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1. Åbning mod Midtager 

Den primære beslutning er at Knudslundvej åbnes mod Midtager. 

Dette medfører så at trafikken skal ledes væk fra Grønneled og skoleveje skal beskyttes. 

 

2. Blænde Hedegrænsen 

Al indkørsel til og fra Knudslundvej mod Hedegrænsen skal stoppes med vejspærring. 

Dette er et kardinalpunkt, da overvældende mange parcel ejere har ønsket dette. 

Det er ligeledes en meget brugt cykelvej for skolebørn mod Brøndby Vester Skole.  

 

3. Lukning af Grønnemarksvej 

Vi anbefaler derfor at det opsættes "indkørsel forbudt" skilte på Grønnemarksvej så indkørsel fra 

Knudslundvej forbydes. Dette gøres for at biler ikke føler sig fristet til at smutte ned igennem hele 

Grønneled for at komme til Park Allé. 

 

4. Afskære industriområdet Hedeager/Lyngager/Sandager 

For at komme den tunge trafik til livs, som før kørte via Sdr. Ringvej ved Knudslundvej, vil vi 

anbefale at industriområdet ikke benytter Grønneled eller Bakkegård Vest. 

Derfor opfordrer vi til at blænde af for al trafik ved Hedeager, Lyngager og Sandager så trafikken 

tvinges mod Midtager i stedet for Folemarksvej. 

Dette vil også få diverse motorcykelklubber i området til at benytte Midtager/Ringager i stedet for at 

støjforurene i Grønneled. 

 

5. Hæve vejkryds ved Knudslundvej og Folemarksvej 

Med den tunge trafik fra industrien væk fra parcelhus områderne, vil det skabe et pres på 

Folemarksvej og specielt i krydset ved Knudslundvej. 

Dette vejkryds er i forvejen belastet og vi anbefaler at indsætte foranstaltninger som f.eks. at hæve 

vejkrydset. 

 

6. Vejchikaner på Folemarksvej 

Med det omtalte pres på Folemarksvej fra Knudslundvej mod Park Allé bliver der behov for chikaner. 

Der køres i forvejen for hurtigt og da dette er en meget brugt skolevej med adgang til Brøndby Vester 

Skole via tunnellen under Sdr. Ringvej skal hastigheden ned. 

Hastigheds nedsættelser virker ikke til at blive respekteret, så vi anbefaler 3 vejbump af samme type 

som der for nuværende er opstillet på Kirkebjerg Allé. 

 

 

Vejgruppen i Grundejerforening Grønneled: 

- Gert Andersen, Folemarksvej 43  

- Jonas Hammarberg, Folemarksvej 40  

- Mads Dam, Grønnemarksvej 16  

- Morten Hansen, Grønnemarksvej 14  

- Allan Brehm Clausen, Park Allé 337 

 


