
Manglende politisk omsorg? 

 

I disse år udspiller der sig stor politisk udviklingstrang i Brøndby og Glostrup kommuner, hvor investorer 

tiltrækkes med et politisk ønske om bl.a. byfortætning og ressourcestærke skattebetalende borgere. 

Bydelen Vesterled og Kirkebjerg er ingen undtagelse. Vores indlæg handler ikke om for eller imod udvikling, 

men om demokrati, konsekvenser og proces samt om, hvordan man selv i fremtiden kunne se sig bo op af 

eller i disse nye byrum, som kommunerne er ved at skabe. 

Vores oplevelse er, at byområder forandres og eksisterende borgere derfor ”ofres”! 

Flere spørgsmål melder sig derfor: Sker de endelige politiske beslutningerne på et reelt demokratisk 

grundlag? Bliver borgeren forinden præsenteret for de fremtidige negative følgevirkninger og forholder 

politikerne sig til dem? Ændrer borgerens høringssvar noget ved de politiske beslutninger? Er de politiske 

beslutninger sket med politisk omsorg for den samlede bydel og dens borgere? Spørgsmålene er mange. Vi 

kender også de politiske svar. Svar, der på den ene side indeholder fine planer om Miljø,-Støj,-Trafik,-

Boligpolitik,-Byudvikling,-bevægelse osv., men omvendt fremmer det helt modsatte, nemlig massiv 

fortætning/bebyggelse samt inddragelse af grønne områder uden hensyn til eksisterende borgere og 

byrum. Sammen med grundejerforeningerne Grønneled og Bakkegård Vest har vi siden feb. desværre 

forgæves forsøgt at få forvaltning og politikere i tale inden deres beslutninger. Brøndbyvester vil således i 

fremtiden blive endnu mere udfordret på en lang række områder, hvor det samlede politiske miljø 

desværre i dag ”har lukket sig om sig selv” i temamøder, prestigeprojekter, aftaler med investorer og 

forhåndsbeslutninger, der i sidste ende efterlader borgeren til en lovpligtig høringsfase, hvor alt, bortset fra 

en facadefarve, er politisk fastlagt. Samtidig en fremtid, hvor hvert eneste borgerejet græsstrå/område nu 

indregnes som et politisk argument for beslutninger om brolægning og inddragelse af kommunale arealer. 

Kære Kommunalbestyrelse: Hvilke beslutninger havde du taget, hvis du selv boede i nærområdet, og dit 

lokale område blev massivt udfordret i fremtiden? 

 

På bestyrelsens vegne 

Steen Nielsen 

Vesterled Grundejerforening. 


