
 

 

Referat fra åbent bestyrelsesmøde - torsdag d. 14/11, 2019. 

For at skabe mere interesse for disse åbne møder var der inviteret til en forudgående drøftelse af aktuelle 
problemstillinger for Lokalområdet Uvelse/Lystrup. Ca. 10 borgere – udover repræsentanter fra Lokalrådets 
bestyrelse – havde fulgt opfordringen. De aktuelle emner til debat var: 

• Skal vi have et nyt postnummer, argumenter for og imod - og hvordan skal vi agere overfor PostNord? 
Aksel Hauge Pedersen redegjorde for sagsforløbet for dette emne – siden sidste åbne bestyrelsesmøde. 
Lokalrådet havde talt og korresponderet med PostNord – og af svaret fra PostNord fremgik bl.a. at der skulle 
være særdeles tungtvende årsager til at ændre eksisterende postnummer.  
 
1. Ændringen skal som klart udgangspunkt ikke fordyre eller forringe Post Nord Danmarks  

produktions- eller distributionsprocesser.  
2. De omkostninger, der er forbundet med selve ændringens gennemførelse, skal enten opvejes af 

dens forbedringer eller stå i et rimeligt forhold til et almennyttigt hensyn.   
3. Det skal sikres at adresserne i det enkelte postnummerområde fortsat har en geografisk 

entydighed efter ændringen. 
4. Der skal være et markant flertal for at foretage ændringen blandt de berørte beboere og virksomheder. 

Ud over dette var der alene et eksempel fra Kbh. K og fra nogle danske småøer på at PostNord havde 
accepteret en ændring af eksisterende postnummer.  

Derimod er der flere eksempler på at PostNord har nægtet at skifte postnummer for mindre byer som har 
stået i en lignende situation som Uvelse/Lystrup – nemlig at de ved sidste kommunal sammenlægning er 
kommet ind under anden ”hovedby” end de tidligere havde postnummer sammen med. Til eksempel 
Ganløse der har postnummer sammen med Stenløse, men ved kommunal sammenlægningen kom ind under 
Farum (Egedal kommune), Gørslev der har postnummer sammen med Ringsted, men som nu ligger i Køge 
Kommune, Vester Nebel som har postnummer sammen med Egtved, men som ved kommunal 
sammenlægningen kom ind i Kolding kommune og sidst en afvisning af ønske fra Bjæverskov (i Køge 
kommune) om at få eget postnummer.  I alle disse sager har PostNord indtil videre afvist at ændre de 
eksisterende postnumre med henvisning til at det samfundsmæssig skal give mening. Processen med at 
skifte postnummer kræver justeringer i eksisterende CPR system, alle personlige legimitationsmidler, 
adressedatabaser, kontakt til banker, pensionsselskaber o.s.v.. Endvidere kan der være navnesammenfald af 
vejnavne, hvilket dog kunne løses ved at Uvelse/Lystrup fik eget postnummer.  

Flere argumenter for et skift postnummer blev fremført under den efterfølgende diskussion. Herunder: 

 Ejendomsmæglere henviser til Slangerup for salg at huse i Lokalområdet – og det kan være med til at 
trække de lokale huspriser ned. 

 Materialer vedr. aftenskoleundervisningen fordeles efter postnumre. D.v.s. Uvelse/Lystrup borgere får 
ikke materialer ved undervisning i Hillerød, men omkring undervisning i Slangerup/Frederikssund – idet 
fordelingen udføres efter postnummer. 

 Der var eksempler på henvisninger til hospitalet i Frederikssund når men havde postnummer 3550, i 
stedet for Hillerød Hospital 

 



 Det forhold at vi rent faktisk bor i Hillerød kommune 
 Langt den overvejende del af de unge mennesker fra lokalområdet anvender skoler og 

fritidsundervisning i Hillerød Kommune 
 Uvelse/Lystrup borgerne har rent faktisk stemt om at komme med i Hillerød Kommune. 
 Uvelse kirke hører sammen med kirkesamfundet i Hillerød kommune. 

Altså en række – fortrinsvis - almennyttige formål som ville blive fremmet via et skift i postnummer. Der blev 
enighed om at Lokalrådet inden udgangen af 2019 samler alle de gode argumenter, laver en 
underskriftsindsamling blandt de forretningsdrivende på Bøllemosevej – og fremsender materialet i 
PostNord - så må vi blot håbe det bedste. 

 
• Hastighedsnedsættelse gennem Uvelse og Lystrup – hvad kan vi gøre for at fremme sagen? 

