bakker. Man kan også øve sig 

i at køre på forskelligt underlag. Der er både 

asfalt, sand/grus og brosten. Så brostenene giver 

jo børnene en god mulighed for at øve sig i at 

kunne køre over Stændertorvet. 

 

Sidste mulighed for leg var et boldbur, hvor 

beboerne i området kan tage sig en lille 

fodboldkamp, men det kan også være en 

mulighed for dem, der kører på stien, med et lille 

bold-hvil. 

 

Belysningen på stien og på pumptrackbanen er 

også helt speciel. Den nu indviede del af stien er 

566 meter lang. Jeg kan godt anbefale jer, at tage 

ud selv at se og opleve stien! 

 

Til indvielsen fortalte også landskabsarkitekt 

Vibeke Schrøder fra Roskilde Kommune om de 

forskellige aktivitetssteder. Spejderne havde 

opstillet en flødebolle-kastemaskine og bød 

desuden på snobrød og saftevand. 

/Susanne 
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Både Roskilde og Jyllinge har et 

formiddagshold, som har cykelture om tirsdagen 

kl. 10 fra henholdsvis Stændertorvet  (enkelte 

gange stationen) og Jyllingecenteret. 

 

Siden årets sæsonstart marts 2018  har der været 

cykelture til bl.a.  

  
• Bolund 

• Veddelev 

• Himmelsøen / Vindinge 

• Køge / Strøby Egede 

• Lyngby søområde 

• Vestskoven 

• Supercykelstien Albertslund-Lyngby 

• Tuse næs 

• Tadre mølle og Maglesø 

• Panoramaruten 

• Jyderupstien 

 

 

 I tilknytning til nogle af 

turene er der benyttet tog. 

 

Kontakt for Roskildeholdet: 

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

 

Kontakt for Jyllingeholdet: 

Tove Krøger, E-mail: tove@4040.dk 

 

 

 

 

  
 

Rutefart med M/S Svanen på Roskilde Fjord 

Hop på, hop af og tag cyklen med når skibet M/S 

Svanen fra den 1. juli til 30. september 2018 

cruiser fjorden rundt med stop i Roskilde, 

Gershøj og Møllekrogen. 

 

 
 

Med denne nye sejltur, kan du opleve 

Nationalpark Skjoldungernes Land fra vandsiden 

og blive sejlet direkte hen til mange spændende 

oplevelser. Stig af og på, der hvor det passer dig, 

og tag gerne cyklen med, så du nemt kan komme 

rundt i nationalparken.  
 

Læs mere på: 

www.visitroskilde.dk/rutesejlads-paa-roskilde-

fjord-gdk1102428 

 

jkshipping.mmtest.dk/m-s-svanen/ 

 

 

  

På tur med formiddagsholdet  

i Roskilde og Jyllinge 
Rutefart med M/S Svanen på 

Roskilde Fjord 

mailto:b.johan@youmail.dk
mailto:tove@4040.dk
http://www.visitroskilde.dk/rutesejlads-paa-roskilde-fjord-gdk1102428
http://www.visitroskilde.dk/rutesejlads-paa-roskilde-fjord-gdk1102428
http://jkshipping.mmtest.dk/m-s-svanen/
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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. 

 

 

Dato: Søndag d. 26-08-2018 

Roskildeegnens sø- og vådområder

 
Cykeltur til sø- og vådområderne ved 

Darup og Svogerslev. Ved Svogerslev Sø 

tager vi med trækfærgen over Kornerup Å. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

John 

 26 28 09 37 

web.dcf.rosk@gmail.com 

Turlængde: Ca. 35 km 

Hastighed: 15 – 18 km/t 

Web-link: roskilde.dk/himmelsøen 

 

 

Dato: Søndag d. 09-09-2018 

Greve egnsmuseum

 
Vi cykler til Greve. Frokost ved Greve 

egnsmuseum hvortil der er gratis adgang. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Kurt 

 29 36 09 78 

kurt.taastrup@gmail.com 

Turlængde: Ca. 40 km 

Hastighed: 12 – 18 km/t 

Web-link: www.grevemuseum.dk/ 

 

 

Dato: Søndag d. 02-12-2018 

Gløggtur

 
Vi cykler en tur i nærheden af Roskilde og 

slutter af med gløgg og æbleskiver på en 

restaurant i eller ved Roskilde. 

Tidspunkt: 13:00 – 16:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Guidede cykelture, 2. halvår 
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Arrangør: Roskilde Afd. 

Susanne 

 24 64 27 09 

susannesl@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 15 km 

Hastighed: 10 km/t 

Medbring: Lygter og penge til gløgg 
 

 

 

 

 

 

 

Hvis du oplever farlige steder som dette… 

 så giv kommunen et praj på 

www.roskilde.dk/giv-et-praj           

 /Arne 

 

  

Trods løfte om det modsatte er der endnu sket 

ændringer i vejføringen og udførslen af den lille 

rundkørsel Dronning Margrethes Vej / 

Frederiksborgvej. Set nordfra ligner stedet ikke 

en rundkørsel 

 

 
 

Der er tidligere af flere oplevet farlige tilstande 

ved at bilister nordfra ad Frederiksborgvej ikke 

respekterer vigepligten over for trafikanter som 

allerede er i rundkørslen. Specielt over for dem, 

som er kommet ind fra Dr. Margrethes Vej. 

 

Oplever du stadig farlige situationer dette sted? 

Vi hører gerne fra dig pr. mail på 

roskilde@cyklistforbundet.dk  

 

eller på Roskildeafdelingens Facebook-side. 

www.facebook.com/groups/roscyklistmedlem 

 

OG/ELLER giv besked direkte til kommunen: 

www.roskilde.dk/giv-et-praj           
 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Giv Roskilde kommune et praj 

om farlige trafiksteder 

Rundkørslen Dr. Margrethes Vej 

/ Frederiksborgvej i Roskilde 

Dig og medlemskartoteket 

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


Cyklistforbundet, Rømersgade 5, 1362  København K 

 

 

 
 

        
 

 
 

Detaljerede turbeskrivelser findes i dette eller andre lokalblade. Desuden bliver de annonceret på vores 

hjemmeside www.cyklistforbundet.dk/roskilde under ”Cykelture og ferie” 

 

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 ☺ 

Oversigt over guidede cykelture 2018  

fra Stændertorvet  

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

