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Strategi for bymidten endeligt vedtaget
På kommunalbestyrelsens møde i maj blev
Strategi for udvikling af Bymidten endeligt
vedtaget med tilføjelse af et nyt princip om, at
nyt byggeri skal tilføje værdi til bymidten

Af Jesper Ernst Henriksen

Denne 72 sider lange bog blev vedtaget med få ændringer
i maj.
Foto: Heiner Lützen Ank

Bordtennismedaljer
til Brøndby

Brøndby Bordtennis
Club har netop vundet
fem medaljer ved DM
for ungdom

SPORT. Ved DM for ungdom
blev det til i alt fem medaljer
til Brøndby Bordtennis Club.
Brøndby BC fik en danmarksmester i herre U21 double,

hvor Christian Brüsch spillede sammen med Oliver
Møller Hanse.
Emil Friis-Hansen og
Magnus Kaas Thomsen blev
nummer to i drengedouble.
Karoline Petersen vandt
to bronzemedaljer, en i dame
U21 double med Louise Jakobsen og en i U21 mixdouble med Sebastian Borel.
HLA

GLOSTRUP. Efter at have været undervejs i to år vedtog
kommunalbestyrelsen i Glostrup i maj endeligt Strategi
for udvikling af Bymidten.
Den er en vigtig milepæl i
planerne for at udvikle bymidten.
Dokumentet blev første
gang kendt i marts i år, hvor
det blev sendt i høring. Siden har kommunen via de
almindelige muligheder for
høring, via Facebook og via
et borgermøde fået borgernes input til strategien. De
var hovedsageligt positive,
men kom med nogle konkrete kommentarer, hvoraf
kommunalbestyrelsen har
indarbejdet de fleste i strategien. Det er hovedsageligt
mindre tilføjelser, som for

eksempel at nye stiforbindelser skal koordineres med
nabokommunerne.
Det primære formål med
strategien er at være en overordnet politisk hensigtserklæring. Den erstatter altså
ikke konkrete lokalplaner eller den kommende ændring
af kommuneplanen.

Nyt princip

I forbindelse med vedtagelsen vedtog kommunalbestyrelsen et nyt overordnet
princip. Strategien bestod i
første omgang af 27 principper. I forbindelse med budgetforliget blev der tilføjet
endnu et og nu er nummer
29 altså blevet tilføjet.
Princippet lyder:
”For alle nye byggerier i
Bymidten, som realiseres
i medfør af denne strategi,

gælder, at det i den konkrete planproces skal sikre, at
byggeriet tilfører værdi til
bymidten. Det kan være ved
at tilføre herlighedsværdier,
ved at sikre tilgængelighed til
attraktive fællesarealer, ved
at give almindelige borgere
adgang til udsigtspunkter
el.lign. Eller sagt på en anden måde, at de bygherrer,
som får ekstra muligheder
som følge af strategien, giver noget tilbage til byen til
gengæld for de forstærkede
udviklingsmuligheder.”

Enstemmighed

Som alle tidligere dele af
planerne for udvikling af
bymidten, blev denne strategi også vedtaget af en enig
kommunalbestyrelse. Men
der var selvfølgelig forskellig punkter, som forskellige
partier gerne ville fremhæve.
- Jeg synes vi skal glæde
os over, at vi er kommet så
langt i fællesskab. Der er ikke
nogen af os, der har patent
på det ene eller det andet.
Men jeg synes det er fint, at
man fremhæver de ting, der

betyder noget for det enkelte
parti, sagde borgmester John
Engelhardt (V).
- Jeg synes hele forslaget
viser, at vi har været sammen
om det. Jeg synes, at vi her
står sammen og viser, at vi er
en kommunalbestyrelse for
byens borgere. Det synes jeg
er rigtig vigtigt for bymidten,
sagde Lisa Ward (S).
- Strategien indeholder
28 punkter, Dansk Folkeparti nikker til dem og vi
vedkender os principperne.
At vi nikker til strategien,
betyder jo ikke, at vi er 100
procent enige i hver eneste
komma, sagde Flemming
Ørhem (DF).
Han nævnte punktet om
en mindre busterminal, som
han mener vil give problemer
med pladsen og punktet om
almene boliger, som punkter
han ikke brød sig om. Det
fik Leif Meyer Olsen (V) til
at reagere.
- Når fem partier skal enes
om det her, så er alle partier
nødt til at give sig på nogle
områder, det er Dansk Folkeparti også. Du har været

nødt til at give dig, og det
har vi andre også. Sådan er
det, når man indgår et forlig,
sagde han.
Robert Sørensen (EL)
fremhævede nogle af de ting,
han var glad for:
- Der er rigtig mange rød
- grønne idéer med i aftalen, lad mig nævne nogle
stykker. En forskønnelse af

bymidten med bæredygtigt
byggeri. LAR – Lokal afledning af regnvand. Gode
løsninger for fodgængere og
cykelister. Friholdelse af biler
på stationsforpladsen. Også
hele den centrale bymidte,
hvor vi freder villaerne og
de gamle byhuse på Nyvej,
laver en gågadeforbindelse og
smider bilerne ud, sagde han.

FAKTA

Læs mere

TYVERI ALARM

Folkebladet skrev i udgave
12 i marts en længere artikel
om indholdet af strategi for
udvikling af bymidten. Den
kan findes på Folkebladets
hjemmeside med overskriften ”Flere nye detaljer om
fremtiden for bymidten”
Hele strategien kan findes
på Glostrup Kommunes
hjemmeside som et bilag
til Kommunalbestyrelsens
dagsorden for maj 2017

kert !