Henning Thorsen refererede fra et møde i kommunens trafikudvalg (6/11), og Aksel Hauge Pedersen fra en 
artikel i Frederiksborg Amts Avis (13/11) hvor et generelt ønske om flere 40 km zoner i Hillerød kommune 
var debatteret. Det fremgik heraf at borgmesteren har skrevet til den relevante minister for området, idet 
politiet i de fleste verserende sager har afvist indførelse af en 40 km zone.  
Af planen for påtænkte 40 km zoner fremgik at Uvelse/Lystrup ikke har behov for yderligere 
hastighedsdæmpende foranstaltninger for at kunne opnå tilladelsen, så nu afhænger tilladelsen alene af den 
ansøgning Hillerød kommune vil skrive og politiets velvilje. I andre lokalområder som f.eks. Gørløse og 
Skævinge vil der være behov for yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger før en 40 km 
hastighedszone er kar til at blive ansøgt. 
Under dette punkt blev bemærket at man kører alt for hurtigt på Lystrupvej til Åparken. Formanden 
bemærkede her at Hillerød Kommune har en ”borger-tip” ordning for samme, men han ville selv sørge for at 
indberette til kommunen de på mødet fremførte sager omkring trafikken i lokalområdet. Dvs.. såvel 
hastigheden på Lystrupvej, men også hastighed og striber på den nyasfalterede vej fra Nr. Herlev som 
problemstillingen ved udkørsel fra Langebjergvej på Lystrupvej (hvor Hillerød kommune indtil videre har 
nægtet at opsætte et spejl). 
 

• Uoverskuelig vej-indsnævring i Lystrup – er det et problem? 
Henning Thorsen har gennem en årrække kæmpet for at få gjort noget ved den u-overskuelige vej 
indsnævring i Lystrup. Indtil videre uden held – men han/vi kæmper ufortrødent videre, idet vi ikke mener at 
en ”rød” 40 km zone – alene - vil løse problemet.   
 

• Renholdelse/vedligehold af områdets veje, fortove og cykelstier. 
Formanden orienterede om Lokalrådets vejsyn, der var gennemført i september måned. Man havde her 
glædet sig over den nyasfalterede vej fra Nr. Herlev, og endnu engang klaget over kommunens manglende 
vedligehold af lokalområdets fortove. Kommunen havde oppet sig m.h.t. at påklage hvis borgerne ikke 
renser fortovene for ukrudt, men kommunen har også totalt svigtet hvad angår eget ansvar for at 
vedligeholde fortovene. Vi kan alene fortsætte med holde kommunen op på et tidligere afgivet løfte om at 
de vil gøre noget de skæve fortove, og manglende fortovsfliser. 
 

• Bliver det kommunale tilbud om flexture udnyttet? 
Winnie Adeltoft refererede omkring sin tur med flextur ordningen til/fra Blovstrød – og reglerne for 
anvendelse af samme. Hun havde kontaktet Hillerød kommune og får oplyst at der i perioden fra 1. august til 
november havde været 14 ture fra Uvelse – og 23 fra Lystrup.  Altså en ret begrænset anvendelse, hvilket 
forhåbentlig tilskrives at vi fortsat er inde i en opstartsperiode, men hun håbede at langt flere ville anvende 
ordningen da det både er let at anvende – og ovenikøbet relativt billigt.  
 

• Støj fra skydebanen – hvem gør noget ved sagen? 
Freddy Dichmann havde talt med formanden for skydebanen. Han hævdede at skydebanen overholder 
støjgrænserne på 62 dBA hos naboerne, og at den milliondyre støjdæmpende investering af HHM på selve 
skydebanen (6 meter høje betonvægge) var udført og havde haft en effekt. I den efterfølgende debat, blev 



indikeret at der – i hvert fald blandet de tilstedeværende – ikke var de store problemer med støjen, men 
formanden bemærkede at han dog havde mødt mange der – var – generet af støjen. 
Freddy Dichmann havde aftalt med formanden for skytteforeningen at der i starten af 2020 vil blive afholdt 
en offentlig informationsdag på selve skydebanen, og hvor alle naboer o.a. berørte kunne komme og stille 
spørgsmål, og ved selvsyn konstatere hvor meget støjdæmpning der gennemført.  
 
Der var ikke flere emner under det generelle program hvorefter man gik over til det egentlige 
bestyrelsesmøde 
  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
        Ingen nye punkter 

2. Afrapportering fra områdeansvarlige. 
• Artikler til Nuvel  

Der ville komme artikler om – Flextur ordningen, Vejsynet, Udnævnelse af en brandmajor, Grusgravningen 
der ikke bliver til noget, Opråb om at støtte Lokalrådet økonomisk, og endelig havde formanden denne gang 
leveret ”lederen” til bladet. 
  

• Juletræstænding involverende brandmajoren. 
Den 1. december afholdes julegudstjeneste for børn – måske kl 16:00 (men det kan blive rykket lidt) 
hvorefter børnene går med levende lys (med brandmajoren i spidsen) i procession over til Brugsen og 
brandmajoren tænder så juletræet. Brandmajoren – Vibeke Hansen var til stede ved mødet, og accepterede 
at ville udføre de nævnte gøremål.  
Henning Thorsen som her repræsenterer Brugsens venner informerede om at det ville blive serveret gløgg 
m.v. ved brugsen, og der ville være ponyridning for børnene.  
 

