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Det blev i forbindelsse med godkkendelse aff dagsorden efterlyst go
odkendelse
af referat fra forrigee møde. God
dkendelse aaf dagsorden såvel som
m referat
des i kommeende dagso
ordener.
indarbejd
1) Siden sidst.
v
letbanen, he runder borgermøder og
a. Nyt vedrørende
dispositionsforslag

Hoveedstadens Leetbane (HL)) var ikke ovverbevisend
de i deres
præsentationer på borgerm
mødet og fullgte ikke de
et indhold,
v fastlagt på
p formødeet. MW og Ole
O Toftegaard giver
der var
en tillbagemeldin
ng til HL.
Moviias udmeldin
ng om den nordgåendee busbane ikke
i
er
nødvvendig for drriften blev ddrøftet. Dett blev foreslå
ået at
undersøge Herleev Kommun es initiativeer angående
e
busko
oordinering
g.
b. Nyt vedrørende
v
Glostrup
G
Stattion, håndterring af
parkeeringskapacittet

Strategi for ersta
atningsparkkering ved nedlæggelse
n
e af
langttidsparkerin
ngen ved Mootorola blevv drøftet. CM
MT tager
konta
akt til Glostrup Shoppinngcenter for at høre om
m
mulig
gheden for at
a anvise paarkering på taget. På liidt længeree
sigt tages
t
kontakt til DSB foor at høre om mulighed
derne for att
etabllere parkering på godsllæssepladseen. Mulighe
ed for et
parkeeringsanvisn
ningsskilt bllev drøftet. Det kan op
plyses at
CMT har taget kontakt
k
til fiirmaet Swarrco, der pro
oducerer
intellligente trafiikløsninger. GKs muligh
heder for skkiltning vil
blive præsentereet af Swarcoo i august.
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2) Procesplan for Strategi for udvikling af området omkring Glostrup Station.

Procesplanen blev fremlagt og det blev drøftet om den skitserede
tidsplan er for optimistisk. Det blev besluttet at prioritere en grundig
og åben proces, hvor alle kan være med og nå at engagere sig. Af den
årsag blev det besluttet at rykke strategifasen 1 måned, sådan at
analyseresultatet først fremlægges for KB i november måned.
3) Ringbysamarbejdet – status på engagement.

Glostrup Kommunes tilgang til Ringbysamarbejdets projekter blev
drøftet. Det blev fastslået, at der ikke skal deltages i vidtrækkende
projekter inden det revidere arbejdsprogram er godkendt i KB.
Note: Dette forstås sådan, at medarbejderne gerne må deltage på et
orienteringsniveau i Ringbysamarbejdets projekter, men ikke med et
egentligt planlæggende eller analyserende arbejde.
Det blev foreslået at afholde en temadrøftelse i forbindelse med KB‐
mødet i august måned hvor Ringbysamarbejdet kan sættes på
dagsordenen. Det er vigtigt at give alle KBs medlemmer en rimelig
vides om Ringbysamarbejdet inden der tages stilling til deltagelse i de
enkelte projekter.
4) Evt.

Den videre proces omkring posthuset blev drøftet med udgangspunkt i
en præliminær drøftelse af anvendelsen af ejendommen på ØU i juni
og en egentlig beslutning på KB i september.
RH
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