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Indtil corona nedlukningen har vi afholdt de sædvanlige møder plus det løse. Der ryger mange mails 

gennem luften undervejs, men ellers foregår det primære arbejde PÅ møderne. Jeg vil gerne takke for 

mange interessante diskussioner og generelt store engagement. Jeg oplever et Bystyre, der er engageret og 

også arbejder uden for møderne med uddelegerede opgaver. 

Der skal lyde en speciel tak til andre, der bidrager til at Bylauget stadig fungerer som samlingspunkt for 

byens aktiviteter. Det er klart at vi har været udfordret af corona – også selve Bystyret – men vi har da haft 

en del af de vanlige aktiviteter gennem de seneste 2½ år: 

Faste aktiviteter 

• Grundlovsfest 

• Høstfest 

• Festival 

• Mandemarch 

• Halloween 

• Torslundecafé 

ALLE initiativer er fortsat velkomne og bliver støttet finansielt i det omfang økonomien tillader det – og det 

gør den! 

Økonomi 
David overtog Skatmester posten fra Mogens og har gjort et fantastisk arbejde for at komme over til en ny 

bankkonto (lovpligtigt) og tilhørende pbs. Det har krævet mange samtaler, logon og GDPR-overvejelser at 

komme i mål med det. 

Vi står nu et sted hvor økonomien – ikke mindst på grund af corona - er mere end sund. På trods af at vi 

også har investeret i ny hoppeborg. Der er absolut plads til at det kommende Bystyre kan boltre sig på den 

front. Tak for din indsats David – Det er en skam at du forlader posten, men du har i den grad været et frisk 

pust. 

Grønt område ved Bredebjergvej 
På Helles opfordring har vi fået smukseret området omkring KTAS huset ved Bredebjergvej, så det nu 

fremstår pænt og indbydende. 

Velkomstkort 
Vi har fået produceret et simpelt velkomstkort. Det skal tjene som en reminder om Bylaugets 

tilstedeværelse – specielt i forbindelse med at nye borgere flytter ind. Det er lille tiltag til at holde 

medlemstallet, der ikke har krævet den helt store investering. Specielt fordi Leila og Co. venligst har stået 

for omdelingen til hele byen. Der er stadig et stort oplag tilbage, der overgår til den kommende Oldermand. 
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Skrald ved vejen 
Noget vi også har diskuteret en del – også med kommunen – er placering af skrald ved vejen (specielt på 

Bygaden). Det er en smal vej og forskellige forhindringer er med til at sætte farten ned – Det er det bedste 

man kan sige om det. Vi skal være en rummelig by med plads til (bygge)aktivitet, men også et sted der er 

værd at vise frem. Derfor opfordrer jeg alle til at tage en tørn i forhold til at få skrald væk fra gaden. Vi skal 

holde vores by pæn – om ikke andet for ejendomspriserne. 

Specifikt har vi også været i dialog med kommunen om gammelt flis og skraldspande, der til tider næsten 

blokerer Bygaden. Det er ikke rart at tænke på, at en brandbil måske ikke kan passere gaden og kommunen 

undersøger i skrivende stund om man kan kræve det fjernet, idet det formentlig står på offentligt areal. 

Torslundevej 
Det blev også under corona at de røde cykelstier shinede! Spøg til side, så kan man faktisk i det rette lys ane 

at de har en smule anden farve end vejbanen.  

Vi har fået vores bump tilbage i den vestlige end af byen ved byporten og det har hjulpet en del. Der er 

også foretaget en trafikmåling på Torslundevej. Vi venter på den endelig rapport over det, men som ventet 

ser det ikke meget godt ud. Halvdelen kører for stærkt og 20% kører over 50km. (50% fraktil 43.9km, 85% 

fraktil 52.3km). Der pågår overvejelser i kommunen om etablering af et ekstra bump. Det er dog vores klare 

opfattelse, at overvejelser om at bruge penge i Torslunde tager MEGET lang tid, hvorfor det også er en sag i 

det kommende år at holde kommunen i ørene på dette punkt. 

Lokalplan 
Der har et Borgermøde her i Konfirmandstuen omkring den nye lokalplan, mødet var arrangeret af 

kommunen, men kom i stand på initiativ fra os. Jeg var selv forhindret, men der var et stort fremmøde på 

trods af det korte varsel. Det viser, at det ligger mange på sinde – og det bør det også. 

Borgermødet viste også hvad vi har vidst længe: Vores lille udvalg kan påvirke arbejdet med lokalplanen, 

men er ikke en direkte del af det pågående arbejde i kommunen – Det er dem der fører pennen i sidste 

ende. Det er lobbyisme i landsbyformat, men vi synes selv at vores arbejde ’bag gardinerne’ grad har været 

med til at påvirke processen. Borgermødet havde facon af en workshop, der har tjent som inspiration for 

kommunens fremtidige arbejde.  

Her i sommers kom så det længe ventede udspil til ny lokalplan for den indre del af Torslunde. De mest 

gennemgribende ændringer blev præsenteret på endnu et borgermøde på kommunen den 25. august 

2021. Der var mødt en del op og der var en masse gode og mere eller mindre relevante spørgsmål til 

forslaget. Helt grundlæggende var der de fleste – jeg selv inklusiv – meget tilfreds med at det i hovedtræk 

er lykkedes for kommunen at få defineret hvad der definerer Torslunde landsby og hvad der derfor i høj 

grad skal beskyttes. Blandt andet er det ikke længere muligt at udstykke mindre grunde i byen (grænsen 

bliver 1500m2) og det vil bidrage til at bevare det åbne struktur landsbyen har. Der er mange andre små 
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detaljer, der ligeledes vil give deres lille bidrag til at vi fremadrettet kan leve i vores lille idyl tæt på 

København. Lokalplanen er blevet mere bevarende – mere restriktiv.s 

Nabohjælp 
Efter lang tids tovtrækning er det lykkedes Helle og Stig at få forhandlet fornuftige opsætningssteder 

skiltene og de er nu sat op. 

