
Referat fra Cyklistforbundet, Vestegnen 2022-06-20 
Til stede: Christina, Natascha, Arne, Knud Anker 

Afbud: Mogens, Annelise, 

Bordet rundt 

Ishøj.  

St. cykeldag: I dialog med politikere om forbedringsforslag. Forhold ved gamle industrikvarter forbedret 
(cykelsti fra stationen) oversigt over cykelstier på vej. Natascha tog børnerunden 6 børn 4 voksne (6 
km).Fotos fra dagen sendes rundt til vi andre af Natascha. 

Grønt råd har fået nye folk – har fokus på cyklister med ønske om at sløjfe p-pladser i forbindelse med 
etalering af letbane. Tematur om tilgængelighed/wayfinding, Vejleåvej-Stationsvej kryds enighed om at der 
gøre noget ved det (MacDonald-kryds).  

Borgmester-dyst om BMI: Merete A. gør fremskridt og har i den forbindelse fokus på cykling. Arne vil gøre 
en ekstra indsats rettet mod borgmesteren om at gøre mere opmærksomhed.  

De har fået en cykelsmed ved stationen/centret (Klydens plads).  

Vallensbæk 

Åben hus møde i Vallensbæk uge 39. Her deltager Mogens og repræsentere DCF 

Kids Tour i den kommende weekend. Natascha deltager som kommunens klimakoordinator. 

Albertslund 

Christina kontakter Henrik som Knud A. har mødt. Han er ikke afvisende for at være kontaktperson i 
Albertslund. 

Tove Jensen, trofast cyklist, vil godt være sparringspartner, men ikke være med i bestyrelsen.  

Høje-Taastrup  

Store cykeldag: Grennessminde og Vikingebro 18 i alt med 7 børn med liggecykel, ladcykler (20 km). 10 km 
ville være optimalt med børn. Mangler kommuneopbakning. Christina vil ikke i 2023. Det siger hun til Emil.  

Cykler til Ukraine. Christina har været på Hedehusene skole to gange. Fik ikke nogen med på cykeltur. De er 
interesseret i at få cykler og udstyr (Rasmus fra MEC er kontaktperson her). Christina aftaler med Rasmus 
vedr. fremtidig.  

Esbens Vænge. Hver mandag cykeltur med sundhedshus kl. 16.30. Ingen møder frem.  Opgives. 

Cykelvenlig arbejdsplads i samarbejde med Erhvervsforum. Høje-Taastrup Fjernvarmeværk fik 1. præmien. 
Boligselskabet 2.præmien. Præmierne (2 naivistiske malerier) er overbragt. Begivenhed omtalt i lokalpresse 
og på Facebook.  

Cykelfremmeplan til drøftelse. Christina og Knud A. til møde med Jens-Erik larsen og Thomas Kragh, der har 
lavet en god rapport om muligheder for cykelfremme i kommunen. Mødet foregår sammen med 



kommunens klimakonsulent Marie-Louise Lemgart og med håb om at vejchef Lars Koch også møder op. Vil 
gøre hvad de kan for at få max. ud af det.  

Friluftsråd Vestegnen. Christina med i et tværgående multistiudvalg. Afventer andres initiativ.  

Cykelsti ved Hyldager Bakke mod Roskildevej (for enden af Parkevej). Der er nu belysning på efter ønske fra 
Christina. 

Christina har deltaget i Trafiksikkerhedsrådsmøde den 19.5.. Ishøj ønsker sænkning af hastighed fra 80 km 
til 60 km. HTF ønsker ikke at være med. Referat afventer. Læserbrev når referat udsendt.  

Vejchef Lars Koch har henlagt cykelproblemer til et embedsmandsmøde hvor Christina og Knud A. deltager. 
Problem med at finde en dato hvor Christina kan deltage.  

Glostrup 

Vi cykler til arbejde i Fødevarestyrelsen har haft stor opbakning.Christina er i god kontakt til nyansat 
bæredygtighedskoordinator. Interesse for at blive cykelvenlig arbejdsplads. Kontakt til Cyklevæksthus. Krav 
om at få lavet transportundersøgelse blandt medarbejdere. 800 svar. Hun får afklaret det snarest.  

Øvrigt 

Tour de Festivallo på Fælledparken i børneområde. Her deltager Christina fredag aften.  

Formandsmøde i København. Christina deltog. Fremtidig strategi drøftet. Bekymring for vigende 
medlemsdeltagelse.  

Alle Børn Cykler- kampagne. Her skal vi gøre en ekstra indsats umiddelbart omkring skolestart efter 
sommerferien.  

Der skal skilt på Sydvej med teksten ”Krydsende cyklister” ved Thorslundemaglevej. Høj hastighed 70 km. 
Arne sender udspil som Christina tager med til møde hvor Lars Koch forventes at deltage.  

Lysregulering der virker på skift. Arne har – som vi andre – stået og afventet grøn lys ved overgang fra 
Torstorp til City 2.  Nogen gange virker det – andre gange gør det ikke. Næste gang det ikke virker skriver 
han – som privatperson – en mail til Lars Koch (larsko@htk.dk).  

Næste møde:  

17.8. kl. 19.00 

 


