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Deltagere: 
Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening, 
Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken, 
Preben Kok, Danmarks Naturfredningsforening, 
Erik de Place Bjørn, Danmarks Naturfredningsforening, 
Kurt Sjøgreen, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab, 
Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug, 
Pernille Møller, Grundejerforeningen Strandgårdsparken, 
Anita Boulier, AAB Afd. 55, 
Henrik Hansen, Landboforeningen Gefion, 
Torben Davids, Grundejerforeningen Landsbyen, 
Arne Jakobsen, Cyklistforbundet, 
Annelise Madsen, Klima- og Miljøudvalget, 
Laura Bøndergaard Andreasen, Center for Byudvikling, 
Jon Sander, Center for ejendomme, 
Kirsten Christensen, Center for ejendomme, 
Inge Sørensen, Centerchef for ejendomme, 
Hans W. Schmidt, Center for Park, Vej og Miljø, 
 
På Teams: 
Henrik Kjølberg, Grundejerforeningen Ørnekærgård, 
Martin Patrong Haspang, Klima- og Miljøudvalget, 
Maria Klemmed Lyngholm, Center for Park, Vej og Miljø (ref.) 
 

              Afbud fra:  
Birgit Nielsen, Socialdemokratiet, 
Erkan Yapici, Klima- og Miljøudvalget, 
Ole Wedel-Brandt, Klima- og Miljøudvalget, 
 
Ikke til stede: 
Svend Nordbo, Socialdemokratiet, 

 
1. Velkommen  

 

 Mødet blev holdt i Byrådssalen, der var 14 medlemmer fysisk til mødet, samt 
3 medlemmer med på Teams.  

 



 
 

 
Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20  2635 Ishøj  Telefon 43 57 75 75  Ishojkommune@ishoj.dk 

www.ishoj.dk  Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj – Tlf. 43 57 77 77 – pvm@ishoj.dk 
 

Ishøj Kommune 

 

Center for Park, Vej og Miljø 
  

 
2. Referat fra sidst 

 

 Forslag til hvad de 140.000 kr. bruges til fra Klimaåret 2020 
 

o Biodiversitet f.eks: 
Plante grønt, blomster og vejtræer i rabatter på Tranegilde Strandvej 
efter renoveringen af forsyningsledningsarbejdet er færdigt. Der køres 
meget stærkt, vejtræer og andet grønt kunne gøre at bilisterne ned-
sætter farten. 

o Festivalen i Byhaven i april måned 
o Delebiler, reservere pengene til underskudsdækningen via lokal for-

ening (skal afklares hvem) 
 

 Det er en politisk vurdering, om man kan overføre penge til et projekt, når pro-
jektet ikke er startet i 2020. 
 

 Tommy laver et skriv om overførsel af pengene til 2021. Hans Schmidt un-
dersøger hvor meget det kræver at få pengene, og om det skal på et Klima- 
og Miljøudvalgsmøde. 

 
 

3. Dagens Tema er elbiler og el ladestandere 
 

V/ Tommy Olsen: 
 

 Anders Hasselager fra Gate 21 holdte et oplæg om el ladestandere. Slides fra 
oplæget er vedlagt er som bilag.  

 

 Der er stadig usikkerhed omkring rådgivning, hvem skal man kontakte hvis 
man ønsker nogle ladestandere i for eksempel Strandgårdsparken. Lovgiv-
ningen som den er lige nu, har nogle forbehold, som gør at grundejerforenin-
gen ikke selv kan bestemme. Radius har pligt til at levere tilstrækkelig strøm 
til el ladestandere. 

 
                          Forslag til hvordan Grønt Råd kan bidrage: 
 

 Manglende lovgivning, kan vi koordinere, lave regler? 
 

 Infrastruktur, har Ishøj nok strøm, er der et overblik over det (Radius.) Radius 
skal levere, men det er ikke gratis, så hvem skal betale? 

 

 Kan kommunen komme med brugbare informationer til boligforenin-
ger/grundejerforeninger, måske er der brug for borgermøder og temamøder. 
 

 Der er problemer med parkering i forvejen i boligforeningerne, derfor skal der 
laves nye ekstra parkeringspladser, som kun er til ladestandere. 
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 Den offentlig transport bliver snart bedre i Ishøj, så man kan håbe at borgerne 
kun har en bil pr. husstand. 
 

 Tommy spurgte, om det er kommunen der har bolden, eller hvem bestemmer, 
hvem afklarer hvad reglerne er, og derefter kunne man holde temamøder.  

                         Ishøj Kommune arbejder videre med et beslutningsgrundlag. 
 

              Årshjul 2021 
 

 Inge Sørensen opdaterer årshjulet 2021. 

 Skal der også laves et årshjul for arbejdsgrupperne? Der var enighed om at 
det ikke var realistisk, da arbejdsgrupperne arbejder mere ud fra aktuelle te-
maer, som ikke kan planlægges lang tid i forvejen. 

 

4. Aktiviteter 
 
Arbejdsgrupper 
 

 Affald (Anita, Jette, Tommy, Preben, Pernille) 
 

o Hans Schmidt har sendt referatet fra arbejdsgruppen til Vest-
forbrænding. Vestforbrænding vender tilbage med nogle fakta 
og svar på spørgsmålene i referatet. Herefter skal der holdes 
møde i arbejdsgruppen i januar 2021. 