- helt sik

Glostrup Låse & alarm

43 96 45 00

Hovedvejen 64 . www.gla.dk
ISO 9001 certificeret

Kæmpe jubilæumsfest
i hele landet – vanvittige jubilæumspriser

Astilbe

Christian Brüsch og Oliver Møller Hansen blev danmarksmestre i U21 double i bordtennis.

Foto: Henrik Møller Hansen

Bymidte og letbane
kræver flere ansatte
Der skal laves en
masse planarbejde i
forbindelse med
etablering af letbanen
og den forventede
byggeaktivitet i
bymidten, derfor skal
Center for Miljø og
Teknik have flere
penge

Af Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Der kommer
formentlig til at ske store
forandringer i centrum af
Glostrup i de kommende
år. Først og fremmest er det
forventet, at Hovedstadens
Letbane bliver endeligt vedtaget inden årets udgang. I
den forbindelse skal der laves en masse konkrete planer
for, hvordan vejene skal se ud
både midlertidigt og permanent. Hovedstadens Letbane
vurderer, at den opgave alene

vil kræve yderligere to medarbejdere i Center for Miljø
og Teknik.
Derudover betyder strategien for bymidten, at der
skal udarbejdes lokalplaner
og gives byggetilladelser. En
del af dette arbejde kan bliver
udført af eksterne konsulenter, så her bliver der i første
omgang ikke tilføjet yderligere medarbejdere.
De store planer vil også
kræve yderligere intern og
ekstern koordinering og
kommunikation. Derfor vil
kommunen have en leder
mere til Center for Miljø og
Teknik.
Samlet set vil der altså
mindst være brug for yderligere to almindelige medarbejdere og en leder. Det vil
koste 2,1 millioner kroner
om året, som Kommunalbestyrelsen godkendte på
mødet i maj. De godkendte
også, at medarbejderne kan
starte allerede 1. september
i år, hvilket vil koste 615.000
kroner i år.

BIG BEN

Nyd din mad i vores
hyggelige gårdhave!

Pizzeria & café

Frokost tilbud kl. 11 -16
Gælder ikke ved udbringning

fra

30,-

Medbring kuponen og få en

3 RETTERS MENU

Forretter: Vælg mellem 7 forretter på menukortet
Hovedret: Oksefilet med kartoffelskiver,
for
bearnaisesauce og mixet salat
Desserter: Vælg mellem 5 desserter
på menukortet

129,kun
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Åbningstider Man – lørdag kl. 11 – 22

Søn & helligdage kl. 12 – 22
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Japansk løn

Acer ’Blood Good’.
Dekorativt prydtræ med
flotte mørkerøde blade.
5 liter potte
Normalpris 249,-

Stauder

u

Flere varianter.
2-3 liter potte.
Normalpris op til 99,95

60.-

SØNDAG
11. JUNI

SPAR OP TIL 39.-

124.Staudesalvie ’Caradonna’

1/2 PRIS

SPAR 30%

Kl. 9.00 GRATIS kaffe og rundstykker

på alt havegødning

For alle de morgenfriske

Vælg mellem mange forskellige typer næring til din have.
Rabatten fratrækkes den normale stykpris.
Normalpris fra 39,95

Kl. 9.00 Masser af vanvittige
søndagskøtilbud

Klematis

Se tilbudsavisen i din postkasse fredag
eller på plantorama.dk. Så længe lager haves.

Den skønneste
sommerbebuder.
Vælg mellem mange
varianter. 2 liter potte.
Normalpris 99,95

50.-

Kl. 15.00 GRATIS kaffe og lagkage
Vær med til at fejre vores 30 års jubilæum

1/2 PRIS

KONKURRENCE

Vind partout-billetter til hele
familien til Langelandsfestivalen

Transportbur
’Pluto Premium’

I hvert af vores 11 centre udlodder
vi 1 sæt partout-billetter til familien
(2 voksne og 2 børn).

Rengøringsvenligt metalbur i
sort farve med forstærkede
tremmer. Ekstra tyk og dyb
bakke. Fås i flere størrelser.

Skrå
Medium
579,-

49x33x39.5 cm
349,-

Large
729,-

62x44x53 cm
449,-

405.-

SPAR 30% 510.-

30 år med blomstrende
detailhandel

244.314.-

77x48x57 cm
599,-

419.-

Historien om Plantorama
Plantorama slog rødder første gang i 1987 i Egå ved
Aarhus, hvor Plantoramas stifter, Søren Vang
Christensen, åbnede det første havecenter. Søren er
femte generation i rækken af gartnere i familien Vang
Christensen, og ekspertisen indenfor gartnerfaget ligger således dybt i generne. I dag er Plantorama ledet
af Peter Vang Christensen, hvis mål er at skabe et
have- og oplevelsescenter for hele Danmark.
Siden 1987, hvor det første havecenter åbnede, er
mange flere kommet til. I marts 2017 åbnede to nye
havecentre i Horsens og på Amager, og dermed tæller kæden 11 centre fordelt over hele landet.

Queen® Outdoor

Kalanchoe. Med lang holdbarhed og blomstring.
Mange farver. 4 liter potte.
Normalpris 99,95

69

95

SPAR 30.-

92x57x66 cm
799,-

559.-

107x70x79 cm
999,-

699.-
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Selskaber modtages op til 60 personer
MAD UD AF HUSET
Hovedvejen 103 v/Glostrup Apotek bigben-pizza.dk
2600 Glostrup – tlf. 43 42 42 73
-10% ved
bigbenrestaurant@yahoo.dk
onlinebestilling

Funkia/Hosta

& konta

Tilbuddene gælder fra onsdag den 7. juni til og med tirsdag den 13. juni

Mørup havekrukke
Mokka terracotta.
Frostsikker.
Ø22xH18 cm
49,95

29,95
Ø28xH23 cm
79,95

49,95
Ø36xH27 cm
129,-

69,95

