
 

 

Formandsskifte I Hvidovrelisten 

To stærke kvinder - Karoline afløser Mona. 

 



BESTYRELSEN 

Formand:   Tlf.nr.:   Mailadr.: 

Karoline Cleemann  4064 3745   cleemann@outlook.com 

Næstformand: 

Frank Løber   6130 8635   lloeber@godmail.dk 

Sekretær: 

Alice Bech   5150 0095   alicearne@hotmail.com 

Kasserer: 

Toni Glud   6167 4229   fam.glud@oncable.dk 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Anders Drustrup  5157 2332   anders.drustrup@mail.dk 

Elin Palm   61670099   tinyelin@outlook.dk  

Elisabeth W. Rasmussen 6170 8945   Elisabeth.wermuth@gmail.com 

Kim Holm   6178 3457   kimholm@mail.dk 

Thomas Skouboe   2087 7781   thomas.skouboe@gmail.com 

 

Kommunalbestyrelsen 

Arne Bech   4082 5908   arb@hvidovre.dk 

Kristina E. Young  2871 2813   kristina.e.young@gmail.com 
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Redaktionen  

           

I redaktionen er vi optimister og ønsker alle vore medlemmer en god, lang og solrig 

sommer. 

Redaktionen kan i dette nummer byde på bl.a. indlæg fra Hvidovrelistens organisatoriske 

generalforsamling med bl.a. formandens beretning, referat fra generalforsamlingen, portræt af 

vor nye formand, indlæg om Hvidovrelistens deltagelse i floorball-turnering, indbydelse til 

årets Tour de Hvidovre og en epilog over Allingvej m.m. 

I redaktionen modtager vi med kyshånd dit indlæg til næste nummer af Kløverbladet. 

Herunder ses Hvidovrelistens nye bestyrelse, der består af engagerede medlemmer med 

mange andre gøremål. Ved fotograferingen var der derfor desværre afbud fra kassereren, 

Toni Glud. 

 

Alice, Kim, Karoline, Thomas, Elin, Frank, Elisabeth og Anders. 



Hvidovrelistens formand gav stafetten videre 

Indlæg fra Hvidovrelistens generalforsamling 5. maj bragt i Hvidovre Avis 15. maj 

 
Hvidovrelisten kunne på sin generalforsamling præsentere lokallistens nye formand Karoline 
Cleemann. 
 
Efter 4 år på posten gav Hvidovrelistens formand og medstifter, tidligere byrådsmedlem Mona 
Hammer, stafetten videre til Karoline Cleemann, da den nu 17-årige lokalliste lørdag holdt 
generalforsamling i Stadionrestaurantens lokaler. Medlemmer mødtes til brunch, inden det 
formelle møde blev startet, og den nye bestyrelse blev præsenteret og valgt.  
 
I bestyrelsen blev det til udskiftning på to poster, hvor Gitta Stendal og Peter Rytter efter eget 
ønske blev afløst af Elin Palm og Thomas Skouboe. Alice Bech blev genvalgt som 
Hvidovrelistens sekretær og Anders Drustrup blev genvalgt til bestyrelsen. Lars Cramer-
Larsen, Finn Blohm og Nynne Glud blev valgt som suppleanter, mens Leif Mejlgren og Peter 
Rytter blev revisorer. Og som ny formand altså Karoline Cleemann.  
 
- Det er svært at følge efter en god formand, og det har Mona været. Jeg er stolt og ydmyg 
over valget og glad for den tillid I viser mig. Nu må jeg finde min måde at være formand 
på. Jeg er spændt, men glæder mig også rigtig meget over at være en del af Hvidovrelistens 
nye bestyrelse. Det er skønt at mærke energien fra de mange aktive og engagerede 
medlemmer, alt i alt et stærkt hold, med hjerte for Hvidovre og kommunens borgere, sagde 
Karoline Cleemann.  
 
Hun tilføjede, at hun som formand gerne vil høre om alt, hvad der rører sig i Hvidovre. 
 
— Både det velfungerende og det udfordrende. Egne meninger har jeg også, og Monas 
engagement for grønne områder og troen på, at borgerne har brug for luft og lys omkring sig, 
er jeg 100% enig i, lyder det fra den nye formand.  
 
