
Hej Parcelejer i Grønneled, 

 

Vi vil gerne høre din mening i forbindelse med vejsituationen i området omkring Grønneled 

og den kommende dagligvarebutik. Tiden er desværre mere end knap pga. en kommune høring, 

men din mening er vigtig for os, og vi vil gerne have at alle bliver hørt. Så det er nu du skal til 

tasterne. Tal i parenteser herefter henviser til kort på de sidste sider. 

 

Der er i forbindelse med den kommende etablering af letbanen, samt forslag om etablering af 

dagligvarebutikken på hjørnet af Folemarksvej og Vallensbækvej (4) opstået et behov for at 

tage stilling til trafikreguleringen i området. 

 

Den vejgruppe som blev nedsat på Generalforsamlingen d. 15/3-2017, blev givet mandat til at 

tage stilling til trafikken i Grønneled området, komme med forslag til nedsættelse af hastig-

heden, samt kontakte kommunen ang. dette. 

 

Vejgruppen består af repræsentanter for parcelejere og bestyrelsen. 

 Gert Andersen, Folemarksvej 43, vts@godmail.dk 

 Jonas Hammarberg, Folemarksvej 40, kasserer@gronneled.dk 

 Mads Dam, Grønnemarksvej 16, madsrdam@hotmail.com 

 Morten Hansen, Grønnemarksvej 14, mhansen86@icloud.com 

 Allan Brehm Clausen, Park Allé 337, formand@gronneled.dk 

 

Lige efter generalforsamlingen i Grønneled, er bestyrelsen blevet kontaktet af kommunen ang. 

forslag til vejregulering i forbindelse med letbane og dagligvarebutik. 

Dette er nu blevet en opgave for vejgruppen, da de i forvejen havde mandatet til at tage stilling 

til vejforanstaltninger i området. 

 

Dagligvarebutikken er som sådan ikke af den helt store interesse for Grønneled, da vi har 

Kirkebjerg Bydelscenter tæt på, men vejmæssigt vil det skabe en del mere trafik i området. Og 

det er her vi gerne vil høre jeres mening. 

 

Der er i skrivende stund 2 lokalplaner som har indflydelse på trafikken: 

 "Lokalplan 241 - Brøndbyvester, stationsforplads og dagligvarebutik" 

http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?Lokalplanid=174 

 "Lokalplan 246 - Kornmarksvej 25, dagligvarebutik" 

http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?Lokalplanid=169 

 

Selve gennemførelsen af letbanen kan der formentlig ikke stilles spørgsmålstegn ved, da den 

er politisk vedtaget, men er i høring til 7/5. Dagligvarebutikken er i høring til 21/4-2017, hvilket 

giver en lidt snæver tidsfrist, da Grønneled skal give sit syn på sagen d. 18/4-2017. 

  



Det vi ved indtil videre er: 

- Der bliver etableret et stoppested for letbanen på hjørnet af Park Allé og Sdr. Ringvej 

(1). Stoppestedet bliver placeret på Park Allé på det hjørne der vender mod Hovedvejen. 

- Der bliver etableret et stoppested for letbanen på hjørnet af Vallensbækvej og Sdr. 

Ringvej modsat Q8 (4). 

- Der er forslag om en dagligvarebutik (REMA 1000) umiddelbart i forbindelse med 

letbane stationen (4). 

- Folemarksvej vil – i enden mod Vallensbækvej - blive omlagt så den bliver ledt udenom 

stationen og dagligvarebutikken med udkørsel mod vejen umiddelbart efter Q8. 

- Knudslundvej vil blive lukket mod Sdr. Ringvej da letbanen skal forbi her (12). 

Letbanen vil passere både Grønneled og Bakkegård Vest på Sdr. Ringvej. 

  

Det vi gerne vil, er at have DIN mening ang. løsningsforslag til trafikregulering i området. 

Primært vil det være Bakkegård Vest (syd for Knudslundvej) som vil blive ramt af trafikken 

fra dagligvarebutikken. Grundet lukningen af udkørslen fra Knudslundvej mod Sdr. Ringvej 

(12) vil der dog være en del trafik fra dagligvarebutikken via Folemarksvej og fra 

industriområdet ved Sandager (5), Lyngager (6) og Hedeager (7). Der er lige nu forslag om at 

Knudslundvej åbnes mod Midtager (8) for at lede trafikken den vej ud, hvilket utvivlsomt vil 

skabe et pres på Hedegrænsen. 

 

Mener du at der er veje der skal spærres, vejbump og/eller chikaner der skal etableres, eller 

bare har en mening om det hele, så skriv til vejgruppen på vejgruppen@gronneled.dk og kom 

med dine kommentarer til trafikregulering i området. Alle forslag vil blive taget op og vurderet 

i forhold til hvad der bedst vil tjene den trafikale situation i grundejerforeningens område. 

Skriftlige indlæg kan afleveres i postkassen hos formanden på Park Allé 337. 

Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på at grundejerforenings oplæg til trafikforanstalt-

ninger ikke garanterer nogen form for bindende samtykke hos kommunen. Der er mange 

interessenter, og hvis du som borger vil have din stemme hørt er du velkommen til at give den 

til kende ved at klikke på ”DIN MENING” linket i de to ovenstående links. 

 

Benyt eventuelt vedlagte korttegning til forslag af vejlukninger og vejchikaner. Vi har placeret 

nogle numre så det er lettere at referere til områderne. 

 

Tidsfristen er stram, men alle indlæg indtil 17/4-2017, kl. 17:00 tages i betragtning af 

vejgruppen. Men nåede du det ikke, så kom gerne med dem alligevel, vi kigger på alle 

indlæg, også efter høringsfristen. 

 

 

På vegne af bestyrelsen 

 
Allan Brehm Clausen 

Formand Grønneled Grundejerforening 

Park Allé 337 

2605 Brøndby  



Oversigtskort – Grønneled og Bakkegård Vest 
 

  



Oversigtskort – Dagligvarebutik 
 

 


