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”Bodil” 

Da der i denne tid, forståeligt nok bølger en masse rygter frem og tilbage, især i medierne, har 

bestyrelsen valgt at udsende et ekstra nyhedsbrev her i sommerperioden.  

Rygterne handler alle om ”Bodil” – stormen som også satte sine spor i Tangbjerg. Bestyrelsen har 

ikke meldt meget ud, da der ikke er noget konkret på bordet endnu, og vi har derfor villet vente med  

information til vi vidste noget mere. Men flere borgere har henvendt sig til både Egedal og Roskilde 

kommunes borgmestre – i et forsøg på at få svar.  

Grundejerbestyrelsen arbejder tæt sammen med Egedal kommune, og er velinformeret omkring 

indsatser i Tangbjerg, i kommunen og i de omkringliggende kommuner. Der er planlagt et møde i 

august hvor flere løsningsmodeller skal drøftes.  

Nedenstående tekst – er fra korrespondance fra Borgmester Willy Eliasen. Den illustrerer fint 

hovedproblematikkerne omkring ”Bodil”. 

Egedal Kommune har deltaget som observatør i de teknikermøder og borgermøder, der har været 

afholdt i Roskilde siden første opråb fra Tangbjerg om, at der blev afholdt møder i Jyllinge 

Nordmark. Vi er desuden i løbende kontakt med projektlederen Hans Christian Jensen og 

Centerchef Kim Dahlstrøm. 

Der er tale om 2 forskellige oversvømmelsessituationer hhv. oversvømmelse fra fjorden og 

oversvømmelse fra åen. Løsningsmodellerne er forskellige i begge oversvømmelsessituationer, og 

der er endnu ikke truffet nogen afgørelse om, hvad der skal gennemføres.    

Embedsmændene i Roskilde ved godt, at man ikke kan gennemføre en ændring af 

afvandingsforholdene i Værebro Å uden at høre alle interessenter heriblandt Egedal Kommune. 

Når Roskilde træffer beslutning om, hvilket anlæg de vil forsøge at etablere, skal vi høres iht. loven. 

En beslutning vedr. løsningsmodel vil trække ud tidsmæssigt. 

I forhold til åen er det tale om bl.a. mobile dige løsninger (som hurtigt kunne tages i anvendelse), 

men også mere varige løsninger som f.eks. faste diger langs åen suppleret med spunsning/oprettelse 

af pumpelaug (hvilket er en længere proces). Fjernelse af vand bag diget udgør et problem, som 

måske også Roskilde Forsyning vil blive involveret i. Området er som bekendt kun 

spildevandskloakeret (ligesom Tangbjerg). Måske skal spildevandsplan ændres således at området 

separatkloakeres, og forsyningen overtager problemet med at bortpumpe opsivende vand bag 

digerne. Forhold der endnu er uafklaret.   

Politikerne i Roskilde har besluttet at reservere 44 mio. kr til indsats mod oversvømmelser, men har 

endnu ikke taget stilling til, hvilken løsningsmodel pengene skal bruges til. 

Vi forstå godt din bekymring omkring planerne i Roskilde, når du høre de politiske udmeldinger i 

pressen. Men Roskilde Kommune kan ikke gennemføre indsatser, som ændrer på afvandingen i 



Værebro Å, uden at Egedal Kommune bliver involveret” ”På vegne af og med hilsen fra Willy 

Eliasen 

”Bodil” var en såkaldt ”tusindsårs storm” – og således ikke kan forventes at genskabes inden for 

kort tid. Derimod bør vi også se på afvandingen fra den udsatte del af Harmonivejs bebyggelse, da 

de har vanskeligt ved at dræne egen grund via faskiner, da vandspejlet står meget højt. Dette… 

diger, beplantning, og meget mere vil vi i bestyrelsen drøfte med Egedal kommune i August. Vi 

melder selvfølgelig ud når vi har nyt omkring dette møde.  

 

Sommerhensyn.  

Selv om det er sommer, skal man stadig rengøre arealet uden omkring sin grund. Det er 

grundejerens pligt at renholde fortovet helt ud til kørebanen. Der er mange hvis hæk og ukrudt 

forhindrer normal færdsel på fortovet. Der er begyndt at komme klager over det. Dette skal bringes i 

orden.  

Husk at lukke døre og vinduer når du spiller høj musik og tag generelt hensyn til dine naboer. 

Mange sover med åbne vinduer i varmen. Man er ikke fritaget fra almindelig hensyn fordi man har 

advaret om at man holder fest o.lign. 

Trailere, campingvogne m.v. må (jf. Egedal kommunes parkerings regulativ) ikke stå på vejen, men 

skal stå på egen grund.  

 

Mange sommerhilsner 

Bestyrelsen  

 

 

 

 

 

 