Mona Hammer, der som skrevet, har været med siden Hvidovrelistens stiftelse i 2001, fik et 
symbolsk valg som revisorsuppleant.  
 
- Jeg er stadig medlem af Hvidovrelisten og tror på idéen om et alternativ til de etablerede 
partier i Hvidovre. Held og lykke til Karoline med formandsjobbet, ingen er i tvivl om din store 
indsats og arbejdskapacitet, sagde Mona Hammer.  
 
Plads til debat 
 
Under det formelle program blev der også plads til debat og dialog mellem deltagerne.  
Hvidovrelistens nuværende byrådsmedlemmer Arne Bech og Kristina Young sidder i Ældre 
og Sundhedsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Bygge- og 
Planudvalget samt Handicaprådet.   
 
I den kommende tid vil Hvidovrelisten løbende tage initiativ til politiske arrangementer for 
medlemmer og andre interesserede. Foreløbig har medlemmerne været inviteret til møde om 
en kommende boligpolitik i Hvidovre.   



 
- Der sker virkelig noget på bygge- og boligfronten i Hvidovre. Så vi har lagt ud med at invitere 
til debat og dialog om en lokal "Boligpolitik i balance". Det fik vi mange gode og værdifulde 
input ud af, og dem har vi brug for, når der snart skal udarbejdes en boligpolitik for Hvidovre 
Kommune, sagde Kristina Young.  
 
Stemmespild gav flertallet sidste mandat 
Derudover blev valgresultatet drøftet, og Arne Bech understregede, at A og O kun fik 47,5% 
af stemmerne, men alligevel fik deres 11. mandat. 
 
- Det skyldes først og fremmest, at man ikke agerede særlig klogt i oppositionen, som stillede 
i ikke færre end 4 valgforbund. Det alene medførte, at A og O fik deres 11. mandat ved 
andres hjælp. Hvis Hvidovrelisten havde været en del af det røde valgforbund, ville f.eks. 
Karoline Cleemann være blevet valgt i stedet for A’s sidste mandat. Det havde selvsagt givet 
andre konstitueringsmuligheder, sluttede Arne Bech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mona overrækker gave til nyvalgte Karoline,  

mens dirigenten, Martin Roald-Arbøl, ser smilende til. 

 



Formand Mona Hammers beretning til generalforsamlingen 5.maj 

Når jeg ser på året der gik, har arbejdet i 
bestyrelsen været præget af to ting: 

Valget og derved valgkamp og så det, at vi 
nu har en ny fasttømret gruppe af aktive, 
engagerede og synlige yngre mennesker. De 
har været både synlige i foreningsregi, i 
pressen og i valgåret for os i Hvidovrelisten. 

Det er flittige mennesker i det brede 
foreningsliv, i deres arbejdsliv og familieliv, 
og jeg føler, at de står på spring for at 
overtage ”stafetten”. 

I bestyrelsen har vi holdt møder ca. en gang 
om måneden, fortrinsvis i tilslutning til ”Før 
KB møder ”som vi plejer, for ikke at skulle 
holde møder så ofte. De er foregået på 
Rådhuset, som ligger centralt. Der har 
overvejende været stort fremmøde. Men det 
er flittige mennesker, så de kan naturligvis 

være forhindret og være engageret mange andre steder. 

Mødernes indhold har naturligvis båret præg af meget valgstof, valgmateriale og fordeling af 
opgaver en stor del af året, stof til vores Kløverblad, indkomne invitationer, aktiviteter, 
julekonkurrence i Hvidovre avis, Lokalradio, Arne i Tv2, Hvidovre Avis og annonceringer samt 
læserbreve. 

Der er blevet produceret trøjer, jakker og vores hold er ekstra genkendeligt i bybilledet og ved 
arrangementer. 

I de Gamle Kæmpers marked på Rådhusets græsplæne, på lørdage hen over sommeren, har 
vi været repræsenteret de fleste gange. Der var et godt sammenhold hos os. Vi fik også en 
god fornemmelse for de andre partiers valgkamp. 

Stafet for livet, Hvidovre tour, Hvidovre løbet, Kultur og fritidsmesse og meget andet har også 
været på programmet. 

