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Hvidovrelisten

ønsker alle vore medlemmer 
en rigtig god jul og et lykkebringende Nytår.

 Redaktionen kan i dette nummer bl.a. byde på indlæg fra Arne med jule-
hilsen og indlæg omkring Motionsionscentret, medlemsarrangementet den 
10. september, hvor Elisabeth nærmere har skrevet om dette succesfulde ar-
rangement, Kristina har skrevet om vores politiske generalforsamling i Ryt-
terskolen og så endelig Gert, der følger op på Borgergruppens Allingvejs 
skærmydsler omkring støj fra motorvej og kommende jernbane med mi-
nister, myndigheder og kommune samt deltagelse i borgermødet omkring 
Hvidovre Bymidte. 

I redaktionen vil vi komme med et lille hint om, at der på hjemmesiden ”Et 
bedre Liv” vil kunne findes indslag fra Hvidovre Nærradio, hvor medlem-
mer af Hvidovrelisten er blevet interviewet og spurgt til aktuelle lokale for-
hold. Du finder det nærmere under – www.etbedreliv.net  - og kan lytte til, 
hvad der bliver sagt af ”kloge” ord.

Så er der ellers de gode medlemstilbud, som du kan gøre nytte af og ved dit 
fremmøde har mulighed for at være med til præge den lokale politik. 
Redaktionen ønsker som nævnt alle vore mange medlemmer en rigtig god 
jul og et lykkebringende Nytår. Vejrguderne har spået eller rettere forudsagt 
kulde og sne i julen. Det har vi hørt før, men at det er en kold tid vi går i 
møde, er der vel ingen tvivl om.

Har du et indlæg til Kløverbladet, så skal du være mere end velkommen til 
at rette henvendelse til redaktionen.

Borgermøde omkring Hvidovre bymidte  
Hvidovre Kommune havde indkaldt til borgermøde den 8. november om 

helhedsplan for Hvidovre Bymidte.

Omkring 100 borgere var mødt frem. 
Der blev indledt med en velkomst af borgmester og teknisk direktør, der 
fortalte om de 4 faser med vision, høring, prioritering og planlægning ud-
førelse med høringsfrist den 4. december 2016.
Søren Møller Christensen, der bl.a. havde tilknytning til Realdania, gav 
os et meget medlevende, inspirerende og informativt indblik i historisk 
perspektiv omkring: Hvad er en bymidte og byliv i en forstad, bylivets 
udvikling fra 1880 til 2005 og nødvendige aktiviteter.
Scenen blev herefter overtaget at arkitekt Stine Christiansen fra Vandkun-
sten, der lagde vægt på synergi og fællesskab, da hun præsenterede oplæg-
get til bymidten. Hun lagde vægt på det, der kunne gøre Hvidovre til noget 
særligt bl.a. ved ”fælles spisning”, blive her lidt længere og koblingen 
mellem indkøb og sociale diskurser. Hun nævnte cykelforbindelser om-
kring Hvidovre Bymidte og havde også udfordringer med bl.a. P-pladser 
med i sit indlæg. Spørgsmålet vil også være her, om vi evt. kunne lave det i 
OPP-regi (Offentligt-Privat Partnerskab) ved bl.a. at foretage en nedgrav-
ning af Hvidovrevej og boliger ovenpå. Det er helt sikkert ikke noget, der 
vil være rentabelt ifølge Stine, der også var inde på fortætningen af byrum-
met. Spørgsmålet omkring Risbjerggård blev også nævnt med en mulig 
bevaringsværdi ud fra Kulturarvsstyrelsens SAVE-værdier, og hun nævnte 
knopskydningen omkring Risbjerggård med bl.a. 1. salen på hovedhuset, 
der burde fjernes, og et stort spørgsmål er graden af skimmelsvampean-



