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Høringssvar - Strategi for udvikling af Bymidten.
Glostrup Kommune har sendt Strategi for udvikling af Bymidten i offentlig høring.
Vesterled Grundejerforening i Brøndby kommune og dens medlemmer vil blive berørt af
Glostrups kommunes ”Strategi for udvikling af Bymidten”, især hvad angår Delaftale 6 –
Bymæssig bebyggelse langs jernbanen (side 54-55) og Delaftale 12 – Stationsparken
(side 63).
Med hensyn til Delaftale 6 – boligbebyggelse langs jernbanen parallelt med såvel
Banemarksvej og Stationsparken - vil den medføre en stor påvirkning af Vesterled i
Brøndby kommune. Såfremt der bygges boliger i 6 etagers højde på Banemarksvej, vil det
give indkigsgener for beboerne i villakvarteret, og endvidere vil den øgede trafikmængde
skulle håndteres både for biler og cyklister.
Med hensyn til Delaftale 12 – Stationsparken (Kirkebjerg industriområde), bolig- og
kontorbebyggelse - vil den især påvirke Vesterled i form af den forventede trafikale
stigning.
Vores opfattelse er, at de delaftaler der omfatter begge kommuner, hvor Brøndby
kommune har lignende aftaler/projekter op til og omkring foreningens område, bør
koordineres, så alle forhold omkring den samlede trafikafvikling, støj, indkigsgener m.m.
tages med i en samlet betragtning inden de vedtages.
Bestyrelsen finder derfor, at de omtalte Delaftaler/projekter for områderne skal
behandles/aftales under ét i begge kommuner.
Bestyrelsen finder, at de nuværende præsenterede og kendte
Delaftaler/Projekter/Byggeplaner fra private investorer, i deres nuværende form vil give for
mange negative påvirkninger af Vesterled, og er derfor uacceptable i forhold til
foreningens område.
Bestyrelsen er ligeledes af den opfattelse, at så massive byggerier af boliger indenfor et
forholdsvist lille geografisk område bør afstedkomme en grundig samlet analyse af trafik
og fremkommelighed, især da vejene i området allerede er massivt belastet i blandt andet
myldretiderne.
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De nævnte Delaftaler/projekter vil således have stor betydning for foreningens område,
herunder for områdets påvirkning og udvikling i fremtiden.
Derfor finder bestyrelsen, at området og dets borgere bør/skal inddrages langt mere
direkte (af begge kommuner) forinden en endelig politisk vedtagelse.

På vegne af bestyrelsen

Steen W. Nielsen.
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