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Nabomøde i Roskilde Lufthavnen
Den 8. september 2022 inviterede Lufthavnschef 
Jesper Rasmussen (tiltrådt i foråret 2022)  til in-
formations- og dialogmøde i Roskilde Lufthavn.
Lufthavnen havde igennem den seneste tid 
modtaget et stigende antal henvendelser vedrø-
rende støjgener i forbindelse med flyvninger, så 
derfor indkaldelse til nabomøde for at gå i dialog 
omkring støjgenerne. 
Flere af Flyskolerne og Naviair var tilstede for at 
forklare, hvordan deres arbejdssituation er. Jesper 
Rasmussen indledte og sluttede mødet, som blev 
styret af en Toastmaster fra Københavns Luft-
havn.
Der var mange følelser på spil. Snoldelev og 
Salløv var rigt repræsenteret, og havde mange 
personlige udfordringer. Tune var også repræsen-
teret, men det var meget svært at komme igen-
nem med spørgsmål.
Der kom en dialog i gang omend,  der var en 
sitren i luften. Forslag og ønsker blev noteret, 
så det er spændende, hvad der kan gøres for at 
hjælpe de plagede naboborgere. Der var en stor 
imødekommenhed fra ledelsens side, men det 
handler også om at de gamle støjende skolefly 
kan erstattes.
Det lykkedes mig efter den åbne dialog, at spørge 
om: Lufthavnen bliver udvidet til charterturisme, 
svaret er nej.
Ang.: Fingerplanen og Støjzonen har det været 
oppe i Folketinget og det er besluttet, at der skal 
fortages nye rigtige målinger. Spændende om det 
lykkedes denne gang.

Status
Fortove:
Der er fundet en entreprenør og arbejdet er på-
begyndt. Økonomien er presset grundet de store 
prisstigninger, så det er ikke sikkert, at vi får 
lavet alle strækningerne.
Det er besluttet at starte med de strækninger, hvor 
der ligger fliser. Når disse er færdige og status på 
økonomien er kendt, igangsættes renoveringen af 
asfalt fortovene. 

Cykelstien: 
Tune Landevej - Villershøjvej- Lautrupparken 
For at denne cykelsti kan blive aktuel kræver det 
frivillig afgivelse af jord. Møderne med relevante 
lodsejere er i gang.

Plejecenter:
Plejecenteret er nu underskrevet af Pernille 
Beckmann og Boligselskabet Sjælland. Da vi 
alle kender til prisstigningerne, stillede vi os selv 
spørgsmålene:
Står indholdet af værdigrundlaget fast?
Må prisen stige, og hvor meget, uden at det æn-
drer på værdigrundlaget?
Tune Lokalråds – Torben Boyd – er en del af et 
eksternt panel, som afventer et format om, hvor-
dan dialogen genoptages sammen med de øvrige 
interessenter og boligselskabet.
Vi håber at projektet kan gennemføres uden 
ændringer, da det på tegningerne fremstår, som et 

meget smukt byggeri med de værdier inddraget, 
som blev foreslået ved Borgermødet i Tunehal-
len. 

Varmepumper, og anden energi: 
Tune Lokalråd synes, det kunne være en rigtig 
god idé at arrangere et borgermøde, hvor fir-
maer og forskellige instanser kunne fortælle om 
varmeenergi muligheder.  Arrangementet kunne 
være en form for messe med indslag fra forskel-
lige interessenter?
Hvis der er nogen som kender nogen firmaer 
eller har haft nogle gode/dårlige oplevelser ang. 
alternativ varmeenergi til gasfyret, må de meget 

gerne henvende sig til Inger Falbe Wätjen på 
mail: inger@tune-lokalraad.dk
Inden 1. januar skal Greve Kommune udstede et 
skrift, om et alternativ til gasfyret.   
 

Arrangementer 
Besøg i Roskilde Lufthavn d. 28. september oig 
d. 1. oktober. (Kun for medlemmer)
VIGTIGT!!! Sæt kryds i kalenderen til Juletræ-
stænding 1. søndag i Advent den 27. november 
2022 , hvor vi vanen tro tænder juletræet på Torv 
1, serverer Gløgg og sørger for slikposer.

Besøg på Mosede Fort/museum: Kommer til 
foråret.

*ses

Bliv medlem af Tune Lokalråd

Ved du, at Tune Lokalråd arbejder for at sikre, at vi har medindflydelse på 
udviklingen af Tune?
Det er os, dig og mig, der sammen med diverse instanser skal sikre den 
bedste udvikling for Tune.

Vil du have indflydelse på udviklingen?
Så har vi brug for dit medlemskab.

Det koster kun 100,- kr. pr. kalenderår for en husstand.
Der opkræves kontingent, hver den 1.januar.

Hvad arbejder bestyrelsen med lige nu:
Trafikken i Tune, herunder fortove og cykelstier.
Plejecenter. 
Ældre- og seniorboliger.
Grusgravning.
Nej til Ring 5 syd.
Støjzoner.

Arrangementer:
Juletræstænding. 
Udflugter til lokale steder.

Til de specifikke arbejdsområder og arrangementer arbejder vi sammen 
med Greve Kommune, Region Sjælland, Tune Kirke, de aktuelle 
instanser, erhvervslivet og foreninger.

På vores hjemmeside kan du finde information om foreningen, 
referater, arbejdsopgaver og kommende arrangementer

Med venlig hilsen
Tune Lokalråd

Bestyrelsen

Indmeldelse kan ske på: www.tune-lokalraad.dk