 

 Kommunikation (Tommy, Jette, Preben Hansen, Erik, Torben Davids) 
 

o Ny hjemmeside i 2021, der skal skrives hvad Grønt Råd laver 
af aktiviteter. 

o Der ønskes en Facebook side, men det skal afklares, hvad 
man kan og må? Koster det penge? Hvem er administrator? 
Arbejdsgruppen kontakter kommunikation. 

o Kan man booke et indslag til TV-Ishøj? kan indslag også 
komme i Ishøj Nyt bladet? 

o Mette Schwartz arbejder som konsulent, hun har været kom-
munal ansat for TV-Ishøj. Må man bruge hende som konsu-
lent? hun er lokalkendt og kender hvad der skal til for at lave 
et færdigt produkt til TV-Ishøj. 

o Der skal arrangeres et møde Hans/Maria/Thomas 
o Klima- og Miljøpuljen 2021 har førsteprioritet, da den skal 

promoveres i januar. 
 

 Klima- og Miljøpris 2020 (Jette, Erik, Henrik Hansen, Arne, Kurt) 
 

o Udskydes til 2021, Maria kontakter kommunikation for, hvornår vi 
skal holde nyt møde 
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 Klima- og Miljøpuljen 2021 (Erkan, Arne, Preben Kok) 
 

o Møde i arbejdsgruppen samt kommunikation d. 3. december. 
 

 Transport (Henrik Hansen, Jette, Tommy, Arne) 
 

o Super cykelsti 
 

o Cykelår 2021 – Køb af elcykler, som borgerne kan bruge/låne 
 

o Pernille, ved nogle nye boligområder bliver der ikke taget hensyn til 
cyklister, ex flere tunneller under banen, ved det lille erhvervsområ-
det lille”, der er lagt penge til side (Annelise??) 
 

o Der mangler cykelstier over mod Ishøj Søen 
 

o Lav bedre belysning evt. små lamper, så man kan se hundelufterne 
på de grønne græsplæner ved Lundestien, det giver mere sikkerhed 
og tryghed. Annelise undersøger 
 

o Hvorfor er cyklist forbundet ikke gjort bekendt med eller inddraget i 
den nationale undersøgelse? 

 
o Arne indkalder til møde i arbejdsgruppen med fokus på cykelåret, 

men med plads til de andre punkter, der også bliver arbejdet med 
 

 Trafikstøj/Støjvold generelt (Henrik Kjølberg, Svend, Kurt, Preben) 
 

o Støjvold etape 1 er ved at være færdig, etape 2 går snart i gang. Dog 
er støjen på Tranegilde siden øget. 
 

o Bliver der gjort yderligere tiltag på Tranegilde siden, da de har fået 
mere støj efter at støjvolden er etableret? 

 
o Der er en eksisterende støjgruppe i Tranegilde, som gruppen kan ta-

ge kontakt til. 
 

o Støjvolden etape 1 har fået en ny sti, hvor man kan nyde den flotte 
udsigt. 
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5. Orientering 
 
Kort orientering om dagsordenssager, se KMUs dagsordenssager på 
https://ishoj.dk/dagsordener-og-referater 
 

Orientering 
 

 Ladestandere og el-biler  
https://ishoj.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-21-10-2020 
 

 Den nationale cyklistundersøgelse 2020 https://ishoj.dk/dagsorden/klima-og-
miljoeudvalget-21-10-2020 
 

 Forslag til vandløbsindsatser https://ishoj.dk/dagsorden/klima-og-
miljoeudvalget-21-10-2020 

 

 Budgetforliget https://ishoj.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-18-11-
2020 

 

 Cykelår 2021 
 

 Finansiering af deltagelse af DK 2020 
 

6. Møder i 2021 
 

 Torsdag d. 28. januar 

 Marts måned, udvælgelse af borgere, der skal have en del af Klima- og Mil-
jøpuljen 

 Torsdag d. 22. april 

 Torsdag d. 23. september 

 Torsdag d. 2. december 
 

7.    Eventuelt, nye temaer samt drøftelser 
 

 Biodiversitet: 
o Biodiversitetsoplæget skal videre til KMU/ Byrådet. 
o På Danmarks miljøportal kan man læse mere om biodiversitet 

www.mst.dk 
o Hvor i Ishøj kan der plantes vild natur? Hvem ved det? 
o Jette - Der er mange andre insekter end bier. De fleste insekter kan 

kun få føde fra specifikke planter, derfor skal beslutningen om, hvil-
ke vilde planter, der skal gro i Ishøj være målrettet de insekter, vi 
gerne vil have i Ishøj. Fjernes græsset helt også kommer der flere 
vilde blomster: hvilke steder skal man fjerne græsset, hvilke prin-
cipper kan man arbejde videre med. Når man fjerner græs, skal 
jorden bearbejdes til vilde blomster, da jorden er for næringsrig. 
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 ”Det grønne Danmarkskort" er angivet, hvor der er bevoksning 
og forhold til gavn for insekterne, bl.a. i de såkaldte korridorer for flora og 
fauna. Sådanne korridorer findes fx langs jernbanespor, langs motorveje 
og i vejgrøfterne, og også andre steder, hvor der er sammenhæng i natu-
rens arealer.  

 

 Kommissorium og forretningsorden for Grønt Råd er på hjemmesiden. 
 

Vi havde debut at man kunne deltage på Teams. Næste gang skal det 
fungere bedre, hvilet primært kræver en bedre mikrofon og højtaler. 

 