greb.
I spørgerunden var der mange kvalificerede spørgsmål omkring trafikken, 
P-pladser, klimaplanlægning og økonomi m.v.  Jeg har her summarisk an-
ført nogle af de mange spørgsmål, der kom fra salen og de svar, der bl.a. 
blev givet af indlægsholderne og borgmesteren. 
Flere borgere, der roste den igangværende proces, hvor der var mulighed 
for medinddragelse, hvilket ikke havde været tilfældet for 6 år siden.
På spørgsmålet fra salen om at nedgrave en del af Hvidovrevej ved Rådhu-
set og om ikke intensiteten af trafikken ville blive forøget, svarede Borgme-
steren bl.a., at vi er en fuldt udbygget by, og at en flytning af Hvidovrevej 
under niveau ville blive en meget dyr løsning. 
Der var også spørgsmålet om Metroen til Hvidovre og en evt. indflydelse 
på bymidten. Her var svaret, at spørgsmålet nok snarere var, hvornår Me-
troen kommer til Hvidovre Hospital, da der ved den beslutning som var 
truffet omkring Ny Ellebjerg med at lægge noget under niveau, havde skabt 
mulighed for en linje til hospitalet. 
Den kollektive transport fyldte meget hos flere borgere, hvor nogle spurgte 
ind til bl.a. Letbanen. Her var borgmesterens svar, at det nok ikke var ren-
tabelt med en etape 2 for letbanen fra Brøndby til Avedøre Havnevej. Som 
hun udtrykte det, var det en proces, hvor vi igennem 2 år havde betalt for 
entréen, men ikke kom med. 
Spørgsmålet omkring antallet af parkeringspladser fyldte også meget i 
debatten, idet beboere tæt på rådhuset forudså, at det kunne skabe store 
trafikale problemer, når der skulle bygges så intensivt med boliger for at 
helhedsplanen kunne finansieres. Hertil kom bekymringer omkring trafik-
afviklingen omkring rådhuset, hvis der blev foretaget for store færdsels-
mæssige indskrænkninger, idet trafikken så ville belaste de tilstødende veje 
og kvarterer, når man har en viden om, at ca. ½ delen af husstandene i byen 
har bil. 
Der var også spørgsmål til den totale finansiering og boligmassens sam-
mensætning. Her svarede borgmesteren bl.a., at hun ikke ville lægge sig 
fast på noget, men hun ville ikke afvise noget i OPP-regi (Offentligt-Privat 
Partnerskab). Det kunne også være, at hjemfaldsmidlerne (ca. 200 mio. kr.) 
kunne anvendes til helhedsplanen. 
Som afslutning på denne aften sad jeg tilbage med nogle centrale udfor-

dringer, som skal løses forud for en egentlig vedtagelse af helhedsplanen. 
Jeg mener, at det er helt essentielt at få undersøgt selve Risbjerggård for 
skimmelsvamp. Da bygningen har en helt central rolle i helhedsplanen, 
så skal det undersøges snarest. Jeg har svært ved at se millioner blive 
investeret i bygningen, selv om den for mange har stor kulturel værdi. 
Jeg mener også, at finansieringen skal være helt på plads. Jeg ved, at der 
bliver stor konkurrence de enkelte kommuner imellem med at tiltrække fi-
nansielle kilder til byen i en tid, hvor man bl.a. skal i konkurrence med de 
kommuner, hvor letbanen vil holde sit indtog. Ved en letbanekonference 
på Christiansborg hørte jeg bl.a. Glostrups borgmester tale om milliardin-
vestering omkring Glostrup Station, der bliver et regionalt knudepunkt. 
Vi kan også blot se på den udvikling, der er foregået på Amager efter at 
Metroen blev ført ud til Amager Fælled. 
For evt. interesserede så er der en model af helhedsplanen og plancher 
ophængt i Rådhusets foyer.  

MVH. Gert Krogstad

FRA BUDGETMØDET 2016



Den 4. oktober kunne man på forsiden af Hvidovre Avis læse, at der var ind-
gået budgetforlig mellem 
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre. Forliget, 
der kom som lyn fra en skyklar himmel, indebærer at Hvidovre Motionscen-
ter fremover skal drives af frivillige og foreninger i stedet for af kommunalt 
ansatte. 
Der forventes hermed en besparelse på 700.000 kr. i 2017 og en mio. kr. i 
årene frem.

Siden har der rejst sig en sand storm af protester med demonstrationer, kom-
mentarer og utallige læserbreve. 
Kristina og jeg valgte i erkendelse af sagens mange negative konsekvenser 
at sætte sagen på som et forslag fra Hvidovrelisten til fornyet behandling på 
KB-mødet den 29. november med følgende ordlyd:

Medlemsforslag fra Hvidovrelisten om Motionscentret

Hvidovrelisten foreslår:
 - at hele situationen om Hvidovre Motionscenter genoptages til  
  en korrekt behandling i det kommunale system med henblik  
  på at sikre den fremtidige drift baseret på et korrekt og tilstræk 
  keligt beslutningsgrundlag og
 - at en eventuel kompenserende besparelse findes ved ændret    
 prioritering.