Medlemsmøde i september om Hvidovrelistens politik/budgetmøde, kultur -og fritidsmesse 
28/10, samme dag som plakatophængningen i stormvejr, som jeg husker det? 

Vi havde politisk generalforsamling i november, politisk salon, og så selve valget i november. 
Og hvordan gik det så, det valg……. 
Vi fik ganske vist kun to KB pladser, men vi er repræsenteret via medlemmer i flere udvalg 
f.eks. fjernvarme, miljøpris, nævningegrundlisteudvalg, daginstitutioner, i Ældresagen, 
Ældreråd, og afdelingsbestyrelser. 



Efter valget gik der nok nogen tid med at fordøje vore forventninger og så virkeligheden, som 
den kom til at se ud. Vi havde i december en ”Tak for valget” aften i Cafe Halvleg. 

Evaluering af valgprocedure har Karoline samlet på skrift. Tak for det fine arbejde. 
Godt nok har der været meget valg, men der blev dog for nylig mulighed for at deltage i 
middag på Café Patina. 
Kristina og Karoline indbød i starten af april til dialogmøde om en ” Boligpolitik i balance”, hvor 
jeg selv deltog, og også der blev jeg klar over at Liste H stadig er med på beatet og aktuelle i 
denne så vigtige del af vores fremtid her i Hvidovre. 
Jeg selv bliver til stadighed både frustreret, forundret og dybest set ked af det, når jeg ser 
byggeri i højden og hver en ledig grøn plet plastret til. 
Jeg kan have glemt eller overset enkelte tiltag, men jeg synes, at det har været et 
spændende år og fremtiden tegner til, at der stadig er nok at tage fat på. 
Sager har der været mange af, Motionscenteret, Bymidten med Risbjerggård, Gl Køgevej, 
byggehøjde og lokalplaner. 
Der satser jeg på, at vi får sidste nyt når vi ses til alm. møder. 

Der er stadig brug for folk, der har lyst og energi til at arbejde for, at Hvidovre bliver en 
spændende by at bo og leve i og med et miljø- og kulturliv, der sigter højt. 

Vi har besluttet, at det vil være godt med FØLGEHOLD til KB gruppen. 

Som medlem af Hvidovrelisten vil man ofte møde modstand hos folk, også i KB, der tror, at vi 
altid er i opposition til det bestående. Det er vi ikke, vi er ikke farlige, eller suspekte. Vi kan og 
vil gerne samarbejde, men det er jo svært, når end ikke borgmesteren synes, at et bredt 
budgetforlig ville være en flot ting at præsentere. 

Nye medlemmer får vi stille og roligt, og vi forsøger at tage godt imod dem, faktum er at 
mange ældre medlemmer falder fra, bliver mindre mobile, men giver en hånd, når de kan. 

Vores medlemmer er jo til stadighed velkomne til at ytre sig i avisen, og i Kløverbladet. 

Og jeg oplever, at man aldrig går forgæves til vore to KB’ere. 
Der var i øvrigt en pæn præsentation af disse i Kløverbladet i februar nummeret. 

Nye medlemsaktiviteter: 
Evt. et vingårdsbesøg, evt. et floorballarrangement. 
Hvidovre tour, og Stafet for livet, Budgetmedlemsmøde d 13/9, og politisk generalforsamling 
på Rytterskolen d 3/11. 

Vi foreslår et uændret kontingent for medlemmerne i det kommende år, håber i øvrigt, at I har 
bragt jeres forhold i orden til kassereren. 

Tak til plakatophængerholdet, omdelerne og sponsorerne. Tak til Martin Roald-Arbøl for at 
påtage sig dirigentopgaven. Tak til Søren for at passe hjemmesiden. Tak til Gert, for at han 
orker Kløverbladsopgaven, og som altid er så velforberedt og detaljeret.  

Tak til Alice for din enorme indsats. Tak til Kristina og Arne for arbejdet i KB og alt det andet, I 
overkommer for os andre. 



Kristina deltog i øvrigt også i Lokallisternes generalforsamling i Ålborg her 8/3. 
Og hvor du noterer efter mødet, at John Brædder, formand for Lokallisterne i Danmark, skulle 
have sagt: ”At lokallister arbejder med værdier, ikke ideologier”. Godt formuleret. 

