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Vestegnen afdeling, Albertslund, Glostrup, Ishøj, Høje Taastrup og Vallensbæk Kommune,  
 

 
  
 

Årsberetning for 2021, Cyklistforbundet Vestegnen.         7-3 2022 
 
(Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Høje-Taastrup og Glostrup kommune) 
  

2021, har trods en smule nedlukning i starten og slutningen af 2021 sæsonen, budt på et travlt år 
for hele bestyrelsen. 
 
Vi har igen kunne holde fysiske møder, men har nu også lært at lave Skype møder eller været 
med ”hjemmefra”, hvis man har haft sygdom eller har mindre tid, men alligevel gerne vil vise fanen 
til bestyrelsesmøde. 
 
Der er sammenlagt blevet afholdt 8 bestyrelsesmøder og en ”online” generalforsamling i starten af 
marts 2021.I Generalforsamlingen deltog den nye formand for Cyklistforbundet Jens Peter Hansen 
digitalt, og han fortalte os hvordan cyklen kan og bør være det bæredygtige transportvalg.  
 
Bestyrelsesmøderne har været som inspirationsmøder til vores arbejde i de respektive kommuner. 
Bestyrelsen arbejder ud fra filosofien, at vi bidrager med det vi allermest brænder for inden for 
målsætningen om at sikre glæde og trygheden ved at cykle.  
 
Vi mangler fortsat en bestyrelsesrepræsentant fra Albertslund Kommune. Vi prøver at hjælpe 
borgere og Albertslund kommune så godt vi kan, når der rettes henvendelser, men da vi ikke er så 
lokalkendte er det sværere at involvere sig. 
 
Vi har også deltaget til Cyklistforbundet Årsmøde i slutningen af oktober som desværre pga. af 
økonomien foregik som et 1-dags arrangement i Odense. Det var uden den store sociale fest, 
overnatning eller med mulighed for netværk på tværs af afdelingerne. Det er ellers ofte her vi får 
inspiration til nye tiltag i afdelingerne. 
 
 
SYNLIGHED lokalt har topprioritet  
 
Afdelingen har i det forløbne år fortsat arbejdet på at gøre opmærksom på vores forening og 
potentialet i at flere cykler over for kommunernes tekniske forvaltninger, for derigennem at kunne 
fremme trafiksikkerheden og vilkår for den lokale cykeltrafikpolitik. Bl.a. er flere af os medlem af 
kommunens ’Grønt Råd’.  
 
Som noget nyt har vi – i første omgang i Høje-Taastrup - lavet flere små videofilm der ser 
trafikvanskelighederne fra cyklistvinkel. De har været lagt på sociale medier og har afstedkommet 
en række kommentarer hvoraf langt de fleste bekræftede vores pointer. 
 
Vi har i de sidste par år også haft held med at synliggøre os fra Cyklistforbundet i andre af 
kommunens afdelinger. F.eks. i kultur og fritid, skoleområdet og lidt i sundhedsområdet.  
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Vores vigtigste aktiviteter i 2021 har været:   
 

 Kommentering af byudviklingsplaner og kommuneplaner: 
o Høje Taastrup Kommune; Knud Anker Iversen/Christina Saadbye. Vi har hjulpet 

Klimasekretariatet og deltaget til møder med gode ideer til at fremme cyklismen i 
Høje Taastrup kommune. 

o Mogens Eliasen har lavet høringssvar, Vallensbæk kommune,  
o Arne Jakobsen, Ishøj Kommune, høringssvar og deltagelse i Grønt Råd.  
o Annelise Lysdal, Glostrup Kommune, høringssvar og deltagelse i Grønt Råd.  

 
 Indberetning af fejl og mangler vedrørende cykelstier og cykelforhold (lys på cykelstier), 

som vi selv i bestyrelsen har konstateret eller fået viden om af borgere eller til de lokale 
vejbesigtigelser. Heldigvis er de fleste forhold meget hurtigt blev rettet op eller vi har fået en 
forklaring. 
 

 Vi har haft 2 politikerture, som var en stor succes og med en hel del omtale. I Høje-
Taastrup forberedte vi en cykeltur i april for byrådspolitikkere. Vi gennemgik en hel masse 
fokusområder både manglende cykelstier, dårlig vedligeholdelse og utrygge steder. Det 
kom der 24 opmærksomhedspunkter ud af, der efterfølgende blev sendt til teknisk udvalg. 
Taastrupavisen var med og skrev en helsideartikel med fotos og kommentarer fra 
borgmester og byrådsmedlemmer. Senere på året blev der igen en artikel fra Tastrup 
avisen som beskrev hvad der kom ud af alle punkterne. 
 

 I Ishøj havde de lokale bestyrelsesmedlemmer af Cyklistforbundet i maj inviteret politikerne 
på en tur, hvor formålet var at se eksempler på gode og mindre gode cykelforhold i 
kommunen. Der var blandt politikerne god opbakning til turen. Der deltog 7 politikere, 
herunder både den nu afgåede og den nye borgmester. 
Der blev dels fokuseret på, at der skal være sikre cykelveje til alle adresser og dels at det 
ved hjælp af information til kommunens borgere (pjecer, plancher og skiltning) skal være let 
at finde rundt. 
 