Ødelæggelsen af Hvidovre Motionscenter

Den 4. oktober kunne man på forsiden af Hvidovre 
Avis læse, at der var indgået budgetforlig mellem 
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konserva-
tive og Venstre. Forliget, der kom som lyn fra en 
skyklar himmel, indebærer at Hvidovre Motions-
center fremover skal drives af frivillige og forenin-
ger i stedet for af kommunalt ansatte. 
Der forventes hermed en besparelse på 700.000 kr. 
i 2017 og en mio. kr. i årene frem.

Siden har der rejst sig en sand storm af protester 
med demonstrationer, kommentarer og utallige læ-
serbreve. 
Kristina og jeg valgte i erkendelse af sagens mange negative konsekvenser 
at sætte sagen på som et forslag fra Hvidovrelisten til fornyet behandling 
på KB-mødet den 29. november med følgende ordlyd:

Medlemsforslag fra Hvidovrelisten om Motionscentret

Hvidovrelisten foreslår:
 - at hele situationen om Hvidovre Motionscenter genoptages til  
  en korrekt behandling i det kommunale system med henblik  
  på at sikre den fremtidige drift baseret på et korrekt og tilstræk 
  keligt beslutningsgrundlag og
 - at en eventuel kompenserende besparelse findes ved ændret   
  prioritering.

Sagen:
Et flertal af Byrådets partier vedtog en fundamental ændring af Motions-
centrets status og indhold i forbindelse med budget-2017…
Forud for behandlingen af sagen forelå der desværre ikke det oplysnings-
materiale, der var relevant og nødvendigt for, at medlemmerne kunne 
træffe deres beslutning på et forsvarligt grundlag.



indflydelse på ønskerne om Allingvejs fremtid. Jeg har erfaret, at grundejer-
foreninger efter ca. 14 dage rykkede for svar fra medlemmerne af TMU og 
forvaltningen. I skrivende stund har – efter det jeg har fået oplyst – kun en 
politiker svaret, og det er vor egen Kristina Young. 
Kristina har fortalt mig, at der på hendes foranledning vil være et punkt 
på næste ordinære møde i TMU, hvor man nærmere vil drøfte de berørte 
grundejeres henvendelse og mødet med dem.   
For udenforstående virker dette helt uden for kategori at behandle de berørte 
borgere sådan, når de på en seriøs og engageret måde har forsøgt at få ind-
flydelse på en støjbelastet dagligdag. 
Borgergruppen har ligeledes 18. november henvendt sig til Transportmi-
nisteren for at komme i dialog omkring den støjskærm, som skal opstilles 
af Vejdirektoratet på strækningen mellem Ulstrupvej og Avedøre Havnevej 
mellem motorvejen og jernbanen. 
Afslutningsvis kan jeg fortælle, at borgergruppen den 1. december havde 
foretræde for Trafikudvalget. Et møde jeg desværre ikke kunne deltage i, da 
jeg var arbejdsramt. Jeg har erfaret, at der skulle have været en god stem-
ning og forståelse for støjproblemerne. Så må vi se, om det udmønter sig i 
noget konkret. 
Kløverbladet vil fortsat følge udviklingen for Borgergruppen Allingvej både 
for så vidt angår Folketinget, Vejdirektoratet og vor egen kommune.

