
Referat af TMU-møde for Brøndby og Hvidovre 14.juni 2022 kl. 19 

Tilstede var Finn, Kirsti, John, Thomas (ordstyrer) og Arne (referent) 

Mødet forløb således, at alle relevante emner blev behandlet, men ikke i en rækkefølge, 

således at man umiddelbart kan anvende dagsordenens punkter, og Projektlisten blev i denne 

omgang ikke gennemgået systematisk. Sidst på mødet blev det bestemt at ændre 

betegnelserne for punkterne i indkaldelse/dagsorden således: 

1: Godkendelse af referater, 2: ordstyrer og referent, 3: Fordeling af opgaver, 4: Projektlisten, 

5: Trafik- og miljøsager i Hvidovre, 6: Trafik- og miljøsager i Brøndby, 7: Det Grønne Råd, 8: 

Eventuelt (også næste møde + Kagevagt) 

Dagsorden og referater godkendtes; ordstyrer var Thomas og referent Arne. Fordeling af 

opgaver blev ikke behandlet, da nogle mulige nye medlemmer af udvalget ikke var mødt frem. 

Med Vej&Park i Hvidovre blev det aftalt, at vi skulle komme med forslag til steder, hvor der er 

mulighed for cyklister at svinge til højre for rødt, samt hvor der er trænger til reparation af 

asfaltbelægning. Med henvisning til vort tidligere udarbejdede kort er der tale om 9, 12, 13, 16 

og 20, samt ved Sollentuna Allé/Hvidovrevej. Reparation bør ske på nordøstlige sige af 

Menelaos Boulevard samt nogle strækninger på Hvidovrevej, hvor vi vel lige skal koordinere 

iagttagelser inden de bliver indsendt til Vej&Park - også i forbindelse med Kirstis gennemkørsel 

umiddelbart efter mødet. Det blev understreget, at Vej&Park ikke ville beskæftige sig mere 

med problemerne ved Frihedens Butikscenter. 

(4c: eller 6:) Der skal være et offentligt møde med teknik- og miljøforvaltningen i Brøndby 

kommune efter sommerferien. 

 

(4d: eller 7:) Opdelingen i grupper ved møderne i Det Grønne Råd fungerer ikke, og det må 

også konstateres, at politikerne ikke lytter og tager tingene til sig. 

 

Thomas m.fl. skal mødes med den nye borgmester 23. august, og det vil bl.a. være 

hensigtsmæssigt at diskutere oprettelse et cykelværksted med penge til værktøj samt 

cykelparkering f,ex. ved Medborgerhuset. Der bør nævnes konkrete sager, der er blevet syltet. 

Tidligere punkt 4e vedrørende Miljørepræsentantskabet i Brøndby er permanent udgået (se 

ovenfor) John er kagevagt til næste møde, der skal finde sted tirsdag den 25. oktober. 

Arne (referent) 

 