I kunne sikkert bruge jeres tid til noget andet, som Arne ofte siger, men jeg sætter stor pris på 
det, I gør for Hvidovre i KB. 

Den GRØNNE-BLÅ-RØDE tråd i Hvidovrelisten er et godt klima, respekt for hinanden og 
ønsket om at bidrage til et endnu bedre Hvidovre. 

Vore medlemmer er, som jeg har nævnt før, travle, engagerede mennesker med lyst og 
overskud til at bidrage, der hvor de færdes, og det kommer os til gavn, når de deler ud af 
deres viden og kompetencer. 

Jeg takker af som formand, for at rejse, gå på Folkeuniversitetet, læse, svømme, se mere til 
børn, børnebørn, bonusbørn og Niels. 

Jeg er stadig medlem af Hvidovrelisten og tror på idéen om et alternativ til de etablerede 
partier i Hvidovre. 

Jeg vil sige tak for nu og håbe, at I vil nyde samværet her lidt endnu og fortsat støtte 
Hvidovrelistens arbejde. 

Jeg glæder mig over at Karoline har sagt ja til at stille op som formand for Hvidovrelisten. 
Ingen er i tvivl om din store indsats og arbejdskapacitet. 

Mona Hammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Frank fremlægger regnskabet, da Toni var forhindret i at være til stede. 

 



Karoline - ny formand i Hvidovrelisten 

Som ny formand I Hvidovrelisten, vil jeg gerne kort 

præsentere mig – og først: Tusind tak for tilliden. 

Jeg hedder Karoline Cleemann. Jeg er født og 

opvokset tæt ved smukke Ålesund, på den norske 

vestkyst. En elevuddannelse i AP Møller bragte mig 

dog sydover og for snart 20 år siden, blev jeg ret 

charmeret af en flot dansker, min mand Casper.  De 

seneste 18 år, har Hvidovre været hjemme for os 

og vores tre efterhånden store drenge. Her trives vi! 

Jeg er uddannet ingeniør og arbejder på 6. år i 

konsulentvirksomheden CPC. Uddannelsen fik jeg 

på DTU, som godt voksen. Inden den tid, var jeg 

dagplejemor i Hvidovre - en god periode. Jeg satte 

stor pris på at være med til at give nogle skønne 

børn en god start på livet. 

Frivillighed og politik fik jeg selv ind med modermælken. Fra jeg var lille, har mine søskende 

og jeg været med til at skabe ting, sammen med vores forældre. Vi lærte, at indsats gav 

resultater og mærkede glæden ved det.  Både min mor og min morfar har været politisk 

aktive, og jeg engagerede mig også tidligt i lokalområdet, både som ung skribent i lokalavisen 

og som frivillig træner i volleyball-klubben. 

Al politik er vigtig og jeg interesserer mig for det meste. Børns udviklingsmuligheder og 

hvordan vi overleverer jorden til næste generation, betyder specielt meget for mig. Vores 

skolebørn skal vi investere i, både gennem bedre fysiske rammer og ved at tilpasse elevtallet 

til skolernes klasseværelser. Idrætsfaciliteterne i Hvidovre skal også have et løft. Jeg 

drømmer om at alle Hvidovres borgere, skal have gode vilkår i alle livets faser og et samfund, 

hvor det er mere naturligt at give en ekstra hånd, end at klage over mangler.   

Hvidovrelisten er en tværpolitisk liste af borgerrepræsentanter. Det betyder, at vi skal lytte til 

dem, der har sin gang i Hvidovre og prioritere til bedste for borgere, foreninger og næringsliv 

– og så betyder det, at vi rummer medlemmer hele vejen fra det politiske venstre til højre. Og 

når vi nemt kan enes internt, burde vi også være de bedste til at samarbejde på tværs, samle 

flertal og indgå kompromisser. Jeg står på skuldrene af tidligere formænd og det fornemme 

arbejde, de har lavet. Nu glæder jeg mig til, at føre stafetpinden videre. Min største udfordring 

bliver sandsynligvis, at ting ikke altid går hurtigt nok i den politiske verden. 

