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Referat af politisk styregruppe 7. april 2015
Dagsorden
1. Siden sidst.
a. Køb af posthuset
På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning har
kommunen erhvervet det tidligere posthus for 12,7 mio.
kr. til overtagelse ultimo april måned. Det skal i den
forbindelse overvejes, om posthuset skal blive liggende
eller rives ned, og om der i forlængelse heraf skal indrettes
midlertidige aktiviteter på området, mens den videre
planlægning finder sted.
b. Nyt vedrørende letbanen, herunder nedlæggelse af ppladser bag Motorola-bygningen.
Der holdes borgermøde om VVM-redegørelsen for
Letbanen den 3. juni 2015.
Situationen vedr. parkeringspladser blev drøftet. Der er
udsigt til, at de knap 200 p-pladser bage Motorolabygningen vil blive overtaget som arbejdsplads af
Letbaneselskabet tidligt i processen, muligvis allerede
primo 2016. CMT har bestilt en undersøgelse af pproblematikken hos rådgiver, og er ved at afdække
mulighederne for i stedet at etablere p-pladser syd for
stationen på DSB’s arealer.
c. Erhvervschef ansat.
I konsekvens af budgettet for 2015 er ansat en
erhvervschef, som skal bruge en del af sin tid på at indgå i
bymidteprojektet med særligt fokus på erhvervsdelen. Han
hedder Niels Thede Schmidt Hansen og starter 1. maj.
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2. Temamøde for kommunalbestyrelsen den 6. maj. Oplægsholdere
og formål.
Temamødets formål og struktur blev drøftet. RH arbejder videre
med at skaffe en ekstra oplægsholder ud over direktør Niels
Carsten Bluhme fra Albertslund, som skal fortælle noget om deres
erfaring med strategi-processer ud fra, at Albertslund for nylig har
lavet en strategi for deres bymidte.
Til brug ved mødet har RH bestilt et inspirationsoplæg fra en
ekstern rådgiver, som vil præsentere et antal områder omkring
europæiske metropoler, som kan sammenlignes med Glostrup for
såvidt angår beliggenhed og rammevilkår.
3. Ringby-samarbejdet ifm. letbanen – mulige projekter omkring
Glostrup Station.
Ringby-samarbejdet blev kort præsenteret og mulighederne for at
etablere projekter med støtte fra Ringby-samarbejdet blev
drøftet.
4. Evt.
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