
 

 

         7-11-2020 
 
 
Til Borgmester Steen Christiansen 
 
Kære Borgmester. 
 
Vi vil gerne sige tak for mødet onsdag den 21. oktober med dig, Leif Petersen og Elisabeth 
Gadegaard Wolstrup. 
 
Men vi gik derfra med en oplevelse af, at sagen fra jeres side af nu bare var/er en proforma sag, 
og nu er vi som borgere blevet hørt i sagen. 
 
Stor var vores forundring, da vi 6 dage efter mødet på forvaltningen kunne læse i AP, at i 
forvaltningens henvendelsen til Erhvervsstyrelsen, ønsker I deres vurdering af muligheden for at få 
erstattet den eksisterende lokalplan for området for Hyldagerbakke med to nye lokalplaner - en 
for Hyldagerbakke og en for AMC? Hvilken betydning har det, og hvorfor blev vi ikke orienteret 
om dette udspil, så vi kunne have haft en dialog om betydningen for dette forslag?  
 
Og hvad betyder det for det planlagte grønne område Hyldagerbakke? 
 
Vi vil gerne pointere, at vores fokus er at bevare det samlede projekt, som fremgår af lokalplanen 
for Hyldagerbakke, et flot natur-projekt syd for Roskildevej, som også falder i god tråd med 
tanken og intensionen i Fingerplanen, som mange politiske partier har stemt for, skulle føres ud i 
livet. I projektet er der virkelig taget hensyn og medtænkt biodiversitet, hensyn til åen som ligger 
lige op til området, hensyn til naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse, det vil vi gerne rose alle for. 
 
Hvad med økonomien i dette projekt, skatteborgernes penge og projekt Hyldagerbakke, som er 
igangsat? På mødet blev vi orienteret om, at hvis AMC skal forblive på stedet midt i det fremtidige 
reducerede Hyldagerbakker, vil der komme et underskud på ca. 25 millioner kr. måske mere på 
grund af manglende indtægter fra modtagelse af jord. Hvor skal disse penge findes i en kommune 
som Albertslund? På daginstitutioner, skoler, kultur, vedligeholdelse af bygninger og veje?  
 
Det er vores opfattelse, at politikerne i Albertslund glemte at tage behørigt hensyn til den 
fremtidige placering af AMC da man startede planlægningen af Hyldagerbakker og nu spilles der 
pingpong med AMC til stor skade for børn og personale.  
 
Vi er meget tilhængere af at Albertslund kommune skal have plads til et AMC og for de børn, der 
kommer der, men vi kunne godt ønske, at børnene i højere grad blev forsøgt integreret med andre 
børn og unge med andre interesser frem for at isolere dem.  
 
Vi har en klar forventning om, at forvaltningen/politikkerne tager ansvar for en radikal ændring af 
tilkørselsforholdene til AMC, hvis AMC skal forblive i området. Det er helt uacceptabelt og 
uforsvarlige tilkørselsforhold til området. 
 
Vi har også en helt klar forventning til, at der sker en ændring af tilkørselsforholdene for 
Brevdueområdet og tilkørslen til Pensionisthaverne, uafhængig af afgørelsen for AMC. Al trafik i 
dette område foregår på cykel/ gangsti, hvor der kommer rigtig mange børn i alle aldre. 
 
Albertslund kommune italesætter ofte at i Albertslund er biler adskilt fra cyklende og gående, et 
trykt sted for børn at færdes. Men tilkørslen til AMC, Brevdueområdet og Pensionisthaverne - der 
må alle biler gerne køre på cykel/gangsti.  
 



 

 

Vi kan også konstatere ud fra meget gamle bestyrelsesreferater fra grundejerforeningen, at 
bestyrelsen har henvendt sig til kommunen mange gange om denne trafikale udfordring, uden at 
der er sket noget fra kommunens side. 
 
Hvis AMC forbliver midt i Hyldagerbakke projektet, er der brug for revurdering af støjgener, 
støvgener m.m. også selvom køretøjerne fremover bliver eldrevne, set i forhold til beboerne i  
Gl. Vridsløse. 
 
I området Hyldagerbakke nord for banen er alle større træer rundt om AMC på forunderlig vis 
allerede fældet, hvilket giver ekstra megen støj i området. Det ser vi som en meget uheldig, og alt 
for tidlig ændring i området, ud fra den situation vi er i nu. Hvordan vil kommunen forholde sig til 
denne ekstra støjpåvirkning? 
 
Med venlig hilsen fra 
En gruppe borgere og bestyrelsen 
I Grundejerforeningen Gl. Vridsløse. 
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