 

 

 

 



Hvidovrelisten til Floorball-turnering i Avedøre Idrætscenter. 

 

 

     Floorball-holdet fra venstre: Tina, Raza, Kristina, Anders, Jakob og Lasse 

 

Hvidovrelisten stillede lørdag den 26. maj op i Hvidovre Attack Floorball club’s 3-mands CUP 

2018.  

For de læsere for hvem floorball er et ukendt begreb, kan det kort nævnes, at floorball er lidt 

ligesom ishockey, bare uden is, og med en plastik bold i stedet for en puk. 

 

Vi havde valgt at stille med et motionshold i mix-rækken. Dvs. et motionshold bestående af 

både mænd og kvinder. Holdet bestod af KB-medlem Kristina, KB-kandidat Raza, 

Bestyrelsesmedlem Anders Drustrup, derudover havde vi for lige at afstive holdet, toppet det 

op med, Anders’ kone, Tina, og bror, Lasse, samt Jakob Størling fra Hvidovre Floorballs 

motionshold. Og som altid, var Alice med på sidelinjen, med støtte og moralsk opbakning. 

 



I mix-rækken skulle vi spille mod et hold fra Greve og to hold fra Københavns Studenter-

Idræt. Vores modstandere havde lidt yngre spillere, og deres tekniske niveau var måske også 

en anelse højere. Men intet af dette kunne tage modet fra vores hold, og vi gik til hver kamp 

med 100% fokus og kampgejst.  

Desværre var heldet ikke lige på vores side, kombineret med at en del dommerkendelser ikke 

gik vores vej, resulterede dette i en række nederlag. Her skal lyde en tak til Alice for altid at se 

det positive i situationen, og give holdet positiv energi. Vi spillede seks kampe i alt. Det lykkes 

os at score mål i alle kampe, og alle der var med fik sved på panden.  

Vi havde en god lørdag formiddag i motionen og fællesskabets tegn. 

 

Målet med vores deltagelse i denne 3-mands floorball cup, var naturligvis heller ikke at vinde 

medaljer, men at vise at Hvidovrelisten er en del af vores kommunes idrætsliv, at vi er synlige 

og tilstedeværende. I den kontekst var vores deltagelse en sejr. 

 

Jeg synes, at det var rigtigt fint, at vi kunne stille hold til dette arrangement. Jeg håber, at vi 

fremadrettet kan finde tilsvarende arrangementer, om det så er floorball, volleyball eller 

fodbold er underordnet.  

M. v. h. 

Anders Drustrup 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                    Højt humør her hos Anders, Kristina og Raza 

 

 

 

 

 

 

 

    Tre spillere på banen ad gangen – her fighter Jakob, Lasse og Tina 



 

                       Tour de Hvidovre            
            Lørdag den 25. august 2018 

Kom og deltag med os i det lokale motionscykelløb 
i år med start foran Rådhuset 

i forbindelse med De Gamle Kæmpers marked. 

Mødested: P-plads foran Rådhuset 
      

              Mødetid: 10.15 

              Cykelstart: 10.30 

Rute: 25 km i Hvidovres smukke natur langs kysten og på Vestvolden 
med sandwich og forplejning undervejs 

 
Pris: 80 kr. 

Gratis for børn født efter 1.januar 2001 

Tilmelding: Med navn og fødselsår til Alice Bech 
på alicearne@hotmail.com eller 51500095 

senest lørdag den 18. august. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvidovrelistens store hold i 2017 



 

 

Kærlighed til mad og drikke ruster aldrig! 

 

Der var arrangeret Hvidovreliste-arrangement den 15. marts 2018 til Café Patina, der er 

beliggende i Mysundegade 26 på Vesterbro. Stedet drives af ægteparret Stella og Erik 

Christiansen, der for lidt over et år siden begge sagde deres respektive gode jobs op og 

sprang ud i restaurationsbranchen. De åbnede den græske restaurant Café Patina. Erik, der 

er uddannet grafisk designer og medlem af Hvidovrelisten, har bl.a. gennem de sidste mange 

valgår bl.a. designet vores flotte valgmateriale og lagt mange kræfter i dette, hvilket vi 

naturligvis har været meget glade for. Eriks søde hustru, Stella, der er græker, har naturligvis 

gennem sit ophav gode forudsætninger til at drive en græsk restaurant. 