Med venlig hilsen 

Gert Krogstad

FRA STEMMER FRA HVIDOVRE

Som opfølgning på mit sidste indlæg om demokratiets ringe vilkår i 
Hvidovre om Borgergruppen Allingvej, der bl.a. tæller to medlemmer af 
Hvidovrelisten, har de tre berørte grundejerforeninger, der ligger op ad 
Allingvej og den nye København Ringsted Bane, været indkaldt til møde 
med medlemmerne af TMU (Teknik- og Miljøudvalget) den 2. november 
2016 i Multicaféen. Her kunne de så fremkomme med uddybende kom-
mentarer og præcisere deres ønsker – herunder bl.a., at man på ingen 
måde ønsker at lukke Allingvej, men ønsker en afvikling af trafikken med 
en hastighed og intensitet, der følger beboernes ønsker og slet ikke har 
intentioner om at andre lokale veje end motorvejen skal være alternativet 
til Allingvej. 
I grundejerforeningernes ønsker til en fremtidig renovering og åbning af 
Allingvej foreslås bl.a. at Allingvej, der er en skolevej, skal indgå i den 40 
km-zone, som er gældende i store dele af Hvidovre Nord. Hvis man ikke 
vil kunne acceptere en 40 km-zonen, så i det mindste få hastigheden ned-
sat fra 60 km/t til 50 km/t på en del af strækningen, der er opmålt til 812 
meter. I praksis ville det betyde, at bilister ville få en forøget rejsetid på 
9 sekunder på strækningen fra Ulstrupvej til Avedøre Havnevej. Desuden 
ønskes et forbud mod gennemkørsel for lastbiler fra Avedøre Havnevej 
til Vigerslev Allé, idet lastbiler så i stedet må benytte motorvejen, der er 
bygget til den slags tunge trafik. Der var oplistet i alt 10 ønsker, hvoraf 
jeg alene har refereret til tre af dem. 
De berørte grundejerforeninger har nu været til dette indkaldte møde 
med medlemmerne af TMU, hvor de kom i dialog med de politisk valgte. 
Gruppen har efterfølgende fulgt op på mødet med bl.a. at spørge ind til 

”Borgergruppen Allingevej”



     Medlemsarrangementer:

30. januar  18.00 Åbent bestyrelsesmøde på Rådhuset

29. april    10.00 Brunchbuffet i Stadionrestauranten

29. april    11.00 Organisatorisk generalforsamling
     i Stadionrestauranten

28. september   19.00      Medlemsmøde angående  Hvidovrelistens    
     politik og kommunens budget i Lille Friheden

28. oktober         9.30     Politisk generalsamling på Rytterskolen

21. november   Kommunalvalg

  
Bestyrelsesmøder:

30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5, 19/6, 28/8, 25/9, 23/10 og 27/11
alle møder afholdes kl. 18.00 på Rådhuset
  

Kommunalbestyrelsesmøder:

31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 20/6, 29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 
28//11 og 19/12 – alle møder afholdes kl. 18.00 på Rådhuset

Spørgelysten var stor - og der var meget at fortælle om - da Hvidovrelisten i 
slutningen af oktober holdt årets politiske generalforsamling i Rytterskolen. 
Som vanligt kunne medlemmer stille spørgsmål og drøfte årets begivenhe-
der i lokalpolitik. 
Hvidovrelistens kommunalbestyrelsesmedlemmer - Arne Bech og Kristina 
Young - svarede på spørgsmål og fortalte om nogle af de mange emner, der 
er blevet behandlet i det forløbne politiske år. 
Budget og motionscenter.
På programmet var der således emner som busbetjening i Avedøre, støjpro-
blematikken langs Allingvej og ikke mindst årets budget samt en gennem-
gang af konsekvenserne af det indgåede budgetforlig. I budgetforliget er det 
blandt, uden forudgående belysning af emnet, blevet vedtaget, at Hvidovre 
Motionscenter ikke længere skal bestå i samme form, som den nuværende.

Hvordan motionscentret fremadrettet skal fungere har ingen af forligsparti-
erne imidlertid haft et klart bud på før den alvorlige beslutning blev truffet. 
Hvidovrelisten mener (fortsat) ikke, at konsekvenserne af en omlægning af 
motionscentret er tilstrækkeligt belyst - så det er klarlagt, hvilken forebyg-
gende og dermed besparende funktion motionscentret egentlig har. 

Vindmøller, fjernvarme og Avedøre Holme.
Gert Krogstad kunne desuden orientere om fejlslagne investeringer, der 
fremadrettet kan få ganske alvorlige konsekvenser for udbygningen af fjern-
varmen i Hvidovre.
Dertil blev den fremtidige udvidelse af Avedøre Holme drøftet, hvor der 
netop nu arbejdes på en såkaldt 2035-plan for området og en næsten fordob-
ling af arealet.  

Stor spørgelyst til politisk generalforsamling  


