
Kære Beboer i Grønneled, 

 

Det er aldrig en let sag at skulle tage beslutninger som vedrører mange mennesker, i dette 

tilfælde 220 parceller i Grønneled, som samtidig har så mange forskellige meninger om et 

projekt og som samtidigt føler sig personligt involveret. 

Derfor har vi forsøgt at gøre dette til en så demokratisk proces som muligt. Og det indebærer 

at få alle hørt som har en mening. I dette tilfælde havde vi meget få dage til at kontakte folk, 

og et borgermøde i påsken virkede ikke som en plausibel løsning, da mange var på ferie og 

dermed ikke havde mulighed for at give deres mening til kende. 

Vi valgte derfor at kontakte samtlige beboere skriftligt/elektronisk for at få så mange tilkende-

givelser som overhovedet mulig. Det har været en presset periode, som nu er mundet ud i en 

præsentation for kommunen d. 18/4-2017. Anbefalinger er formaliseret i vedlagte dokument, 

som er udarbejdet af vejgruppen og blev præsenteret for kommunen. 

 

Vi har modtaget tæt på 40 meget engagerede svar, og jeg vil gerne starte med at takke for de 

positive og opmuntrende kommentarer vi har fået i dem, det varmer altid i bestyrelsen. Derefter 

bliver jeg nødt til at præcisere at vi ikke kan gøre alle glade. Der vil altid sidde nogen med 

følelsen af ikke at have været hørt eller at vejgruppen har været påvirket af forskellige 

personlige eller udefra kommende interesser. Dette kan jeg på det kraftigste afvise. For det 

første er jeg som formand bosiddende på Park Allé og er dermed ikke direkte ramt af 

ændringerne. For det andet har det været oppe på vejgruppemødet som punkt på agendaen, at 

vi vil agere så upartisk og objektivt som muligt. 

 

Selve beslutningen er truffet ved en gennemgang af alle rettidigt indkomne forslag som er 

samlet i et stort dokument, hvor alle ønsker er noteret. Herefter har vi set på hvor mange som 

har fremsat et bestemt ønske, samt hvor mange der har haft bekymringer om forskellige 

scenarier. 

 

Dette er forelagt kommunen på mødet d. 18. april. De har bemærket over for os at de har været 

meget glade for at se så mange tilkendegivelser fra enkeltpersoner præsenteret på en gang. De 

har samtidig nævnt at vores ønsker ligger meget tæt op af den løsning de selv helst så i området. 

Kun ét punkt var ikke forudset - der vil blive etableret en lastbil sluse så lastbiler ikke kan 

komme ind i området via Knudslundvej, hvilket gør at vores punkt 4 nu kun omhandler 

Lyngager/Sandager og ikke længere Hedeager.  

Kommunen vil indkalde til borgermøde senere, i løbet af de kommende uger. 

 

Grundlaget for anbefalingerne har været følgende: 

Den største bekymring som folk har angivet, var at der færdes rigtig mange børn i området. Vi 

er transit område for børn der kommer fra Vesterled til Brøndby Vester Skole, samt børn fra 

vores eget område. Dette har været den højeste prioritet. Hvilket også har affødt et stort antal 

tilkendegivelser fra Hedegrænsen som har ønsket at der blev grebet ind over for dette. 

Næste prioritet har været at der er alt for meget tung trafik i området, specielt fra 

industriområdet. Denne trafik skulle gerne ledes uden om villakvartererne. 

Nogle har også angivet at der burde være en højresvingsbane ved Park Allé mod syd på Sdr. 

Ringvej. Dette projekt er allerede vedtaget af kommunen, og vil skabe en lettere hverdag for 

beboere på Folemarksvej. 



 

At lukke hele Grønneled af mod Knudslundvej, har vi ikke set som en mulighed. Både pga. 

økonomi, adgangen mod syd for beboerne og renovation i området. 

Dernæst har vi skullet tage stilling til om Knudslundvej fortsat skulle være lukket mod 

Midtager, og her har vi måtte se på at selv med en højresvingsbane på Park Allé ville det 

generere et for stort pres på Folemarksvej. 

Folemarksvej er i forvejen presset, så for at slippe af med den tunge trafik vil industriområdet 

blive lukket af mod Knudslundvej. Vi har anbefalet at åbne for Knudslundvej mod Midtager, 

og der er tilkendegivet fra kommunens side at en lastbilsluse vil forhindre tung trafik i at 

komme ind i Grønneled/Bakkegård Vest området. Dette vil efter alt at dømme sænke trafikken 

på Knudslundvej til et lavere niveau end det ville have været selv efter letbane og 

dagligvarebutik. 

Rigtig mange henvendelser har været bekymret for trafikken på Hedegrænsen, her har 

kommunen tilkendegivet at det er teknisk muligt at lukke mod Knudslundvej og at det vil blive 

taget til efterretning.  

Vi har også foreslået at opsætte et ”indkørsel forbudt” skilt fra Knudslundvej ind på 

Grønnemarksvej, for ikke at få en strøm af biler ned gennem Grønnemarksvej mod Park Allé. 

Dette burde have meget lidt indflydelse på beboere i området syd på Grønnemarksvej. 

Dernæst har vi, taget hensyn til trafikken på Folemarksvej og anbefalet en hævning af 

vejkrydset ved Folemarksvej/Knudslundvej, samt 3 bump på stykket mellem Knudslundvej og 

Park Allé, hvilket skulle holde hastigheden under 40 km/t. Bumpene vil blive af samme type 

som dem der er placeret på Kirkebjerg Allé, hvilket skulle gøre dem en del mindre støjende 

end andre typer bump. 

I kan læse alle tiltagende i det vedlagte dokument. 

 

Som en mindre bonus har kommunen kigget på Grønneled kortet og har indvilget i at se på evt. 

trafik-kontrol i Grønneled området med finansiering af kommunen. Der er ikke lovet noget, 

men bliver dette styret og betalt af kommunen er det et stort plus for Grønneled og vi har 

dermed ikke brug for vejgruppen mere, som var nedsat til at se på privat finansiering af dette. 

 

Husk på at alle anbefalinger er netop anbefalinger, vi er ikke blevet lovet noget specifikt, og 

vil blive kontaktet, når der forelægger en plan senere. Hvilket kan tage uspecificeret lang tid. 

 

Til sidst skal jeg sige at der har været meget få tilkendegivelser af at dagligvarebutikken som 

helhed er en dårlig idé, og vi vil som Grundejerforening ikke gøre indsigelse mod lokalplanen. 

Folk er dog, som det er blevet skrevet ud, velkommen til selv at gøre indsigelse via Brøndbys 

hjemmeside, hvis de ønsker dette. 

 

Vi takker for de mange svar. 

 

På vegne af vejgruppen og bestyrelsen 

 
Allan Brehm Clausen 

Formand, Grønneled Grundejerforening 


