
 

 
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 

1 

Ishøj Kommune 

 

Center for Park, Vej og Miljø 
  

 
Dato: 5. februar 2019 

  
Sagsbehandler:  
Maria Klemmed Lyngholm 
Telefon: 43 57 75 001 
E-mail: mkn@ishoj.dk 
 
Journal nr.:  
07.01.00-P20-1-19  

Referat af møde i Grønt Forum   
 

Dato for møde: 
         d. 24. januar 2019 
 

Deltagere: 
 

Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening, 
Erik de Place Bjørn, Danmarks Naturfredningsforening, 
Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken, 
Kurt Sjøgreen, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab,  
Henrik Kjølberg, Grundejerforeningen Ørnekærgård, 
Erkan Yapici, Klima- og Miljøudvalget, 
Ebbe Rosenberg, Klima- og Miljøudvalget, 
Abdelhalek Figuigui, Dansk Marokkansk Kulturforening, 
Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug,  
Arne Jakobsen, Cyklistforbundet, 
Hans W. Schmidt, Center for Park, Vej og Miljø, 
Maria Klemmed Lyngholm, Center for Park, Vej og Miljø (ref.) 
 

              Afbud fra:  

Anita Boulier, AAB Afd. 55, 
Torben Davids, Grundejerforeningen Landsbyen, 
Birgit Nielsen, Socialdemokratiet, 
Annelise Madsen, Klima- og Miljøudvalget, 
Ole Beckmann, Klima- og Miljøudvalget,  
Ole Wedel-Brandt, Klima- og Miljøudvalget, 
 
Ikke til stede: 

Henrik Hansen, Landboforeningen Gefion,  
Johnny Petersen, Danmarks Naturfredningsforening, 
Svend Nordbo, Socialdemokratiet, 
 

 
 

1. Velkommen  
 

 Rettelse til sidste referat. Det var ikke transportministeren, der besøgte Ishøj, 
men den tværpolitiske gruppe fra folketinget "Vestegnens Trafikforum", der 
besøgte Ørnekærs Vænge. 
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2. Dagens tema var transport 

 

 Tommy startede op med at vise en PowerPoint om transport. Vedlægges re-
feratet. 
 

 Hans fortalte om Ishøj Kommunes fremtidige tiltag i kommunen. 
o Der er planer om nye stier fra Torslunde til Taastrup. 
o Der kommer en sti langs motorvejen, bag ved Bauhaus. 
o Der kommer cykelbaner på Industribuen. 
o Bus i Torslunde er for dyrt, da man ikke ved om der er behov for en 

bus, men der er Flextrafik. 
o Der er tale om at bus 127 skal udvide rute og kører igennem det lille 

erhvervsområde, dog først når boligområdet ”Solkysten” er færdigt. 
o Cykelparkering er med i planlægningen i forbindelse med Letbanen. 

Det er under overvejelse, om der kommer cykelparkering ved Arken. 
 

      Orientering fra medlemmer 
o Henrik spurgte til Vinterregulativ, det er under udarbejdelse. 
o Ebbe fortalte at Ishøj Kommune betaler til en super cykelsti, som 

er fra Vigerslev Alle og ender i Ishøj. 
o Arne fortalte om en undersøgelse af cykelstier i 32 kommuner, her 

kom Ishøj på en 2. plads. Ishøj har en bred befolkning, med mange 
forskellige kulturer, som gør det svært at få borgerne ud og cykle i 
stedet for at tage bilen.  

o Der eksistere et cykelstikort, dog er det ikke opdateret. Man kan 
bruge google maps, her er alle stierne i Ishøj opdateret. Chikaner-
ne rundt i kommunen kunne gøres bredere, så der er plads til ex. 
Christiania cykler. Det er en ulempe, at der ikke er nogle cykel-
værksteder i Ishøj. 

 
  

      Gruppearbejde med 4 undergrupper om mulige indsatser i Ishøj 
 

o Kollektiv transport 
- Pris. Gratis offentlig transport i centrum. 
- Frekvens, så lokalområdet ikke dør. 
- Regularitet. 
- Transport til/fra station/stoppested. 
- Er der god parkering ved stoppesteder ex. øge pendlerdelen af p-

plads. 
- Sammenhængende skift. 
- Komfort. 

 
o Delebiler, samkørsel og parkering 

- Fremtiden går den vej. 
- Delebil: Kommunen kunne undersøge mulighederne og derefter et in-

formationsmøde. 
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- Samkørsel: Synliggøre mulighederne, introducere blafferstop i Tors-
lunde. 

- Parkering: Ny lokalplan i høring, der skal skrives ind vedr. handicap, 
elbiler, delebiler. 

