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Referat af mødet d. 1. marts 2018.
Bylaug: Torben Mandrup, Wili Jensen
Ishøj Kommune: Borgmester Ole Bjørstorp, Direktør Marie Louise Madsen, Centerchef Erling Skovgaard-Holm, Centerchef Anja Carlslund

•

Opfølgning på retssag:
Fremtidig aktion på jorden:
Arealet ryddes i overensstemmelse med forliget, skilt skal opsættes
Sprøjtehusbakken:
Ved Sprøjtehusbakken er der adgang over åen til skoven, adgangsforholdene skal
bringes i orden ved ny lokalplan for Torslunde
Bylaugets tilgodehavende:
OBJ orienterede om at byrådet grundet udgift på 1 mill til advokat og landmåler,
ikke mene, at der ikke der penge tilbage, repræsentanterne fra bylauget undrede sig
over udmeldingen, i forhold til forliget

•

Torslundevej:
Fremtidig tidsplan:
Ny asfalt på i juni
Skilte ved ind og udkørsel fra ’de små veje’:
Skiltning afventer ny trafiktælling
Antal bump i fremtiden:
Ønske om et nyt bump på Torslundevej, der er ikke flere bump i projektet, kommunen følger op, når projektet er helt færdigt
Asfalten på Torslundemaglevej:
Når slidlaget lægges ud, har de muligvis ekstra med til reparationer
Farven på cykelstierne:
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Rød asfalt kommer frem ved brug
Sigtbarhed ift cyklister:
Vejprojektet gør at cyklister fra ejendommene kommer længere frem på vejen, klipning af hæk kan være en god løsning, klipning af hæk påhviler grundejerne
•

Stisystemer i Torslunde:
Ønske om hævning af stien i skoven, der kan ikke benyttes pga vand i store perioder.
Ønske om udvidelse af stisystemet ved broer ved alle offentlige adgange til åen, den
ene går over Hofors areal (der er trampessti i dag) resten ligger i skoven, Bylauget
ønsker at der startes ved Ellekilde, kommunen tager kontakt til Baronen for at undersøge mulighederne, kommunen gør opmærksom på, at der er ikke afsat penge til
projektet

•

Stierne ved Åskrænten og ’Postkassestien’:
Åskræntsstien og postkassestien ønskes repareret, de er ødelagt af vand i dag herudover ønskes der en vedligeholdelse af sprøjtehusbakken, kommunen følger op

•

Bustrafik i Torslunde:
Kommunen arbejder i samarbejde med Movia på en flextur ordning

•

Beton i åen:
Der er sat midler af i vandplanerne, og Ishøj Kommune vil søge penge til forundersøgelse, der skal bruges til udarbejdelse af projekt, til næste år kan der så søges til
projektet, målet er at få fjernet betonen i åløbet på hele strækningen

•

Lokalplaner:
Bylauget har nedsat en arbejdsgruppe, Plan mødes med gruppen og præsenterer vores arbejde om arkitektur, mødet kan aftales med planlægger Joan Jacobsen

•

Hjertestarter :
Bylauget ønsker for tredje gang at søge TrygFonden om midler, imødekommes den
ikke, ønsker de at kirken og kommunen deler udgiften

•

Byhus:
Bylauget har et ønske om et byhus, og ønsker byrådet prioriterer det. De har kigget
rundt i byen og det blev aftalt at bylauget sender ansøgning herom