• Status for sprøjtehuset  
Kommunen har givet huset tjære og kalk. Dog ikke den del af huset der vender ind mod Bøllemosegård. 
Winnie Adeltoft mente i øvrigt at flere tagsten sad løse og taget trænge til vedligehold. Formanden bad de 
ansvarlige for sprøjtehuset (Freddy Dichmann og Winnie Adeltoft) selv kontakte kommunen for at udbedre 
disse skader. 
 

• Naturen (stisystemer, adgangsforhold) 
Aksel Hauge Pedersen bemærkede at Lokalrådet længe havde vurderet mulighederne for en natursti rundt 
om grusgraven. Flere af de lokale lodsejere – herunder Hillerød Kommune – ville gerne fremme sagen, men 
Lokalrådet var stødt på modstand hos den største af lodsejerne. Derfor måtte sagen indtil videre henlægges.  
 

• Kollektiv transport.  
Henning Thorsen omtalte Lokalrådets deltagelse i et trafikmøde på Rådhuset, hvor formålet havde været at 
påvirke kommunens ansvarlige for den kollektive trafik - en mere direkte linjeføring af busrute 337 til 
Hillerød station. Altså en rute der gik forbi f.eks. Slotsarkaderne, så det blev lettere for buspassagerer fra 
Uvelse/Lystrup at handle her. I den nuværende situation kører 337 via Nr. Herlev, Brødeskov skole, 
Hammersholt til Hillerød station. Vil man herefter til Slotsarkaderne skal man enten gå – eller skifte bus på 
Hillerød station. Lokalrådet havde anbefalet ruten forbi Slotsarkaderne, subsidiært at bussen alene i 
skoletiden kørte over Hammersholt. 
Hillerød kommune havde ikke været imødekommende på dette punkt. Kommunen vil – måske – medtage 
punktet ved næste ”bus-indstilling” i 2020. 

  



 
• Hjemmeside, Facebook for Lokalrådet. 

Dette punkt blev diskuteret og der var enighed om at der efterhånden var for mange forskellige 
hjemmesider for Uvelse (”Uvelse byernes by”, ”Uvelse info”, ”Dagli Brugsen” og måske flere endnu). 
Lokalrådet havde diskuteret egen hjemmeside, men der var enighed om at benytte ”Uvelse byernes by” når 
man ville sende et budskab på Facebook. 
 

• Afrapportering fra møde med kommunen om ”fundraising” 
Winnie Adeltoft informerede om et ”fundraising” møde i Hillerød Kommune. Kommunen har ansat en 
person som vil støtte lokalrådene i forbindelse med ansøgninger til div. Fonde om støtte til større lokale 
projekter. F.eks. ville førnævnte sti omkring grusgraven være et godt eksempel. Der vil i kommunalt regi 
blive afholdt en workshop om ”fundraising” i den nærmeste fremtid. 
Der blev også bemærket den økonomiske støtte – lokalrådspuljen – som lokalrådene fra 2019 kan ansøge 
om støtte fra. Den samlede pulje er på 50.000 kr. og Uvelse/Lystrup fik godt 7000 kr. for indeværende år. 
Pengene går til bidrag til NUVEL, markedsføring af brandsprøjte og pumpehus, afholdelse af lokale møder 
m.v. Dog er der ingen garanti for at man hvert år kan opnå denne støtte, hvorfor der i næste udgave af 
NUVEL vil være en opfordring til lokale bidrag til Lokalrådet også.   
 

3. Siden sidst – orientering og debat 
• Status for J. Jensen. 

J.Jensen udvidelsen blev kort berørt. Flere undrede sig over at sagen tilsyneladende var gået i stå, idet en 
VVM-redegørelse skulle have været fremsendt i foråret 2019 – men indtil videre var der tilsyneladende ikke 
sket noget her. 
  

• Modtagelse af nye naboer i Uvelse/Lystrup 
Henning Thorsen – igen med kasketten ”Brugsens venner” – fortalte at man havde diskuteret et tiltag, og 
noget ville ske. Måske som et gavekort til Dagli Brugsen, men intet var endnu endeligt besluttet. 
Der blev fremhævet nogle gode eksempler på lignende tiltag fra andre kommuner, f.eks. Gladsaxe kommune 
som sender fribilletter til svømmehal, biograf, div. sportsbegivenheder til deres nye borgere.  
Brandmajoren – Vibeke Hansen – kunne berette om hvordan man fra Brugsens side tidligere havde 
kontaktet nye borgere, og bl.a. udleveret ½ pund kaffe. Væsentligste informationskilde havde dengang 
været postbuddet, der altid vidste hvornår nye borgere flyttede ind. 
 

4. Beretning fra kasserer 
       Kassebeholdningen er på 6477 kr.  

5. Div. andre punkter 
 

6. Kommende møder: 
2020 
• Best. møde torsdag d. 23. januar  
• Generalforsamling torsdag d. 12. marts. 
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