Dagsorden til politisk styregruppe for Byudviklingsprogram 20-25-30
Tid: 23. januar 2015 12:00-13:00
Sted: Borgmesterens kontor
Deltagere:
John Engelhardt
Flemming Ørhem
Per Hansen
Morten Winge (sekretær)
Gæst: Rasmus Hansen, projektleder

Dagsorden:
1. Orientering om aktiviteter siden sidst
Der blev orienteret om:
Morten Winges møde med transportministeriet i december måned. Ministeriet er
gået i gang med projektering af udvidelsen af Glostrup Station til at modtage
regionaltog. Når projekteringen er gennemført, skal der politisk findes
finansiering af de godt 400 mio. kr., projektet skønnes at komme til at koste for
at det også bliver realiseret. Tidsplanen hedder: politisk aftale og finansiering i
2016, påbegyndelse af ombygning i 2018 (samtidig med signalprojekt) og
indvielse omkring samme tidspunkt som letbanen.
2. Drøftelse af videre proces ift. arkitektkonkurrence.
Realdania har underhånden gjort det klart, at vi ikke kan forvente at få
støtte ud fra den ansøgning, der er udarbejdet i udkast. Realdanias
programmer retter sig mod andre problemstillinger end dem, der gælder ved
Glostrup Station, og hvis vi overhovedet skal gøre os håb om at komme i
betragtning skal det være ved hjælp af en interessant drejning af projektet
sammen med en tydelig kommunal vilje til at gennemføre et større,
kommunalt finansieret projekt.
Der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt vi ønsker at arbejde videre
med at få Realdania gjort interesseret i projektet, hvilket bl.a. vil indebære
at afsætte penge til et konkret anlægsprojekt, eksempelvis ombygning af
stationsforpladsen, eller der i stedet skal skabes mulighed for at
tilrettelægge en proces uden deltagelse af Realdania.
3. Drøftelse af afholdelse af temamøde for kommunalbestyrelsen
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Der var enighed i styregruppen om, at et temamøde for kommunalbestyrelsen
vil danne et godt afsæt for:
a. At alle i kommunalbestyrelsen får større indsigt i mulighederne ift.
bymidteprojektet
b. Får mulighed for at danne en holdning til, hvordan den videre proces skal
håndteres.
Temamødet tænkes bygget op omkring to indlæg, dels et indlæg om
muligheder i bymidten set fra en dygtig arkitekts synspunkt, dels et indlæg fra
Albertslund Kommunes tekniske direktør om den konkrete strategiproces,
Albertslund lige har været igennem ift. Albertslund bymidte og resultaterne
herfra.
4. Opfølgning på KB-behandling af sag om køb af ejendom
Der blev kort fulgt op på, at kommunalbestyrelsen har godkendt, at der bliver
budt på en bygning ved stationen.
5. Evt.
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