De områder vi specielt så på var det gamle kvarter imellem Ishøj Strandvej, Vejleåvej og S-
banen. Og det store industriområde begrænset af Ringstedbanen og Vejleåvej. Vi 
fornemmede lydhørhed og vi har med turen skabt en god kontakt med politikerne, som vi 
løbende vil følge op på 
 

 
 I juni blev der holdt 3 STORE CYKELDAGE. Der var fortsat ikke Store Cykeldag i 

Albertslund og Glostrup kommune. Det har der desværre ikke været længe, men vi håber, 
at vi kan lokke disse kommuner med. 
 

o Taastrup afholdt deres cykeltur med Miljø- og Energicenteret. Det blev en dejlig 
solskinsdag men der dukkede kun ca. 18 deltagere hvoraf 4 var børn, hvor turen i år 
havde fokus på familier og gik til det nye Nærheden og Sejlbjerg Mose. 
Sundhedsbussen dukkede op og der blev taget sundhedsmålinger på dagen.  

 
o Store cykeldag i Vallensbæk var der 80 deltagere og det er Vallensbæk kommune 

som står for hele arrangementet, hvor der cykles rundt i kommunen som herved 
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bliver vist frem. Der var kaffe incl. gætte-konkurrence til borgerne. SuperBrugsen 
sponsorerer juice. Vallensbæk Cykelimport sponserede en cykel og ”De Gyldne 
brød” sponserede morgenbrød. Spejdere stegte pølser ved ankomst. 

 
 

o På ´Store Cykeldag’ i Ishøj kommune hjalp kommunens frivillighedskoordinator med 
arrangementet og skaffede sponsorer (Bilka og REMA 1000) til Store cykeldag (vand 
og mueslibar,2 cykler, gavekort, legetøjskurve.) Knap 50 borgere deltog, heraf 9 
børn. Det gik supergodt med begge de to ruter – En stor på 18 km med indlæg om 
lokale steder af politikere og en kort tur på 7 km som var børnevenlig. 

 
 Vallensbæk kommune afholdt desuden ’Kids Tour’ konceptet hvor Cyklistforbundet var 

sponsorer for deltagelsen. Det blev afholdt i slut juni ved Vallensbæk strand. Det var en stor 
begivenhed for små børn, der gerne ville deltage i et cykelløb. Der var utrolig mange boder 
ved arrangementet og Cyklistforbundet stillede også op med et bord og vi fik en del snak 
med forældrene. Vi deltog desuden som for- og bagkaptajner efter hvert løb. 
 

 I august var vi med I et bæredygtighedsarrangement arrangeret af Glostrup bibliotek. Vi 
dukkede op med en fin bod med cykelbørnetegninger, flyers og brochurer om cykelsagen 
og vi skulle holde et foredrag for borgere. Der kom desværre ikke ret mange på dagen. De 
forskellige frivillige foreninger hyggede sig dog og der blev netværket lidt. 

 
 
Alle Børn Cykler - de 2 første uger i september 
ABC-kampagnen er en af forbundets store landsdækkende kampagner, og den største kampagne 
for bestyrelsen. Den foregår i september med uddeling af præmier i oktober/november. Desværre 
var der igen færre klasser med i ABC-kampagnen i år end tidligere. En del af kommunerne er 
fortsat samarbejdspartnere med Cyklistforbundets kampagnekoordinator, så vi skal ikke gøre så 
meget reklame for kampagnen længere, men bidrager bl.a. med henvendelser til skolerne og med 
vandrepokal og medaljer til vinderklassen. Bestyrelsen har supergodt samarbejde med 
kommunernes cykelkampagneansvarlige.  
 
Vi forsøger alt hvad vi kan med at få det i de lokale aviser, når vi overrækker præmierne. 
Der var desværre ingen opmærksomhed i form af avisartikler i nogen af kommunerne i år.  
 
Vi var tilstede med et vælgermøde til kommunalvalget i november 
 
MEDLEMSTAL  
 
Pr. 1.marts 2022 var der 305 medlemsskaber fordelt på de 5 kommuner. Det ser ud til at vi har 
haft en lille nedgang i forhold til 2021. 
 
Hjemmesiden i Vestegnsafdelingen er stadig noget spinkel. Vi har nedprioriteret dette arbejde, da 
vi mangler en med interesse for at lægge oplysninger på vores hjemmeside. Vi har dog benyttet 
sekretariatet i Cyklistforbundet en hel del i år til at lægge ting op for os. Vi har f.eks. startet med at 
lægge links og ideer op omkring cykelture på Vestegnen, men mangler fortsat cykelture forslag for 
4 ud af 5 kommuner. Vi har pt. de mest simple oplysninger på hjemmeside, men den trænger til 
meget mere omkring vores arbejde, hvis vi havde en webmaster. 
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Det er meget svært at være synlig over for kommunerne med alle de mange aktiviteter, der er 
mulighed for, men vi arbejder ufortrødent videre. Jeg synes, det er lykkedes nogenlunde at gøre 
opmærksom på, hvem vi er. Det kræver vedholdenhed, overblik, masser af tid og en hel del 
netværk.  
 
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen 
 
 
Bestyrelsen har i 2021 bestået af: 
Formand Christina Gylling Saadbye (Taastrup) 
Kasserer Arne Jakobsen (Ishøj) 
Natasha Carstens (Ishøj) 
Mogens Eliasen (Vallensbæk) 
Annelise Lysdal (Glostrup) 
 
Suppleanter 
Knud Anker Iversen (Taastrup) 
Mogens Sørensen (Vallensbæk)  
 
Natasha Carstens fra Ishøj kom ind i bestyrelsen til Generalforsamlingen i 2021.  
 


