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Bestyrelsen



Året der gik …….

Det Grønne Råd

Workshop om 
stormflodssikring af 
Kalvebodbroen

Møde med Plan og Miljø: 
Indledende dialog 
omkring lokalplan

Møde med 
borgmesteren omkring 
støj fra S-banen

Møde med Vej og Park 
om ”sikker skolevej” 

Møder med politikere 
omkring lokalplanen

Bestyrelsesmøder

Ansøgning til 
Grøn By Pulje



• orientering fra Forvaltningerne om aktuelle sager

Vpt.dk







Kommunalbestyrelsen skal på næste møde 
beslutte, om lokalplanen endelig kan vedtages







Projekt ”Sikker skolevej”

2-minus-1 vej en mulig løsning

Kombineres med 2 bump mellem 
Åmarken og Lembrechts Allé og 2 
bump mellem Engstrandlinjen og 
Lodsvej

Strandøre finansierer 75% af          
4 x bump i alt ca. 100.000 kr.

Kommunen 25%. Stribningen og 
skiltningen finansierer kommunen 



Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) udbygningsplan december 2020. 



Lugtgener ved
Åmarken

Kilde til lugtgener fundet: 

Hvidovre Avis.dk

Lugtfjernelse.dk



Støj fra S-banen
 Mange klager over støj
 Støj fra sporskifter

 Møde med borgmesteren
 Kontakt til Banedanmark
 Mulighed for tilskud til 

støjisolering



Løsning 2: Parallelle fordelingsveje à to kørespor mellem Motorvejskryds 
Avedøre og Kalvebodbroerne, og fire kørespor på Kalvebodbroerne og 
Amager ved at inddrage nødsporet, som ved udbygningsløsning 1.

Løsning 1 Etablering af fire kørespor på strækningen mellem Motorvejskryds 
Avedøre og København C ved inddragelse af strækningens nødspor

Begge løsningsforslag indeholder støjskærme 
op til 7 m højde

Støj fra Amagermotorvejen



Nord: Beskyttet konstruktion i Kalveboderne.
1,1-1,3 mia. kr. 

Midt: Så kort konstruktion som muligt tæt ved et 
eksisterende anlæg. 0,6-2,1 mia. kr.

Syd: Naturbaseret rekreativ løsning med ekstra 
naturkvaliteter. 1,4-1,6 mia.kr.

Reference:
COWI JUNI 2020. STORMFLODSSIKRING MOD SYD - UDVALGTE LØSNINGER. SAMLERAPPORT
KØBENHAVNS OG HVIDOVRE KOMMUNER 

Et modningsprojekt





Tak til bestyrelsen

Tak til Aktivitetsudvalget

Tak til revisorerne

Tak til dirigenten

Og ikke mindst:

Tak til alle jer , der deltog i aften



Bestyrelsens beretning for 2020 
overgives hermed til 

Generalforsamlingens behandling
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