Vi var 16 medlemmer, der fik en hyggelig aften med lækker hjemmelavet græsk mad og 

stemning. Buffeten indeholdt bl.a. en forret græsk salat med feta (egen import fra 

Grækenland) med Eliotti (Cypriotisk olivenbrød), og naturligvis Tzatziki. Hovedretter 

bestående af Stifado med ris og Jesmita og Furno (fyldte peberfrugter). Dessert var der også 

til med kage og kaffe/te. En skøn aften blev afsluttet med et musikalsk indslag, hvor en ”ven 

af huset” spillede kendte græske sange på Bouzouki, der er et græsk strengeinstrument.    

Var du en af dem, der ikke kunne være med den dag, hvor vi andre indtog et overdådigt 

gourmetmåltid, så skal du ikke holde dig tilbage med at tage ind på Vesterbro tæt ved 

Enghave Plads og besøge Café Patina. Der er fuld valuta for pengene – og så er det ikke 

dyrt.  

Samlet vurdering  

 

Velbekomme og med venlig hilsen 

Hvidovrelistens udsendte madanmelder og -skribent Gert K. 

 

 

      

 

 

 

 

 

             Deltagere fra det ene af to langborde                                                                  Erik og musikeren 

 

Café Patina 



Epilog over Allingvej. 

 

I sidste nummer af Kløverbladet lovede jeg ellers, at der ikke ville blive yderligere føljetoner 

over Allingvej. Jeg fortalte, hvorledes vejdirektoratet på et møde i september 2017 havde 

lovet beboerne, at man havde imødekommet ”Borgergruppen Allingvej” og dermed også de 

mange ønsker fra de støjplagede naboer til Vestmotorvejen og den nye København-Ringsted 

Banen ved anlæggelse af en betonmur langs med jernbanen og motorvejen for således at få 

reduceret støjen fra den kommende jernbane og den eksisterende motorvej. 

Dette løfte om en anlæggelse af en helt unik betonmur, som ikke tidligere er opsat i 

kongeriget Danmark, skulle få reduceret støjgenerne med op til 8 dB varede dog kun ca. et 

halvt år. Borgergruppen modtog en meddelelse fra vejdirektoratet i marts måned i år, hvor 

man indledningsvis oplyste, at rådgiverne var i fuld gang med detailprojekteringen af 

støjskærmen ved Allingvej. I den forbindelse med blev det oplyst, at man havde overvejet en 

evt. topskærm på projektet, men at Vejdirektoratets vurdering var, at topskærmen ikke havde 

en effekt for de boliger, der lå tæt bag ved støjskærmen. Vurderingen var så at de forhold, der 

er nødvendige for, at en topskærm kan få en effekt, ikke er til stede ved Allingvej, idet 

boligerne ligger forholdsvis langt fra støjskærmen.  

I samme moment benytter Vejdirektoratet lejligheden til at orientere om, at man i forbindelse 

med projekteringen af støjskærmprojektet har foretaget en ændring af støjskærmløsningen i 

forhold til det oplyste ved orienteringsmødet i september 2017, som bl.a. betyder, at man i 

stedet for det planlagte L formede betonelement, i stedet vil anvende den skærmtype, som vi 

kender fra andre støjprojekter med søjler og støjabsorberende kassetter – læs rockwoolbatts 

med lidt plastic omkring. Den støjmæssige effekt i forhold til betonelementer vil være 

uændret.  

Jeg kan så tilføje, som deltager i orienteringsmødet i september måned 2017, at vi der fik at 

vide af deltagere fra Vejdirektoratet, at dette projekt med opsætning af en betonmur contra en 

rockwoolvæg ville være helt unikt i Danmark. Være det første i landet og betyde en reduktion 

af støjen på op til 6 dB. Nu har man så ændret planerne og projektet og fortæller samtidigt, at 

det ikke vil have en mærkbar støjpåvirkning med den ændrede ”mur”. 