Retssag om Gadejorden 
Effektueringen af forliget fra Landsretten trækker ud. Vores (og kommunens) modpart (TB23) har ikke vist 

sig særligt interesseret i at få den jord, som de fik tilbudt til nærmest ingen penge. Det på trods af at de 

forinden havde tabt den tilsvarende sag i Byretten. Sidste nye er, at der nu ikke er noget juridisk til hinder 

for at forliget kan effektueres – men vi venter stadig! Kommunen havde nævnte at der skulle være sket 

noget i uge 36 – Jeg har i sidste uge forespurgt på årstallet! 

Det er kommunens intention at benytte samme model for de andre tilsvarende jordstykker i byen, så der 

bliver bragt orden i tingene. Så modsat hvad der er blevet ytret i diverse læserbreve, er Sprøjtehusbakken 

naturligvis ikke til salg – Det er noget vrøvl!  

Forsøg på at chikanere Oldermanden og andre med navn på diverse opslag anses som offentlig chikane. Det 

har desværre udviklet sig til et meget personligt angreb på min person, der til tider har været om end 

meget ubehageligt. Jeg er blevet chikaneret/overfaldet på mine ture rundt med hunden, jeg er blev råbt 

efter og på alle måder forsøgt hængt ud i offentlig gabestok. Det resulterede i et forgæves konfliktråd i 

foråret 2020 – Foranstaltet af Vestegnens politi. Det var uden succes og chikanerne fortsatte. Det har 

resulteret i en politianmeldelse fra min side, der foreløbig munder ud i en afhøring i næste uge – 

Spændende! 

Ring 5 
Foreningen med formål at standse byggeriet af Ring 5, har i første omgang haft succes med sit 

forehavende, idet projektet for nu er taget af bordet. Jeg ville gerne have haft Kirsten til selv at fortælle om 

det, men hun er forhindret. Som jeg forstår det, består transportkorridorren fra start 70’erne dog stadig – 

Så spøgelset lever stadig (lidt). 

 

Skue fremad 

• Det kommende Bystyre skal kigge ind i registrene, for at finde ud af hvor stor opbakningen til 

Bylauget – Den er stor. Men er den stor nok? 

Et er jo også antal kontingenter, noget andet er jo den reelle opbakning. Bystævnerne de sidste 

mange år, har været et godt billede på en farlig tendens. Fremmødet fra de nyeste beboere har 

ikke været stort. Det skal der arbejdes på fremadrettet, så Bylauget stadig fremstår som den 

samlende kraft i byen – både socialt og politisk (i forhold til kommunen).  
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Det bliver helt sikkert noget for det kommen Bystyre at tage fat på og det vil specielt være gavnligt 

hvis man i højere grad kan mobilisere de unge (børne)familier i byen. 

Alternativt kunne man overveje om vi skulle have status af grundejerforening, så medlemskabet 

blev tvungent. Det var givetvis sætte større krav til Bylaugets drift, ikke mindst økonomisk, men jeg 

synes det er en overvejelse værd. 

• Stormen omkring Kabelplus har lagt sig (lidt), og for mange blev det ikke et lykkeligt ægteskab. Nu 

har vi andre udbydere, men nu viser der sig muligvis også en anden fremtid. Der er så småt ved at 

dukke fiberforbindelser op i området. Det er en udvikling vi skal følge med i. Specielt fordi vi er et 

yderområde, skal vi være vakse ved havelågen når diskussionen er i gang. 

• Jeg takker af som Oldermand efter en del år i Bystyret. Jeg blev valgt ind som bymand i 2007(!) og 

valgt som Oldermand i 2012, der har budt på flest gode oplevelser. Allerede for 3½ år siden, hvor 

jeg havde landet forliget omkring gadejorden, var det min hensigt at overlade posten til en anden. 

Da det alligevel blev udskudt, valgte jeg at tage to år mere. De to år, blev så til 3½ år på grund af 

corona. Det har samtidig været 2-3 år, hvor jeg personligt har haft rigtig travlt med mit eget firma 

og derfor er initiativerne og blevet færre, samt energien til arbejdet med Bylauget mindre. De 

opslidende konflikter omkring gadejorden, har også drænet mange kræfter og det er skammeligt at 

nogle forsøger at puste konflikter ind i vores lille fredelige by. Hvis ikke man er interesseret i at 

deltage i fællesskabet er det mindste man kan gøre, at lade at andre glæde sig over det i fred. 

 

Som sagt har det imidlertid været en dejlig tid, men MANGE gode møder, mange interessante 

møder og nogle få møder jeg heldigvis har glemt allerede. Nye kræfter skal til, og det er med 

tryghed jeg sender arbejdet videre til andre. Det har fra starten af været min ambition at al aktivitet 

IKKE skal tage udgangspunkt i Oldermandens person, og det nuværende Bystyre fungerer heldigvis 

godt på denne måde. Nogle har undervejs beklaget at jeg ikke har været synlig nok – Muligvis en 

berettiget kritik, men jeg lever til dagligt af at lave oplevelser for andre og får nok langt hen ad 

vejen styret min lyst til større sociale arrangementer den vej. Måske det kommende Bystyrearbejde 

i højere grad skal have vægt på sociale aktiviteter fremfor de politisk? Jeg lader det være helt op til 

det kommende Bystyre. 


