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Referat af politisk styregruppe 12. april 2016
1) Godkendelse af referat fra sidste møde, 8. marts.
Referatet blev godkendt.
2) Skærpelse af Strategi for Bymidten.
a. Drøftelse af den skærpede Strategi for Bymidten i form af hæfterne ”Tre greb” og
”Den styrkede by”. Herunder med særligt fokus på de forskelige enkeltinitiativer
og etaper, der er vist i ”Den styrkede by”.
Det blev fastslået, at tegningerne udgør overordnede koncepter, der illustrerer
måder at fortætte byen, forbinde over jenbanen og placere bebyggelse med større
højde end den sædvanlige by. En mulig tilgang til fortætning af fornyelse af
bykernens indhold gennem en etapeopdelt udvikling blev drøftet.
I forhold til skitsernes indhold blev følgende nævnt:

Materialet skal kredse ind på hovedgrebene og fokusere på varierede
løsninger

Der skal være fokus på forbindelser over/under jernbanen af god kvalitet.
Hellere en bred bro/tunnel end 2 smalle.

Det viste bånd/broforbindelse med ”Highline”-løsninger skal undersøges
nærmere. Sådanne broer/stiforløb kan binde nye høje
bygningsværker/kvarterer sammen.

Der skal være fokus på gode trafikale skiftemuligheder og plads til flere
boliger
b. Drøftelse af den videre kurs for færdiggørelse af skitser og andet materiale. Det er
anbefalingen fra den administrative programstyregruppe, at arbejde videre med
”Den styrkede by” med yderligere tegningsmateriale samt yderligere
undersøgelser.
Indledningsvist fremlagde JE sine tanker om emner og initiativer der kan og skal
være en del af det fremtidige Glostrup. Listen blev drøftet og FØ og PH blev
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Referat af politisk styregruppe 8.marts 2016

opfordret til at fremsende supplementer og yderligere overvejelser, så disse kan
indgå i den videre proces.
Herefter blev den videre politiske proces drøftet. Den oprindelige plan om at
fremlægge et resultat af skitseprocessen for ØU 3. maj blev revideret.
Beslutning:
1
Der tilrettelægges et temamøde 11. maj i forbindelse med KB, hvor der
skal være mulighed at inddrage KB i processen forud for en egentlig
beslutning i sagen. En beslutning vil kunne komme på et efterfølgende KB
enten før eller efter sommerferien.
2
Der arbejde videre med den samlede plan i form af yderligere
visualiseringer og illustrationer, der kan åbne konkrete løsning mere op.
3
Der fastlægges forskellige områder/kvarterer i byen hvor resultatet af en
udvikling kan anføre – antal boliger, arbejdspladser etc.
4
I runde tal skønnes økonomi ved udpegede projekter, der kunne være
startskud for en udvikling.
c. Til orientering gennemgås vedlagte tidsplan for skitseforløbet frem til ØU 3. maj
Punktet udgik idet processen revideres.
3) Orientering om letbanen
JE kunne oplyse, at Folketingets Trafik- og Bygningsudvalg har afholdt et møde om
sagen dags dato. Resultatet af dette møde kendes ikke, men der er ikke den store
tiltro til en hurtig løsning. Der er tilsyneladende er gået politisk spil i
beslutningsprocessen.
4) Evt.
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