- Analysere anvendelsen af kommunens bilpark 
 

o Cykler, el-, by og andre cykler 
- Udvidet cykelstikort, hjerte-, kløver stier. 
- Findes der nye muligheder af cykelchikaner. 
- Cykelsti på Industribuen, Ishøj Bygade og Vejleåvej. 
- Vedligeholdelse og tilstand af cykelstier. 
- Manglende cykelværksted. 
- Opdatere cykelistprøver med politiet. 
- Informere med eksempler på store cykeldag. 
- (Politiet holder cykelistprøver med 6. klasses børn hvert år, hvis det 

bliver besluttet af Børne- og undervisningsudvalget. Alle børn cykler, 
bliver også kun obligatorisk, hvis Børne- og undervisningsudvalget be-
slutter det.) 
 

o Elbiler og ladeinfrastruktur 
- Det kunne være godt, hvis man i Ishøj kunne have ret til privat la-

destander 
- Opfordrer kommunen til at sætte ladestandere op. 
- Der skal være ladestandere før der kommer elbiler. 

 
 

 Opsamling: Transportgruppen skal mødes for at samle op på forslagene.             
 
                  
                   Årshjul – Rækkefølgen til de kommende møder 2019 
 

 Miljøpolitik d. 2. maj 

 Natur d. 26. september 

 Vand 28. november 
 
 

3. Aktiviteter 
 

Arbejdsgrupper 
 

 Affald (Anita, Jette, Tommy, Preben) 
Proces for affaldsplan 2019 til 2030. Grønt Forum er inviteret ud på Vest-
forbrændingen, det er frivilligt om man vil deltage. Mødet bliver holdt torsdag 
d. 21. marts kl. 17 til 19.30. Vestforbrændingen vil lave en workshop, hvad der 
kan gøres bedre i Ishøj og en lille rundvisning på anlægget. 

 

 Redaktion (Erik, Jette, Preben) 
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 Klima- og Miljøpris 2019 (Jette, Erik, Henrik Hansen, Arne, Kurt) 
Dokumentet er sendt ud til godkendelse i GF 
 

 Transport (Henrik Hansen, Jette, Johnny, Tommy) 
 

 Trafikstøj/Støjvold generelt (Henrik Kjølberg, Svend, Kurt, Preben) 
Støjarbejdsgruppen vil lave et notat omkring støj fra motorvejen som kan fore-
lægges Klima- og Miljøudvalget. 

 
 

4. Orientering 
 

 Referatet bliver sendt ud til alle, inden det endeligt bliver vedtaget og bliver 
lagt på Grønt Forums hjemmeside, frist 1 uge. 

 
            
Kort orientering om dagsordenssager (se KMUs dagsordenssager på www.ishoj.dk) 

Orientering 
 

 Proces for affaldsplan, kommende workshop 

 Redegørelse for energiprogrammet på 3 kommunale institutioner 

 Miljøscreening af lokalplan 1.87, Industrivangen 2 til 8. ca. 133 nye boliger 
     http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/ 

 Hjertestier, på to af kommunens kløverstier 

 Regulering af skarver, ca. 10 er skudt i Strandparken                    

 VVM og Miljøvurdering 

 Tillæg til spildevandplan for nyt vandværk 

 http://www.ishoj.dk/nu-til-offentlig-hoering-tillaeg-til-spildevandsplan-samt-
miljoescreening 

 Ingen forblivelsespligt i Tranegilde 

 Skraldiaden for 0. til 2. klasse 

 Regulativ for husholdingsaffald, centralt opstilling af haveaffald i udvalgte 
boligområder 

 Regulativ for erhvervsaffald, godkendelse af nye affaldsordninger for kom-
munale institutioner og kommunale virksomheder, samt vedtagelse af kon-
sekvensændring af regulativet 

 
 

5. Næste møde 
 

 2. maj 
 
 
 
 
 
 

http://www.ishoj.dk/
http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/
http://www.ishoj.dk/nu-til-offentlig-hoering-tillaeg-til-spildevandsplan-samt-miljoescreening
http://www.ishoj.dk/nu-til-offentlig-hoering-tillaeg-til-spildevandsplan-samt-miljoescreening


 
 

 
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 
  

6.   Eventuelt/opsamling 
 

 Den 26. maj, skal Grønt Forum have en stand på Thorsbo Vandværk? 
”Vandværkets dag”. 

 Holdning til ring 5 

 Holdning til revision af fingerplanen 

 Der skal være plads/tid til at tage aktuelle emner op, ex. nogle af de 
overstående emner. 