Senere for at føje spot til skamme, så har Vejdirektoratet meddelt, at støjskærmen ved 

Allingvej ikke vil stå færdig, som lovet i 2018, men at man med stor beklagelse må meddele, 

at etableringen af støjskærmen er udskudt til 2019, idet den nye bane København - Ringsted 

er forsinket. 

Jeg er målløs, stum af overraskelse og mangler ord. Når jeg tænker på, hvad der er lovet af 

guld og grønne skove og hvad beboerne langs med Allingvej har gennemgået i de mange år 

projektet har pågået, så er det nok det største illusionsnummer, jeg har været vidende til.  

Borgergruppen Allingvej har kæmpet en utrættelig kamp i mange år for de mange andre 

beboere langs med Allingvej. De sidste er taberne, men hvem er vinderne? Ingen - vi er alle 

tabere i denne sag.  



Det sidste, der er kommet frem er, at talsmanden for ”Borgergruppen Allingvej” har modtaget 

underretning om, at der vil blive anlagt lydsvag asfalt, så snart man har afsluttet 

færdiggørelsen af Allingvej, men der er samtidig opstået tvivl om et regnvandsprojekt, som 

HOFOR i samarbejde med Hvidovre Kommune anlagde i bebyggelsen Baunebakken, der 

ligger tæt op ad Allingvej.  

Det er et projekt til 15 mio. kr. som følge af, at man i forbindelse med anlæggelse af 

København Ringsted Banen skulle have flyttet et regnvandsbassin. Der er sikkert nogle, der 

kan huske, at Banedanmark anlagde sag ved domstolene, da Hvidovre Kommune troede, at 

de ved at få foretaget en tinglyst servitut på området, der ligger under ”gæsteprincippet”, 

kunne slippe for at betale for omlægningen af regnvandet. Ved såvel landsret som Højesteret 

tabte kommunen med et brag. Der blev bl.a. nævnt, at Hvidovre Kommune ved at påtage sig 

den omhandlende servitut ikke har overholdt grundsætningen om saglig forvaltning. 

Højesteret stadfæstede således landsrettens dom den 21. september 2016.   

HOFOR har i skrivende stund været på besøg hos talsmanden for borgergruppen og opsat 

regnmålingsudstyr på hustaget for at måle på regnmængderne i de næste 3-4 måneder. 

Tilsyneladende har det LAR-projekt (Lagring af Regnvand), som blev etableret i Baunebakken 

for de nævnte 15mio. kr. ikke kapacitet nok.  

Derfor skal der graves en stor rørledning ned under Allingvej i år 2109 for at imødegå et 

ekstra vandpres ved store mængder nedbør af specielt regnvand. Dimensionen på denne 

rørledning kendes først, når måleresultaterne om 3 – 4 måneder er kendte. Det vil derfor 

ifølge kommunen ikke give mening og være nytteløst at lægge nyt lydsvagt asfaltlag på 

Allingvej til efteråret, når HOFOR så 3-4 måneder efter graver det hele op igen. Så de hårdt 

prøvede beboere langs med Allingvej må nok leve med den kendte lappeløsning det næste 

år. Det var måske værd at tænke på investering i et nyrebælte, hvis man dagligt skal en 

køretur ad Allingvej.  

M.v.h. Gert 

 

 

Belægningen på Allingvej trænger til et gevaldigt løft.  

 



Kalender 2018 
 

 

 

 
Medlemsarrangementer: 

 

25. august              10.15 Tour de Hvidovre  

 Se indbydelse inde i bladet. 

 Tilmelding senest 18. august. 

 

13. september 19.00  Budget-medlemsmøde i Frihedens 

     Idrætscenter, Fællesklublokalet 

 

3. november  9.30  Politisk generalforsamling 

     på Rytterskolen 

 

Bestyrelsesmøder: 

 

27/8, 24/9, 29/10, 26/11 & 

17/12      Alle møder afholdes kl. 18.30 på Rådhuset 

 
  

Kommunalbestyrelsesmøder: 
 

28/8,11/9 (1. beh. budget) 25/9, 

9/10 (2. beh. budget), 30/10, 

27/11 & 18/12   Alle møder afholdes kl. 18.00 på Rådhuset 

 

 

 

 


